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24 - 30 септември 2015 г.

Петима са кандидатите
за кметския стол в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ай-яростна ще е борбата за спечелване
на мястото на общинския кмет в Тутракан,
стана ясно след приключ-
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ване на регистрацията в
Общинската избирателна
комисия на партиите, коалициите и инициативните
комитети за участие в
предстоящите - на 25 ок-

томври, избори за общински
съветници и кметове.
Сегашният кмет д-р Димитър Стефанов влиза в
надпреварата за втори
мандат издигнат отново

от управляващата партия ГЕРБ. Социалистите
издигат своя председател
Данаил Николов, който водеше досега и местния
на стр. 2

38 нови работни места се откриват
по проект на Община Тутракан
"Независим живот на
гражданите на Тутракан"
се нарича проектът на
Община, който ще даде работа на 38 безработни лица
(18 социални асистенти и
20 домашни помощници).
Договорът за неговото

финансиране и реализация
бе подписан от кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов на 17
септември т.г. в София и
му бе връчен от социалния
министър Ивайло Калфин на
специална церемония.

Гост на събитието в
Министерския съвет беше
и министър-председателят Бойко Борисов. Той
определи схема „Независим
живот“ като една от найсоциалните схеми на ОП
РЧР, защото средствата

отиват при хората в неравностойно положение, при
тези, който имат нужда
от асистенти и подкрепа.
Работещите по проекта ще бъдат наети за
предоставяне на интег-

Цена 0.60 лв.
Басейн "Локомотив" в Русе
набира персонал за длъжността Сервитьор
Заведението се намира на до бившият стадион "Локомотив", на ул "Цветница".
Предлагаме Ви:
- Стартова заплата от 500,00 лв. /в зависимост от
опита и квалификацията Ви/
- Персонален бакшиш
- Допълнителни бонуси за коректност и лично отношение към работата
- Осигуряваме квартира
- Може да разчитате на доказани във времето професионализъм и коректност към нашите служители.
Нашите изисквания:
- Опит на позицията
- Умения за работа в екип - Организираност, отговорност и прецизност в работата
- Мотивирано и професионално отношение към задълженията и колегите
Моля кандидатствайте по обявата, като ни изпратите актуално CV и снимка.
Всички автобиографии ще бъдат разглеждани при
пълна конфиденциалност. Ще се свържем чрез ел.поща
/e-mail/ или по телефон, само с одобрените за интервю
кандидати. Благодарим Ви за интереса!
Допълнителна информация на тел.0887 424 513

Лъчезар ЛЮБЕНОВ:

Аз съм човек на честта!

на стр. 3

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Промяната изисква труд и енергия!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ȼɤɪɚɹɧɚɦɚɧɞɚɬɚɩɪɟɞɢ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɧɨɜɚɬɚɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ
ɫɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂɌɨɣɟɱɨɜɟɤ
ɫɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ
ɨɩɢɬ ɫ ɚɮɢɧɢɬɟɬ ɤɴɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɛɢɜɲ ɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɄɚɧɞɢɞɚɬɢɪɚ
ɫɟɡɚɜɬɨɪɢɤɦɟɬɫɤɢɦɚɧɞɚɬ
ɢɡɞɢɝɧɚɬ ɨɬ Ɋɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɛɥɨɤ
 Ȼɴɪɡɨ ɥɢ ɩɪɟɦɢɧɚɯ ɱɟɬɢɪɢɬɟɝɨɞɢɧɢɤɦɟɬɭɜɚɧɟ"
 Ⱥɡ ɫɢ ɧɚɩɪɚɜɢɯ ɪɚɜɧɨɫɦɟɬɤɚ ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɟ
ɧɟɳɨɛɟɡɩɨɳɚɞɧɨɢɤɚɤɜɨɬɨɟ
ɭɫɩɹɥɨɫɟɟɫɥɭɱɢɥɨɊɚɡɛɢɪɚ
ɫɟ ɜɢɧɚɝɢ ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɬɟ ɧɟɳɚ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɢɬɟ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɜɚɬ Ȼɴɪɡɨ ɢɡɦɢɧɚɜɚ ɤɨɝɚɬɨ ɱɨɜɟɤ ɭɫɩɟɟ
ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨ ɝɨ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɜɚ ȼ ɬɨɡɢ ɫɦɢ-

Уважаеми съграждани
мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по
случай големия мюсюлмански празник
Курбан байрам!
Пожелавам ви преди всичко здраве, мир и благоденствие!
Посрещнете празника с достойнство и оптимизъм и
знайте, че доброто винаги се възнаграждава с добро!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан

ɫɴɥɡɚɦɟɧɦɢɧɚɯɚɛɴɪɡɨɬɟɡɢ
ɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɧɢɤɨɢɬɨɩɨɡɚɤɨɧ
ɡɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɤɚɬɨɦɚɧɞɚɬɡɚ
ɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ȼɴɩɪɨɫɴɬɟɱɟɫɟɫɥɭɱɢɯɚɤɨɝɚɬɨɢɦɚɲɟɢɧɚɩɴɬɢɢɡɛɨɪɢ
ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɨɝɚɬɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɫɟɡɚɛɚɜɢɜɪɟɦɟɬɨ
Ȼɚɜɧɨ ɢ ɬɪɭɞɧɨ ɫɟ ɫɥɭɱɜɚɲɟɬɨɜɚɤɨɟɬɨɫɟɨɩɢɬɜɚɯɦɟ
ɞɚ ɩɪɚɜɢɦ ɳɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɞɨ
ɟɜɪɨɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟȼɫɢɱɤɨɬɨɜɚ
ɫɬɚɜɚ ɫ ɟɞɧɨ ɝɨɥɹɦɨ ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ ɡɚɳɨɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɦɨɦɟɧɬɟɬɪɭɞɧɨɞɚɫɟɪɚɛɨɬɢ
ɑɨɜɟɤ ɤɨɝɚɬɨ ɟ ɚɦɛɢɰɢɪɚɧ
ɞɚɫɜɴɪɲɢɧɟɳɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ
ɜɪɟɦɟɬɨɧɟɦɭɫɬɢɝɚɢɡɚɥɚɝɚ
ɧɨɜɢɧɚɞɟɠɞɢ
 ȼ ɬɚɤɴɜ ɫɥɭɱɚɣ ɤɚɤɜɨ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɞɚɫɢɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ"
ɀɟɥɚɧɢɟɡɚɪɚɛɨɬɚɜɩɨɥɡɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ
на стр. 3

Уважаеми съграждани
мюсюлмани от община Тутракан,
Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай
Вашия голям празник Курбан Байрам!
Тези важни за мюсюлманите обичаи и ценности са ценности
и за нас, християните. Наш дълг е да ги предадем и на децата
си. Празник като този ни учи на мъдрост и толерантност и ни
прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!

От ПП ГЕРБ-Тутракан

ъчезар Любенов бе
отличен със специалната награда за особени заслуги към Община
Тутракан по време на тържествената заря-проверка
на 21 септември - Денят
на Тутракан, когато отбелязахме и 75-годишнината

Л

от освобождението на
града от румънска окупация и присъединяването на
Южна Добруджа към Майка
България.
Плакетът и Грамотата
му бяха връчени от кмета
д-р Димитър Стефанов.
на стр. 5

Уважаеми съграждани мюсюлмани,
Честит Курбан Байрам!
Пожелавам ви здраве и успехи! Нека този
празник, който учи на мъдрост,
направи хората още по-добри и
отговорни, взаимното уважение помежду
ни да расте и заедно да работим за
нашето общо бъдеще!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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РЕГИОН

НОВИНИ
ТЕГЛЕНЕ НА НОМЕРАТА НА
БЮЛЕТИНИТЕ
ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Тегленето на жребий от ОИК Тутракан за определяне на поредните номера в бюлетината на
местните коалиции и независимите кандидати
в изборите за общински съветници и кметове
на 25.10.2015 г. се извърши на 23 септември от
17.30 ч.
Ред.бел.: Поради редакционното приключване
на броя подробности очаквайте в следващото
издание на в. "Тутракански глас".

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА КУРБАН БАЙРАМ

23 и 24 септември са обявени за неучебни дни,
за учениците, които изповядват мюсюлманското
вероизповедание за техния празник Курбан Байрам.
Решението е на Министерския съвет от
м.декември 2014 г. и е за определяне на дните за
религиозни празници на вероизповедания, различни
от източноправославното през 2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет "Зимно
поддържане на улици в гр.Тутракан и общинската
пътна мрежа за сезон 2015/2016 г. ", по девет
обособени позиции.
Обособена позиция №1 е Снегопочистване на
улици в гр. Тутракан; Обособена позиция №2 Зимно поддържане състоящо се от опесъчаване
на наклони, автоспирки и критични места в гр.
Тутракан; Обособени позиции №3 до №8 се отнасят до снегопочистване на пътища в общината, а
Обособена позиция №9 - Зимно поддържане състоящо се от опесъчаване на наклони по общинската
пътна мрежа при необходимост.
Публичната покана е публикувана в Регистъра
на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 16 септември 2015 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет-страницата на
Община Тутракан, Профил на купувача.
Документи се подават в запечатан, непрозрачен
плик в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31 до 16:00 ч. на 12 октомври 2015 г. вкл.

КРИМИНАЛЕ

Къща е горяла в Главиница на 19 септември.
Огънят пламнал около 22.30 часа по неустановени
към момента причини. Изгорели около 30 кв. м
покрив и имущество.
Пожарът е потушен от екипи на местния противопожарен участък и противопожарната служба
в Тутракан.

Петима са кандидатите
за кметския стол в Тутракан
от стр. 1
парламент, а Движението
за права и свободи - служителката от Дирекция
"Социално подпомагане"
Ерчин Осман.
Партия "АБВ" залага на
кандидатурата на Сашо
Войнов, а НФСБ - на Велизар Минчев.
Седем партии са регистрирали листи за общински съветници. Наймногобройната - 17, колко-

то е и броят на Общинския
съвет в Тутракан, е на ПП
ГЕРБ, следвани от БСП и
ДПС - с по 15 кандидати за
съветници. Партия "АБВ"
регистрира 12 кандидати,
ПП "Движение 21" - 10,
НФСБ - 8, а ПП "Българска
социалдемокрация" - само
един.
Най-големи апетити към
мястото на Кмет на кметство има в с. Старо село
- и там петима са канди-

датите. Два инициативни
комитети са издигнали
независими кандидати, свои
хора са регистрирали и партиите ГЕРБ, АБВ и НФСБ.
В с. Варненци е заявен
следващия по брой кандидати интерес - четирима,
от ГЕРБ, АБВ, БСП и НФСБ.
В селата Нова Черна и
Цар Самуил кандидатите
за кмет са по трима - от
АБВ, БСП и ДПС. По трима
са и кандидат-кметовете в

с. Преславци - от ГЕРБ, АБВ
и ДПС, а в с. Белица - от
ГЕРБ, БСП и НФСБ.
По-нисък е интересът
към кметския стол в селата Шуменци и Бреница,
където ще се конкурират
кандидатите съответно
на ГЕРБ и БСП и на ГЕРБ
и ДПС.
В с. Търновци Инициативен комитет издига
независима кандидатура, а
втората е на ДПС.

Разпределени са местата в СИК
а 17 септември т.г. в Заседателната зала на Община
Тутракан се проведе консултация за състава на Секционните избирателни комисии (СИК)
за произвеждане на избори за
общински съветници и кметове и
за национален референдум на 25
октомври 2015 г.
Упълномощени от централните
ръководства на политическите партии представители разпределиха
общо 219 места вкл. ръководни
(председател, зам.-председател и
секретар) в 27 СИК на територията
на Тутраканска община.
Според мандатите на народните представители на партиите в
българския парламент бяха разпределени и местата в секциите.
Така ГЕРБ има 77 членове на СИК,
БСП - 36, ДПС - 34, Реформаторски
блок - 22, Патриотичен фронт - 17,
ББЦ - 13, АБВ и Атака - по 10.

Н

38 нови работни места се откриват
по проект на Община Тутракан

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 септември 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в малък
и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и среден
бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
1 работник, зареждане на рафтове – няма изисквания за заемане
2 работници, товаро-разтоварна дейност – няма изисквания за
заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
1 машинен оператор, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 огняр – средно образование, професионална квалификация
за машинист на котли с високо налягане
1 рецепционист – средно образование, компютърна грамотност, английски език
1 транжор – основно образование
2 чистачи/хигиенисти – няма изисквания за заемане
1 началник на смяна – средно образование, италиански и/или
английски език
4 машинни оператори, производство на пластмасови изделия

24 - 30.09.2015 г.

– основно образование
1 стругар – средно образование, умения за работа с универсални стругове
2 работници в горско стопанство – няма изисквания за заемане
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – специалност градинарство
20 машинни оператори – основно образование
1 отчетник, счетоводство – средно икономическо образование
1 работник в кухня - основно професионално образование,
хотелиерство, ресторантьорство и обществено хранене
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат.
С+Е, средно/основно образование
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 акушерка – висше образование по специалността
3 главни сервитьори – средно образование
1 водач на селскостопански машини – кат. Ткт, основно образование
1 организатор производство – висше техническо образование,
английски език, компютърни умения
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо
образование, английски език, компютърни умения
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
4 общи работници – няма изисквания за заемане
3 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

от стр. 1 ложение има за цел да
предостави възможности
за връщането на реалния
пазар на труда лицата,
които полагат грижи за
близките си с увреждания.
Това е първият проект на
Община Тутракан, който
се финансира със средства
от новия програмен период
2014-2020 г. на Оперативна
програма за развитие на човешките ресурси по схема
"Независим живот" с почти
половин милион лева - 494
451,93 лв., като срокът за
изпълнение е 19 месеца.
Проектът ще се реализира чрез дейности и мерки,
които ще бъдат изпълнявани в партньорство с
организация-доставчик на
социалните услуги - Соник
Старт ООД.
Предвидено е създаването на Звено за почасово
предоставяне на услуги за
социално включване.

рирани услуги за хората
над 65-годишна възраст с
невъзможност за самообслужване, както и на хората с увреждания и техните
семейства. Комплексните
действия ще са насочени
в посока осигуряване на
дългосрочна грижа, включително и социални здравни
грижи в общността или в
семейна среда. Потребителите на услугата ще
бъдат 76.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги
за социалното включване в
отговор на комплексните
потребности, включително
и здравни за преодоляване
на последиците от социалното изключване и бедността.
От друга страна, одобреното проектно пред-

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
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24 - 30.09.2015 г.

Групата на ДПС напусна последното
заседание на Общински съвет-Тутракан
Милен Маринов ще изпълнява временно длъжността
Кмет в предизборния период
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɞɨɜɨɥɧɢ ɨɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɢ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɞɨɤɥɚɞɧɚ
ɡɚɩɢɫɤɚɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫɪɚɡɩɨɪɟ-

Н

ɞɢɬɟɥɧɚ ɫɞɟɥɤɚ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɢɦɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɨɬ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ Ⱦɉɋ ɧɚɩɭɫɧɚɯɚ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɡɚ ɦɚɧɞɚɬɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜ
ɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢɬɟ ɱɚɫɨɜɟ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢȾɨɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɫɟ
ɫɬɢɝɧɚɫɥɟɞɹɜɟɧɜɨɬɝɥɚɫɚ ɡɚ ɢ  ɜɴɡɞɴɪɠɚɥɢ ɫɟ
ɫɥɟɞ ɤɨɣɬɨ ɫɴɜɟɬɧɢɤɴɬ ȿɪɨɥ
Ʉɚɪɚ ɝɥɚɫɭɜɚɥ ɜɴɡɞɴɪɠɚɥ
ɫɟ  ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɟɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɤɥɚɞɧɚɬɚɡɚɩɢɫɤɚɬɴɣɤɚɬɨ
ɧɟɦɨɠɚɥɞɚɪɚɡɛɟɪɟɬɨɱɧɨɡɚ

ɤɚɤɜɨɫɟɝɥɚɫɭɜɚɈɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɧɟ ɫɟ ɫɴɝɥɚɫɢɯɚ
ɧɚɩɨɜɬɨɪɟɧɜɨɬɢɝɪɭɩɚɬɚɧɚ
Ⱦɉɋɧɚɩɭɫɧɚ
ɉɪɟɞɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚɬɚ ɫɢ-

ɬɭɚɰɢɹ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢɟɯɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɉɨɢɦɟɧɟɧ ɫɩɢɫɴɤ ɡɚ
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɥɚɧɚ
ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ
ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɩɥɚɧɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɝɤɚɤɬɨ
ɢ ɧɚ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɬɨɨɬɧɨɫɧɨɧɚɦɟɪɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ

ɧɚɩɪɨɟɤɬɧɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɩɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ɋɭɦɴɧɢɹ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜ ɫ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥɳɟɛɴɞɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɫɥɜɡɚɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɭɱɟɛɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɥɟɞɤɚɬɨ
ɛɟɪɚɡɪɟɲɟɧɨɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɨɬ

ɢɤɥɚɫ
Ⱦɪɐɜɟɬɤɨɜɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɩɨɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɚɤɚɪɬɚ
ȼɤɪɚɹɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɡɚɦ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɜɪɴɱɜɚ
ɩɚɦɟɬɟɧɩɥɚɤɟɬɧɚɫɜɨɹɡɚɦɟɫɬɧɢɤɋɜɟɬɥɚɋɬɨɹɧɨɜɚ
ɤɦɟɬɴɬ Ɇɢɥɟɧ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɛɟ
ɢɡɛɪɚɧ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɡɩɴɥ-

Д-р Кенан Дууран ще е
кмет на Главиница в
предизборния период

П

ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɹɛɪɨɣɭɱɟɧɢɰɢɡɚ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɤɚ99,ɤɥɚɫɜɤɨɹɬɨ
ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɬ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɭɱɟɧɢɰɢ
Ɉɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɳɟɛɴɞɚɬɡɚɞɟɥɟɧɢ
ɨɳɟ   ɥɜ ɡɚ ɫɴɳɨɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɫ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɫɟ ɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɧɟɞɨɫɬɢɝɚɳɢɬɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɜɦɚɥɨɦɟɪɧɢɬɟɫɥɟɬɢ
ɤɥɚɫɨɜɟɢɤɥɚɫɢɤɥɚɫ

ɧɹɜɚɳ ɞɥɴɠɧɨɫɬɬɚ ɤɦɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɞɜɢɞ
ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹ
ɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɜ
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɦɟɫɬɧɢɢɡɛɨɪɢ
Ʉɚɬɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɡɚɞɨɛɪɚɬɚ
ɫɴɜɦɟɫɬɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ⱦɚɧɚɢɥ ɇɢɤɨɥɨɜ ɜɪɴɱɢ ɧɚ
ɜɫɟɤɢɦɟɫɬɟɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬ
ɩɚɦɟɬɟɧɩɥɚɤɟɬ

Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница:

Промяната изисква труд и енергия!
от стр. 1 ɞɚɜɚɬɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɦɟɠɞɭɫɢ
ɫɪɟɞɚɬɚɜɤɨɹɬɨɠɢɜɟɹɬɫɴɈɬɱɢɫɬɨɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɬɟ ɛɢɯ ɨɬɛɟɥɹɡɚɥ ɯɭɛɚɜɨɬɨ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɰɟɧɬɴɪɌɪɭɞɧɨɬɨ ɦɚɥɤɨ ɪɢɛɚɪɫɤɨ ɫɟɥɢɳɟ ɧɚ
ɟ ɤɚɤɬɨ ɜɢɧɚɝɢ ɫɴɦ ɝɨ ɢɡ- ɛɪɟɝɚɧɚɪȾɭɧɚɜɜɫɆɚɥɴɤ
ɬɴɤɜɚɥ ɤɚɬɨ ɩɴɪɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰɌɨɜɚɪɚɣɫɤɨɤɴɬɱɟ
ɫɩɪɚɜɹɧɟɬɨɫɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚ ɢɦɚɦɟɧɚɦɟɪɟɧɢɟɞɚɝɨɨɛɨɄɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɧɹɦɚ ɝɚɬɢɦ ɢ ɞɚ ɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɦ
ɬɚɤɢɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɨ- ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɩɨ
ɜɨɞɚɪɚɡɤɪɢɜɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɜɪɨɮɨɧɞɨɜɟɬɟ ɋɴɳɨ ɬɚɤɚ
ɞɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ ɫɴɦ ɞɨɜɨɥɟɧ ɱɟ ɭɫɩɹɯɦɟ ɞɚ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɩɨ ɦɟɪɤɢɬɟ ɢ ɩɨ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɢɪɚɦɟɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡ- ɩɴɬɧɚ ɦɪɟɠɚ ɧɚ ɧɚɣɥɨɲɢ
ɜɢɬɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ ɦɟɫɬɚɉɴɬɹɬɡɚɫȾɨɥɧɨɊɹɇɢɟɞɨɫɬɚɯɨɪɚɚɧɝɚɠɢɪɚɯɦɟ ɯɨɜɨ ɟ ɢɡɰɹɥɨ ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧ
ɉɴɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ   Ɍɨɣɛɟɲɟɜɟɱɟɩɨɱɬɢɡɚɥɢɱɟɧ
ɛɥɢɡɨɱɨɜɟɤɚɛɹɯɚɧɚɟɬɢ ɤɚɬɨ ɚɫɮɚɥɬɨɜ ɩɴɬ ɫɴɡɞɚɞɚ ɪɚɛɨɬɹɬ ɡɚ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɚɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ
Ɍɚɤɚɱɟɤɚɬɨɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚ ɋɜɥɚɱɢɳɧɢɹɬ ɭɱɚɫɬɴɤ ɤɪɚɣ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɧɚ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɫ Ȼɚɳɢɧɨ ɩɨ ɩɴɬɹ ɡɚ Ȼɨɫɧɚ
ɡɚ ɦɟɧ ɟ ɞɚ ɢɦɚ ɭɫɜɨɹɜɚɧɟ ɛɟɲɟɧɚɞɝɨɞɢɧɢɡɚɬɜɨɪɟɧ
ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚ ɬɨɣ ɟ ɧɚɣɩɪɟɤɢɹ ɩɴɬ ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ ȿɜɪɨ- ɬɟɡɢɛɥɢɡɤɢɫɟɥɚɞɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡȾɚɢɦɚɞɨɛɪɨ ɨɬɢɞɚɬ ɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɝɪɚɞ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ ɯɨɪɚɬɚ ɞɚ ɉɴɬɹɬ ɦɟɠɞɭ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ
ɢɦɚ ɞɨɛɪɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ Ɉɫɟɧ ɞɨɫɬɚ ɝɨɥɹɦ ɭɱɚɫɬɴɤ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɟɞɪɭɝɢɹɬɦɨɦɟɧɬ ɛɟɲɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧ ɍɫɩɹɯɦɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɟɦɧɨɝɨɤɨ- ɞɚɪɟɦɨɧɬɢɪɚɦɟɜɩɨɱɬɢɜɴɜ
ɪɟɤɬɧɚɫɴɪɞɟɱɧɚɤɴɦɯɨɪɚɬɚ ɜɫɹɤɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨ ɦɹɫɬɨ ɭɥɢɰɢ
ɢɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɬɹɬɪɹɛɜɚɞɚ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɛɴɞɟɜɬɹɯɧɚɩɨɦɨɳ
ɛɸɞɠɟɬ
 ȼ ɬɟɡɢ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɪɭɝ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɢ
ɤɨɟɟɧɚɣɞɨɛɪɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɤɨɣɬɨ
ɧɚɣɞɨɛɪɢɹɩɪɨɟɤɬɡɚɤɨɢɬɨ ɜɦɨɦɟɧɬɚɬɟɱɟɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɤɦɟɬɴɬɏɸɫɟ- Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟɲɟ ɨɬ
ɢɧɏɚɦɞɢɳɟɤɚɠɟȾɚɬɨɜɚ ɬɚɤɴɜɱɢɬɚɥɢɳɟɧɞɨɦɤɴɞɟɬɨ
ɫɟɫɥɭɱɢɜɦɨɹɦɚɧɞɚɬɌɨɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɭɫɩɟɲɧɨ"
ɬɢɹɚɞɚɢɦɚɢɟɞɧɚɧɚɢɫɬɢɧɚ
 ɓɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɫɚɦɨɞɟɣɧɨɫɬɌɨɜɚ
ɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɜɟɱɟɬɪɟ- ɛɟɲɟɦɨɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ
ɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɩɨ
Ⱦɪɭɝɩɪɨɟɤɬɤɨɣɬɨɜɦɨɦɟɧɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨ ɬɚɬɟɱɟɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚɧɚ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɩɨɪɬɧɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚɫɬɚɞɢɨɧɚ
Ɋɭɦɴɧɢɹ
ɫɨɬɤɪɢɬɢɹɩɥɭɜɟɧɛɚɫɟɣɧɫɴɫ
Ɍɨɜɚ ɫɚ ɯɭɛɚɜɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɝɪɚɞɚɡɚɮɢɬɧɟɫɡɚɦɥɚɞɢɬɟ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɚɡ ɩɨɧɟ ɢɡɩɢɬɜɚɦ ɯɨɪɚɫɴɫɫɩɨɪɬɧɢɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ ɬɟɧɢɫ ɧɚ ɤɨɪɬ
ɞɭɯɨɜɧɨ ɫɟ ɨɛɨɝɚɬɹɜɚɬ ɫɴɡ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
оследно редовно заседание за мандата
проведе Общински
съвет – Главиница на 23
септември.
Приетите решения по
точките от дневния ред
са свързани предимно с
общинската собственост.
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост бе попълнена с
имот в с. Калугерене, а след
това бяха взети решения по
докладни записки за продаж-

ɨɛɧɨɜɟɧ ɫɬɚɞɢɨɧ ɮɭɬɛɨɥɧɨ
ɢɝɪɢɳɟ ɏɭɛɚɜ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɣɬɨ
ɟ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɞɨɫɬɚ ɨɛɟɦɢɫɬ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɩɪɨɬɢɱɚɫɞɨɫɬɚɝɨɥɹɦɨɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟɢɦɚɣɤɢɩɪɟɞɜɢɞɱɟɜɟɱɟɬɪɹɛɜɚɢ
ɞɚɨɬɱɟɬɟɦɩɟɪɢɨɞɚɁɚɛɚɜɹɧɟɬɨɧɟɛɟɲɟɩɨɧɚɲɚɜɢɧɚɜ
ɫɥɭɱɚɹ ɂɦɚɦɟ ɨɳɟ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɞɪɭɝɢɩɨɦɚɥɤɢɩɪɨɟɤɬɢɤɨɢɬɨ
ɠɢɜɨɬɢɡɞɪɚɜɟɞɨɝɨɞɢɧɚɜɟɱɟ
ɳɟɛɴɞɚɬɫɴɜɫɟɦɜɢɞɧɢ
 Ɂɚ ɤɚɤɜɨ ɧɟ ɫɬɢɝɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ"
 Ɇɟɧ ɜɪɟɦɟɬɨ ɜɢɧɚɝɢ ɦɟ
ɩɪɢɬɟɫɧɹɜɚ ɢ ɫɦɭɳɚɜɚ ɱɟ ɟ
ɛɟɡɩɨɳɚɞɧɨɢɡɚɞɨɛɪɨɬɨɢɡɚ
ɥɨɲɨɬɨɆɨɠɟɛɢɞɚɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɨɳɟ ɧɟɳɚ ɡɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ
 ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɝɨɬɨɜɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡɚ ɧɨɜɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɟɧ
ɩɟɪɢɨɞ"
Ⱦɚɢɦɚɦɟɯɭɛɚɜɩɪɨɟɤɬɡɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɱɚɫɬɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɢɡɰɹɥɨɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢ ɬɚɡɢ
ɱɚɫɬ ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ  ɨɤɨɥɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɨɤɨɥɨɰɴɪɤɜɚɬɚ
ɨɤɨɥɨɭɱɢɥɢɳɟɬɨɓɟɩɪɨɞɴɥɠɢɦɩɚɤɫɭɥɢɰɢɬɟɢɩɴɬɢɳɚɬɚɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɨɫɢɝɭɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɇɚ ɜɬɨɪɨ ɦɹɫɬɨ ɩɚɤ ɢɫɤɚɦ
ɞɚ ɩɨɞɱɟɪɬɚɹ ɱɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɳɟ ɩɨɜɟɱɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɛɥɟɝɧɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬ ɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɧɨ ɢ
ɧɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɞɚɫɟɧɚɛɥɟɝɧɟɞɚɫɟɨɛɨɝɚɬɢ
ɠɢɜɨɬɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɢɞɚɫɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɞɟɧɹɬɧɚɞɟɰɚɬɚ
ɇɚ ɬɪɟɬɨ ɦɹɫɬɨ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɢɫɤɚɯɦɟɢɭɫɩɹɜɚɦɟɞɚɝɨɩɨɫɬɢɝɧɟɦɟɫɨɰɢɚɥɧɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢɹɬɦɨɦɟɧɬɤɴɦɫɬɚɪɢɬɟ

ɯɨɪɚɤɴɦɫɚɦɨɬɧɢɬɟɯɨɪɚɤɨɢɬɨɧɹɦɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɊɚɡɲɢɪɢɯɦɟɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚȾɨɦɚɲɟɧ
ɫɨɰɢɚɥɟɧɩɚɬɪɨɧɚɠ
ȼɟɱɟ ɩɨɞɩɢɫɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ
Ⱥɝɟɧɰɢɹ ɡɚ ɋɨɰɢɚɥɧɨ ɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɩɨ ɫɯɟɦɚɬɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦ ɠɢɜɨɬ ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɧɚɲɢɹɬ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬ
ɟ ɞɚ ɩɨɥɚɝɚɦɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ 
ɱɨɜɟɤɚɫɴɫɚɫɢɫɬɟɧɬɢɚɫɥɟɞ
 ɦɟɫɟɰɚ ɨɳɟ  ɱɨɜɟɤɚ ɳɟ
ɛɴɞɚɬɜɩɢɫɚɧɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɡɚɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɝɪɢɠɢɡɚɬɚɡɢ
ɝɪɭɩɚɨɬɯɨɪɚ
 Ʉɚɤɜɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɜɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɜɴɪɯɭɟɞɢɧɤɦɟɬ"
 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɜɧɚɱɚɥɨɬɨɛɟɲɟɬɟɠɤɚɌɚɤɚ
ɢɥɢɢɧɚɱɟɜɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɭɫɩɹɯɦɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɤɦɟɬɚ ɢ
ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɟɤɢɩ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɥɢ
ɤɚɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚ ɂɦɚɲɟ ɢ ɫɴɩɪɨɬɢɜɚ ɧɚ
ɧɹɤɨɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɬɤɚɡ ɧɨ ɜ
ɤɪɚɣɧɚɫɦɟɬɤɚɭɫɩɹɯɦɟɞɚɫɟ
ɫɪɚɛɨɬɢɦ Ɋɚɡɛɢɪɚɟɦɨ ɟ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢɹɬɚ
ɧɨɡɚɦɟɧɟɩɨɜɚɠɧɨɞɚɢɦɚ
ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɫɴɡɢɞɚɬɟɥɧɨɫɬɚɧɟɞɚɫɟɜɴɪɜɢɜɱɢɫɬ
ɧɟɝɚɬɢɜɟɧɩɥɚɧɌɪɭɞɧɚɛɟɲɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɧɨ ɜɴɩɪɟɤɢ ɬɨɜɚ
ɦɢɫɥɹɱɟɭɫɩɹɯɦɟɞɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɦɟ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ ɩɨɧɟ ɚɡ
ɢɦɚɯɧɚɦɟɪɟɧɢɟɇɨɫɟɝɚɤɴɦ
ɤɪɚɹɜɢɠɞɚɦɱɟɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɟ
ɦɚɥɤɨ ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɚ ȼɢɠɞɚɦ
ɱɟɯɨɪɚɬɚɜɟɱɟɩɨɫɩɨɤɨɣɧɨɢ
ɩɨɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢɡɪɚɡɹɜɚɬ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɬɟɫɧɹɜɚɬɤɨɟɬɨɦɟɧɥɢɱɧɨ
ɦɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɜɚ ȼ ɬɚɡɢ
ɬɟɠɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ
ɫɴɡɞɚɞɨɯɦɟ ɟɞɧɚ ɩɨɞɨɛɪɚ
ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɯɨɪɚɬɚ Ɇɢɫɥɹ ɱɟ
ɯɨɪɚɬɚɝɨɨɰɟɧɹɜɚɬ

ба на маломерни общински
земеделски земи в землищата на селата Зафирово,
Коларово и Калугерене.
Прекратяване на процедура за предоставяне на
концесия на язовир в землището на гр. Главиница
бе другата докладна на
вниманието на местния
парламент.
Общинските съветници
решиха по време на предизборната кампания кметските задължения да се
изпълняват от общинския
съветник д-р Кенан Дуран.

Мюсюлманите празнуват
Курбан Байрам
Курбан Байрам празнува мюсюлманската общност у нас. Курбан
Байрам е празник на жертвоприношението в чест на приключването на хаджа, отбелязван на 10–тия ден от месец "зул хидж" по
мюсюлманския календар хиджра в памет на жертвоприношението
на пророка Ибрахим. На него се колят жертвени животни (наречени
курбани) — овце, кози, камили, крави и телета. Чете се специална
молитва преди заколението. Празникът започва 70 дни след Рамазан
Байрам и продължава 4 дни.
На този ден цялото семейство се събира около трапезата. Младите
искат прошка от възрастните, а скараните, се помиряват. По време на
празника, изповядващите мюсюлманското вероизповедание, трябва
да извършат поклонение (хадж - в Мека) - ритуалът се извършва в
долината Мина, където се "убива Дяволът с камъни". Всеки поклонник
трябва да хвърли по седем камъка по три 18-метрови колони край
моста Джамра, които символизират дявола. Хвърлянето на камъните става на мястото, където според историята Сатаната изкушавал
Ибрахим. Курбан Байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в
заколението на животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото
на животното. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и
подчинението на Неговата повеля. Преди същинския празник обаче
има два предпразнични дни - малко и голямо Арафе. На малкото
Арафе се раздават тестени храни - мекици, питки, баници, но само
на съседите. На голямото Арафе мюсюлманите трябва да постят и
да се подготвят за посрещането на гости за празника. Нощта срещу
Курбан байрам е благословена и на вярващите се препоръчва да
се молят горещо. След нощния намаз до късно те четат откъси от
свещения Коран.
Вярва се, че в тази нощ молитвите непременно биват чути, а желанията се сбъдват. Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам
и продължава продължава четири дни и свършва след следобедния
намаз на четвъртия ден. Първият ден започва със сутрешния намаз,
последван от проповед на имама, който припомня основните ценности
в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения
ритуал - курбан.
Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.
 Ɉɬ ɬɢ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɡɚɩɨɱɜɚ ɧɨɜɚɬɚ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɦɟɫɬɧɢɬɟɢɡɛɨɪɢɋɟɝɚɜɴɜɜɪɟɦɟɬɨɤɨɝɚɬɨ ɫɬɟ ɤɦɟɬ ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɤɚɤɜɨ ɢɫɤɚɬɟ ɞɚ ɤɚɠɟɬɟ ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟ" Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ
ɟɢɝɨɥɟɦɢɹɬɦɸɫɸɥɦɚɧɫɤɢ
ɩɪɚɡɧɢɤɄɭɪɛɚɧȻɚɣɪɚɦ
 ɉɪɟɞɢ ɜɫɢɱɤɨ ɢɫɤɚɦ ɞɚ
ɩɨɠɟɥɚɹ ɡɞɪɚɜɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɯɨɪɚɇɟɤɚɞɚɛɴɞɚɬɨɬɜɨɪɟɧɢ
ɫ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɫɴɪɰɚ ɧɟɤɚ ɞɚ

ɛɴɞɚɬɨɬɤɪɢɬɢɤɪɢɬɢɱɧɢɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɢɁɚɳɨɬɨɤɨɝɚɬɨ
ɫɟɤɚɡɜɚɧɟɳɨɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɟɧɨɬɨɟɜɩɨɥɡɚɡɚɜɫɢɱɤɢ
Ⱦɚ ɜɴɪɜɢɦ ɧɚɩɪɟɞ ɢ ɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɦ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɹɦɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ȼɫɹɤɚ ɟɞɧɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɢɞɜɚ ɫ ɦɧɨɝɨ ɟɧɟɪɝɢɹ
ɫɦɧɨɝɨɬɪɭɞɢɢɡɢɫɤɜɚɦɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɱɟɜɪɟɦɟɇɟɤɚɜɪɟɦɟɬɨɢ
ɞɨɛɪɨɬɨɞɚɧɚɞɞɟɥɟɹɬ
ɑɟɫɬɢɬɄɭɪɛɚɧȻɚɣɪɚɦ
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75 години Свободна Добруджа тема на научен исторически форум
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 17 септември т.г.
в Тутракан се проведе Международната
научна конференция „Добруджа – политика, общество,
стопанство и култура (ХIХХХ век)", посветена на
75-годишнината от Освобождението на Добруджа.
Началото бе предходено
от откриването на изложбата „Гласове от Русе за
Добруджа", с която гостува
Регионалният исторически
музей-Русе.
Приветствие към участниците - историци и музейни специалисти, поднесе
зам.-кметът на Община
Тутракан Петя КнязоваВасилева, а встъпителни
слова - научният ръководител на конференцията
акад. д.и.н. Георги Марков
и ген.-майор Тодор Дочев
– началник на Военна академия „Г. С. Раковски".
Форумът премина в три
пленарни заседания, като
първи бе докладът на доц.
д-р Румен Липчев от РИМ-

та им за приобщаване на
населението към българските културно-исторически
ценности след румънската
окупация", а Величко Атанасов - доклада "Лодкостроителите в Тутракан в
периода 1900-1940 г."
Няколко житейски истории вследствие на Крайовския договор в доклад представи и Анастасия Якова.
На следващия ден - 18
септември, конференцията продължи в зала „Нели
Божкова” в гр. Добрич.
Тогава Дамян Стелиянов
от Исторически музей-Тутракан участва с доклада
"Художниците-баталисти

Силистра, последван от
научни доклади и съобщения
от проф. д.и.н. Радослав Мишев, полк. доц. д-р Станчо
Станчев - ръководител
на Военноисторическата
комисия, проф. д.и.н.Тодор
Петров, д-р Володя Милачков, доц. д-р Благовест
Нягулов, доц. д-р Стефан
Минков и др.

Тутраканското участие
в конференцията бе с няколко доклади на музейните специалисти. Екатерина Николова-Цанева
представи "Към въпроса за
присъствието на националистически организации в
Тутракан след Крайовския
договор", Румяна Симеонова - "Възстановяване на
читалищата в Тутракан и
Тутраканска околия и роля-

век)" са Министерство на
културата, Институт за
исторически изследвания
при БАН, Военна академия
„Г. С. Раковски”, Община
Добрич, Община Тутракан,
Регионален исторически
музей-Добрич и Исторически музей-Тутракан.

- прозорец към военното
минало", а Даниела Иванова - с "Чудесата на вярата
в Крайдунавска Добруджа".
В края на първия ден от
научната конференция домакинствана от Тутракан,
в залата на Обредния дом
бе представена книгата на
Жеко Попов и Петър Бойчев „Летопис. Хронология
на факти и събития”, след

В СОУ "Христо Ботев“ - Тутракан:

Четем с интерес историята на славния Тутракан!
В
Анка КОЗАРЕВА
навечерието на 21
септември – Ден на
Тутракан, съвместно
с Радка Трифонова – преподавател по история, проведохме с учениците от 8
а клас интерактивен урок
„Чета с интерес историята на славния Тутракан!“
Осмокласниците гледаха
видео клип за освобождението на Добруджа през 1940
година, слушаха песента „О,
Добруджански край!“, припомниха си от презентация
забележителните паметни
места на родния край.
Всеки ученик разгърна
издадена от Историческия
музей в нашия град книга,
съхранила документи, статистически справки и анализи за развитието на Тутракан през вековете. Някои
от тях прочетоха откъси
от страниците на книгите,
които най-много са ги впечатлили. Други – разказаха
и анализираха историческия
период, който е грабнал
тяхното внимание. Трети
се насочиха към статиите
от юбилейните вестници,
издадени от Историческия
музей по повод бележити
годишнини и споделиха със
съучениците си интересни
факти от миналото на на-

което за всички участници
бе концертът „Към тебе,
Добруджо!” на вокална формация „Юлангело".
Организатори на Международната научна конференция „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХIХ-ХХ

Тутракан

В памет на Рачо Змеев
Забързан към морето Дунав си тече,
минава покрай малко българско градче войни и робства преживяло
и с Божията помощ оцеляло.
Оглежда се градчето в кротките води,
за героично минало слова реди за тутраканци горди, смели,
пред потисници глава не свели.
Разказва тихичко, полека
как преди цели десет века,
печенежки орди го унищожили,
а след години и византийци го опожарили.
Без бран болярите на турци го дарили,
кръстоносци го ограбили и разрушили.
На руско-турските войни било арена Суворов два пъти градчето с бой превземал.
Два месеца през Кримската война
жителите му си спомнили що е свобода,
и проклинайки свойта робска орисия
взор за помощ отправяли към Русия.
Надеждата им тя окрилила
и със свобода ги дарила.
Но дошъл сред време пак тъжовен час,
завилняла чокойската румънска власт.
Потъпкала човешките права,
заредили се нови мъки, теглила.
Ала в годините и на тази окупация
съхранила се гордата българска нация.
Съдбовен миг - отново Тутракан преминал
в пределите на своята изстрадала родина.
Историята своя славна градчето на Дунав разказва
и днешният си лик със гордост му показва.

шия град.
Гордеем се, че живеем в
славния крайдунавски град!
С трудолюбие и упоритост,
с достойнство и вдигната
глава, тутраканци са преодолели и преживели всички

трудни исторически периоди през вековете. Тяхната
нравствена сила и извисеност на духа, безкористната им всеотдайност и
любов към родния край, са
пример за младите поколе-

ния. Вярвам, че от славното минало на Тутракан ще
черпим сили за родолюбиви
дела. Нашият град винаги
е бил с невероятна атмосфера, богата история и
съхранена духовност...

Расте, младее, хубавее,
навярно двадесет и първи век ще надживее...
Да пребъде в тоз живот суров
и утре, и во веки веков...
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар
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75 години Свободен Тутракан!
ко Борисов, министрите на
земеделието и туризма Десислава Танева и Николина
Ангелкова, кметът на община Елена - Дилян Млъзев
и кметът на община Горна
Оряховица инж. Добромир
Добрев.
В залата бяха народният
представител Алтимир
Адамов, областният управител Стоян Бонев, зам.областните управители
Янка Господинова и Младен Минчев, делегация от
побратименото румънско
селище Кирнодж водена
Калина ГРЪНЧАРОВА
навечерието на Деня
на Независимостта,
на 21 септември, Тутракан чества своя празник.
Събитията бяха посветени на 75-годишнината от

В

от постановката "Хъшовете", която кара всеки да
потръпне...
Преди това публиката
наблюдава вихрените изпълнения на Танцов ансамбъл
"Дунавска младост"!

ɇɚɝɪɚɞɚɡɚɤɦɟɬɚɧɚɄɚɜɚɪɧɚ
ɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ

подписването на Крайовската спогодба и присъединяването на Южна Добруджа към Майка България.
75 години свободен Тутракан!
Празниците започнаха с

Младият актьор Евгени
Будинов, познат на тутраканци от други негови
участия тук, бе водещ и
на двете празнични вечери.
По традиция, на 21 сеп-

ȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɫ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ

концерт на Ваня Костова,
Боян Михайлов и гайдаря
Костадин Атанасов на 20
септември. Пак тогава
председателят на Съюз
на артистите в България
- актьорът Христо Мутафчиев, изненада всички
с изпълнението на песента

ден първи в неговата найновата история, който ни
връща към 1940 г., когато
празнува цялото българско
население. На този ден с
държавен манифест е наредено на българската войска
да присъедини нашата Добруджа към Отечеството.
Тутракан е първият град,
посрещнал тържествено
войниците и офицерите на
генерал Теодоси Даскалов.
Честит празник!" - поздрави и областният управител
Стоян Бонев.
С бурни аплодисменти

тември, е тържествено
заседание на Общински
съвет-Тутракан.
Поздравителни адреси до
кмета на община Тутракан
и всички тутраканци изпратиха президентът Росен
Плевнелиев, премиерът Бой-

ɏɪɢɫɬɨɆɭɬɚɮɱɢɟɜɢȿɜɝɟɧɢȻɭɞɢɧɨɜ

Лъчезар ЛЮБЕНОВ:

Аз съм човек на честта!

от стр. 1

от зам.-кмета Йон Щефан, почетните граждани
на Тутракан акад. Георги
Марков и д-р Анатолий
Кънев, кметът на Стражица Детелина Борисова,
председателят на Съюза
на артистите в България
Христо Мутафчиев, група
интелектуалци, сред които
акад. Константин Косев,
Панчо Анчев, Иван Гайтанджиев, Стоян Райчевски и
Иван Гранитски.
Поздравление с песен
отправи певецът Боян Михайлов, допълни го с "Една
българска роза" и 8-годишната Йоанна Димитрова.
Присъстващите общински съветници, гости и
граждани бяха поздравени
от председателя на Общинския съвет Данаил Николов.
"Смисълът на празници
като днешния не е в повърхностното търсене
на национална гордост
от отминали събития, а
в стремежа да пренесем
мъдростта и поуките от
тях през вековете. Вярвам,
че най-силното послание,
което ни е отправила историята и до наши дни, е, че
българският народ успява
тогава, когато е обединен."
- каза в словото си кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов по време на тържествената сесия.
"Уважаеми жители на
Тутракан, поздравявам Ви
с празника на Вашия град,
посветен на 21 септември,

бяха приети думите на
общинския съветник от
Кирнодж Аурелиан Котобан:
"След 75 години ние идваме
при вас не като окупатори,
а като приятели. И искаме
да поправим грешките заедно с вас."
Специален плакет и Грамота за особени заслуги
към община Тутракан получи кметът на Каварна
Цонко Цонев, който през
последните четири години
се нареди в редицата на
приятелите на крайдунавския град. Приятелството
между двамата кметове
обогати и разнообрази културния живот на града. С
негово съдействие в Тутракан гостуваха световно
известни рок изпълнители
като Кен Хенсли и Джон
Лоутън. Цонко Цонев е и
неизменен гост на празника
"Огненият Дунав".
Цонев обеща още повече
"да ядосва" кмета д-р Стефанов, за да се осъществяват и в бъдеще интересни
инициативи.
Още една традицията бе
спазена - във вечерните
часове на 21 септември,
в градския парк "Христо
Ботев" бе проведена тържествена заря-проверка.
Гости бяха областният
управител Стоян Бонев, неговият заместник Младен
Минчев, почетният гражданин на Тутракан д-р Анатоли Кънев и председателя на
САБ - Христо Мутафчиев.

ȼɚɧɹɄɨɫɬɨɜɚɢȻɨɹɧɆɢɯɚɣɥɨɜ

Лъчезар Любенов доскоро
служи в Българската армия,
няколко пъти е бил на мисии
в Афганистан - в Кабул и
Кандахар.
Той е завършил СОУ
"Христо Ботев", активен
участник като ученик в националния поход "По стъпките на четата на Таньо
войвода", а през последните няколко години той е
човекът, който подготвя
Мемориалната чета "Таньо
войвода" и Дамския блок за
участие в прегледите на
строевата подготовка и
маршова песен по време на
ежегодния поход.
"За мен това е може би
най-голямото признание,
сподели за "ТГ" след награждаването Лъчезар Любенов.

Аз и на сцената казах, че
съм човек на честта. Наистина, за мен това е голяма
чест, която Община Тутракан ми оказа. Благодаря им!
Горд съм, че съм израснал в
Тутракан! Развълнуван съм
и благодарен!"
Той сподели и новината
около неговата бъдеща реализация: "Аз съм един много
голям патриот и много обичам страната си. Служих
десет години в силите за
специални операции в Пловдив, в 68-ма бригада. Горд
съм, че служих там. Съвсем
скоро я напуснах, малко ми
е тъжно, че го направих.
Скоро напускам страната,
с цел да се реализирам извън нейните граници, все
в охранителната област."
Калина ГРЪНЧАРОВА

ȽɨɫɬɢɬɟɨɬɄɢɪɧɨɞɠ

След приветственото
слово за празника, кметът
д-р Димитър Стефанов
връчи специалната награда
за особени заслуги към Тутракан на Лъчезар Любенов,
който емоционално каза: "За
мен е чест да получа тази
награда!"
В празника участва Дружество "Традиция" - Русе,
Мемориалната чета "Таньо
войвода", чета "Млади българанчета" от СОУ "Йордан Йвков" и отряди от
тутраканските училища.

Празникът бе съпътстван
със заря-проверка, изпълнения на младите таланти
от ОЦИД и концерт на рок
група "Конкурент".
Пъстроцветната програма в празничните дни на
Тутракан бе осъществена
по проект "Тутракан - традиции и минало", който е
финансиран в изпълнение
на Стратегията на МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо
поле" от ОП за развитие на
сектор "Рибарство".

ɊɨɤɝɪɭɩɚɄɨɧɤɭɪɟɧɬ
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Новите заселници на
Кара Дърлар (с.Черногор)
а 07.09.1940 г., с подписването на Крайовския договор, Царство
България си възвръща една от
най-ценните територии – Южна
Добруджа.
Преговорите са трудни и
тежки, а осъществяването на
договореностите – мъчително,
защото става едно взаимно
преселване на румънци от
Южна и на българи от Северна
Добруджа.
В тримесечен срок трябва да
бъде извършена задължителна
размяна на румънските поданици от български народностен
произход от Тулчански и Кюстендженски окръзи с румънски

Н

поданици от Доростолски и
Калиакренски окръзи.
Още от пролетта се говори за
изселването, но българите така
и не могат да си представят как
ще напуснат родните си места.
Комисии от двете страни правят
описи на имотното състояние на
българите и оценка на недвижимата собственост, имуществата
и оценка на полските имоти на
всяко изселващо се семейство,
за да бъдат заменени с подобни

на тях в България.
Румънските власти нареждат
всяко домакинство да си измаже жилището, да си оправи
дворовете. Това се прави за
хората, които ще дойдат на техните места от Южна България.
Румънските чокои в с.Кара
Дърлар (с.Черногор) и македонските семейства напускат
селото и отиват в Румъния.
Най-после, след дълги очаквания, със свити сърца българите от Северна Добруджа
научават датите, когато трябва
да изоставят всичко и да тръгнат за България. В Румъния разрешават да останат единствено
българите със смесени бракове.

Мъжът българин се оженва за
румънка или жена българка се е
омъжила за румънец. Така много семейства остават завинаги
разделени.
Между Кюстенджа и Бабадаг
има едно село - Саръгьол, заселено с българи от Сливенско
подир руско-турската война
1828 - 1829 г. на мястото на
по-старо село, чието население
не сварили. Мъжете - високи,
снажни и здрави мъже, с мур-

гави лица и широки плещи.
Облечени с тъмни дрехи - черни
потури, черен пояс, черна антерия и грамадни калпаци. Но
затуй пък в носиите на жените
преобладават ярките и пъстри
бои.
По спомени на Рада Илиева
Маринова (род.1931 г., Саръгьол), жител на с.Черногор:
„Нашето село Саръгьол де
дял, жудеца Тулча, сега в днешна Румъния, беше почти чисто
българско село тогава, голямо… над 400 къщи.
Като в сън си спомням нашата къща. Живеехме почти в края
на селото, дето бяха лозята на
селото. Един плет ни делеше с
Дочевите и с Ирина играехме до
късно. През селото минаваше
река и като минеш моста беше
къщата на Брадичковите, а понататък бяха Гавриловите... На
другия край на селото, в посока
Коджелак, живееха големият
род на Кръстевите. А до полянката дето правеха хорото
си спомням къщата на баба
Васила... Спомням си я, нали
като деца се събирахме там и
гледахме момите как играеха
"Шиштема" и "Буенец". Такива
танци имаше тогава, защото
хора не се играеха по време на
Великденски пости.
Там говорихме в къщи на
български. Нашите бащи и майки не знаеха румънски. В черквата се служеше на румънски
и отчето ни даваше причастие
само ако спазвахме по техния
календар. Всяка събота попът
преподаваше вероучение и
после на следващата ни изпитваше. В училище четири
класа бяхме в една стая и пак
на румънски учихме. Учителите
ни биеха, когато говорехме на
български.
Селяните се събираха на
групи и се вайкаха за случилото се. Топли сълзи струяха
по страните им и коравите
им ръце се свиваха, а жените
плачеха като на умряло. Ние
децата се радвахме, че ще
пътуваме, защото до тогава не
бяхме излизали от селото. Не
разбирахме, защо възрастните
толкова много плачат. По-късно
проумяхме цялата трагедия на
изселването.
Първо започнаха да събират
овцете и кравите в стада, наеха
опитни пастири и ги изпратиха
първи да поемат дългият път за
България. Овцете блееха жално,
кравите проточено мучаха, ку-

Спомени от миналото

Васил ТЪРПАНОВ
ук съм, уважаеми приятели - още дишам и живея,
и понякога пиша "тъй както
умея". Към поезията и прозата този
път ще добавя и новата ми задача
да събирам материали и спомени
за "сглобяване" на История на Тут-

Т

ракан и общината за периода 19441989 г., който аз на шега наричам
"период преди и след Христа", като
вододелът е 9 септември 1944 г.
По този важен за историята проблем работите са започнали още
в минали години. Ще ви напомня
издадените вече книги: Петър
Бойчев - "Тутраканската епопея"
(2003 г.); Василка Равалиева "Историческото минало на Старо
село" (1993 г.); Атанаска Минчева
- "До корена" - 1 и 2 (1998, 2006 г.);
Анастасия Якова - "Полет" (2012 г.);
Калин Иванов Генов, Васил Иванов
Вълчев и адв. Иван Петков Илиев "Дунавец - нашето село" (2013 г.);
Йордан Киров - "Старо село - мит,
легенда и житейска енциклопедия"
(2007 г.); Атанаска Минчева - "Староселци и техния православен храм
"Свето Успение Богородично" (2013
г.); Стоянка Павлова - "Орисия"
(2007 г.); Спас Драганов - "Полъх
от преживените години" (2001 г.);

Трифон М. Георгиев - "От Тутракан
до Калифорния и Китай" (2000 г.);
Стоян Цонев - "Кръстосани пътища"
(2009 г.); Николинка Вълкова "Когато боговете спяха" (2011 г.);
Адриан Василев - "Старото кино"
(2015 г.). Има и други творци в
Тутракан и общината, но ще ме
извинят, нямам техните творби, за
да ги отразя.
Уточнявам моите ангажименти
към бъдещата история. Работил
съм 34 години в селското стопанство и транспорта. За тези
дейности ще пиша спомени и ще
ги представям на историците. Ще
засегна и въпроси в областта на:
физическата култура и спорта,
работническата самодейност на
профсъюзите, където също съм
работил и не на последно място,
ще отразя дейността на Организацията на офицерите и сержантите
от запаса, която по нечия вина, от
25 години в нашия град и общи-

Питиепродавница "Колониялъ" в с.Черногор.
По всяка вероятност е сватбена снимка, правена скоро след пристигането на преселниците в с. Кара Дърлар. Мъжете са облечени в костюми с
вратовръзки и са закичени с цвете по реверите, с филцови шапки и каскети.
Младите омъжени жени са забрадени с добруджански забрадки, закичени с цветя, девойките с рокли и перлени гердани от стъкло, а едната е с празнична
преселска престилка, бебетата с фистанчета. Има и ергинаши - ученици с
униформи и фуражки.
четата виеха и лаеха…
След това селото притихна,
замлъкна някак... сякаш опустя...
Беше жално, много плач
изплакаха хората. Особено в
семействата със смесени бракове. Не знаеха заради децата
си накъде да тръгнат и при кой
от родителите да останат. Не
знаеха от къде да започнат да
се приготвят, та да се свърши
по-скоро.
Всеки опакова багажа си и в
надписани сандъци ги закараха
на жп гарата в град Коджеалак.
На няколко семейства предоставиха за товарене по един
вагон, а то кое по-напред…
Говорехме само за предстоящия път, определяхме
деня и часа на тръгването, не
пропущахме и най-малките
дреболии. А наедно с това ние
си припомняхме за предишните
си случки в Саръгьол и твърде
често говорехме за България.
Най-после уречения ден дохожда и ние се приготвихме да
тръгваме.
Вече изпразнили къщите,
през нощта изметохме къщята,
оставихме метлата и фараша
зад вратата, а лампите и кандилата да светят, и рано на
разсъмване на 22 ноември се
качихме в каруци и в колона
потеглихме за гарата. Охране-

ните коне бодро поеха пътя, а
от голямата тежест колата не
друска.
Тръгнахме още по тъмно,
тъй като дългият път трябваше
да минем през нощта. Пред
нас се точи бялата ивица на
пътя, слизаме и си приказваме за България. После пак се
качваме.
Много пъти се обръщахме
назад, гледахме празното село
и заплаквахме.
Когато казаха, че ще тръгваме, някои се радваха, че ще
се върнат в Майка България, а
други ги беше страх от неизвестното... А те са родени тук и
тук са учили. Тук прадеди, деди
и бащи са създали семейства,
тук са родили и раснали деца,
тук са градили домове. Тук
остават гробовете на деди,
баби, бащи имайки, на братя и
сестри, на деца...
В тъмното, в далечната се
виждаха прозорците да светят,
а кучетата грозно виеха на
пусталък. Месечината греeше,
стърнищата и кукурузите тънаха в здрач. Напускахме родното
си място завинаги...
Доста път изминахме, докато
стигнем гарата на Коджиалак.
Със свити сърца се качихме на
влака майките с деца, болните
и старците, и потеглихме някъде около 22.00 часа. Мъжете се

върнаха да натоварят каруците
с останалия багаж и те пеш
щяха да дойдат.
В България вече, на една гара
ни дадоха някаква закуска и
пак продължихме. Благополучно пристигнахме в Добрич
и преспахме в някакво училище. Там бяхме разпределени
за Тутраканско, в съседната
община Вискьой (сега с. Царев
дол) и на сутринта с автобуси
ни докараха до тук, а багажа
ни го пренесоха с камиони.
Много от нашите роднини и
други семейства от Саръгьол
останаха в Добричко, отидоха
да се заселят в гр.Балчик,
село Царичино, село Соколово,
Гурково и в околните там села.
Беше 24 ноември 1940 г.,
когато пристигнахме в Кара
Дърлар, като сега си спомням…
Стовариха багажа ни на една
поляна, където беше Здравната
служба преди, цяла седмица
стоя, а на нас започнаха да ни
предлагат къщи за настаняване.
Мама трудно можеше да реши,
нали тате още го нямаше, а
зимата наближаваше, децата
малки…
Това помня, нищо че бях малка тогава, само на 9 години.”
Разказа записа:
Марияна НАЦОВА,
с. Черногор

на не съществува. Преди време
съществуваше и ДОСО - военизирана организация за съдействие
на отбраната, която подготвяше
кадри за армията и флота дълги
години в т.ч шофьори, мотористи,
парашутисти, гребци и др. Имаше
и материална база, която сега не
съществува.
За другите отрасли: промишленост, търговия, строителство
и др. има още живи и адекватни
стопански ръководители и специалисти, които могат да споделят
подробно структурата на производствената дейност с най-големи
подробности.
От бившите директори тук живеят Йордан Кънев, Христо Георгиев
- директори поредни на "Славянка", Дочко Дочев - на "Битовия
комбинат", Иван Балков и Милко
Маринов - директори на "Терма",
Георги Маринов - ръководител на
Стройрайона към СМК-Тутракан,
Радослав Бързалев - ТПК "Съединение", Жан Арсов - председател
на РКС-Тутракан и др.
От 1 до 4 септември т.г. прове-

дохме рейдово обхождане на всички 11 села от Тутраканска община
и разговрях с най-различни хора:
специалисти, работници, бригадири, кметове - по въпросите на
селското стопанство и транспорта.
И знаете ли, уважаеми читатели,
какво установих след десетки години - навсякъде промяна, пълно
обезличаване на миналото, на един
човешки труд...
Ще повторя мислите на Божана
Димитрова, радиолегендата от
близкото минало: "И аз се боря
с ламята на разрухата, боли ме,
когато пътувайки виждам как са
унищожени обекти, чието откриване съм отразявала".
Аз изпаднах в същото състояние,
като се вгледах в местата, където са
били стопанските дворове и ферми
и където сега има само руини.
А в селата Антимово, Бреница,
Царев дол, Пожарево и Дунавец,
с изключение на последното,
стопанските дворове са същински
джунгли.
По отношение на населението,
селата от западната част - Нова

Черна, Цар Самуил, Сяново и Старо
село, имат малко живец. В южния район - Шуменци, Варненци,
Белица, Преславци, има живот,
но другите, които изброих са на
изживяване.
В Тутракан и Търновци кооперациите са задържали работна ръка.
И още нещо - искам да туширам
една конфузна ситуация от миналия брой, където някои останаха с
впечатлението, че е зароден конфликт. На пръв поглед така изглеждаше, но ние се срещнахме с г-жа
Якова и всичко се изясни. Искам
да успокоя любителите на силните
усещания, особено сътрудника на
Радио Шумен от с. Преславци, че
всичко е нормално и не "хвърчат
искри".
Още една сензация се разми.
Срещнахме се и се разбрахме с
господина с научните степени
Атанас Лалев и дори станахме
еднопосочни идейни съмишленици
и то с утвърдени леви, лейбъристки
идеологии.
Всичко е добре, когато завършва
добре...
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ХОБИ
СМЯХ

Някои специфични продукти, които можете да
си купите в аптеката:
- Калиев сперманганат
имате ли?
- Презервативи Дурасел
да ми дадете.
- Вагинални таблетки за
през устата?
- Дай едно от ония, дето
като го хвърлиш във вода
вика "Фъш"!
- Какво е разписанието
на това хапче?
- Да имате ежедневни
превръзки на Севъндейс?
- Обезчестяващ спирт!
- Дефлориращ сапун на
Dove
- Наливни превръзки
- Вносни кърпи
- Лекарство за центриране на главния мозък
- Нещо от семейството
на аналгина, да завършва
на "форте"?
- Ще искам едни хапчета
за секс подагра.
- Колко струва гали премагали?
- Дайте ми един индезит
от 10, ако може.
- Капкометър
- Вие същата аптека ли
сте, където я търся?
- Този аналгин където ми
го дадохте, може ли да го
развалите? (т.е. да вземат
само един блистер)
- Имате ли четка за зъби
с 5360 косъма?
- Един противозащитен
лосион.
- Аспирин протест.

- Колгейт макс грип.
- Можете ли да ми поправите черчеветата на
очилата?
- Парацетамол на Активия?
- Километър за температура.
- Витамин С на скилидки
продавате ли?
- Един Севдалин на ламаринка (блистер седалгин)
- Тези хапове за изрусяването (има се предвид
"оросяването" - бел.ред.)
вече не ми вършат работа.
- Зелени хапчета за епидемия.
Диалози:
- Имате ли свещички?
- За какво?
- Как за какво? За гъ*а!
Мъж иска да купи шампоан.
- За каква коса?
- Дълга, черна.
Жена тича след автобус
111 и крещи:
- Спрете! Ще закъснея за
работа.
Хората се развикали на
шофьора:
- Спрете автобуса, жената ще закъснее за работа!
Спира той, жената се
качва и казва:
- Ох, мерси, без малко да
закъснея за работа... Карти и билети за проверка,
моля!

Продава се
имот на революционна цена!
Включва: втори етаж - 100 кв.м, таван, маза и
двор - 250 кв.м
на ул. "В.Търново" №17-А
Очаква се обаждане на
тел. 0866 65746 - Тутракан,
от качествен и смел кандидат.

За тези, които търсят работа!
ЕТ "Любмакс", ДЗС - Нова Черна
търси да назначи:
- 1 работник в Транжорна,
- 1 градинар,
- 1 хигиенистка
Фирмата поема транспортните разходи до
местоработата.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

За информация: 0884 535 802

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

24 - 30.09.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Футбол за Деня на Тутракан

ȼɟɬɟɪɚɧɢɬɟɧɚɅɟɜɫɤɢɝ ɋɨɮɢɹ

община пък бяха участниците в Турнира за аматьори, който се проведе на
стадиона в СОУ "Христо
Ботев". Това са отборите
на Община Тутракан, на
селата Търновци и Старо
село, СПИ "Христо Ботев"
- с. Варненци, "Трансмариска" (Тутракан), "Терма", "Старата госпожа"
и "777".
Точно отсъждане и коректност демонстрираха
съдиите на срещите - Галина и Ивелин Спасови.
Купи и парични награди
получиха футболистите
от призовата тройка:
1-во място за "Трансмариска", второ - за "Терма"
и на трето място - СПИ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ве атрактивни
спортни събития
съпътстваха Празника на Тутракан тази
година - Демонстративен
международен турнир за
ветерани, който се проведе в следобедните часове
на 21 септември, а на
следващия ден - Турнир за
аматьори на малки врати.
Засилен интерес демонстрираха тутраканци към
футболното майсторство
на ветераните, още повече че на градския стадион
излязоха футболистите
от четири отбора - "Левски-1914 г." (София), "Дунав" (Русе), румънският
"Дунаря" (Гюргево) и до-

Д

Елица и Йоанна
първи на „Ats stars"

т 18 до 20 септември
т. г. в морската столица
Варна се проведе Първият
международен конкурс „Ats stars звезди на изкуството" организиран
от фондация „Звезди на изкуството", Inner Wheel – България и под
патронажа на кмета на Община
Варна – Иван Портних. Директор
на фестивала е Мила Маврова
- вокален педагог и музикален
продуцент.
Според регламента, конкурсът
се проведе в три категории: „Поп
и джаз пеене" - индивидуални
изпълнители и вокални групи;
„Класическо пеене” - индивидуални изпълнители и „Народно пеене" - индивидуални изпълнители,
вокални групи, и народен хор.
Две тутракански гласовити момичета участваха в „Ats stars" - Елица Камбурова и Йоанна Димитрова,
и спечелиха първите награди.
Те представиха град Русе, където ги подготвя техният вокален

О

Ʉɭɩɢɦɟɞɚɥɢɢɩɚɪɢɱɧɢ
ɧɚɝɪɚɞɢɡɚɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɢ
ɇɚɝɪɚɞɢɬɟɜɪɴɱɢ
ɡɚɦɤɦɟɬɴɬɆɢɥɟɧɆɚɪɢ
ɧɨɜ

Варненци.
В това състезание
организаторите от общинската администрация
осигуриха и индивидуални
награди: голмайстор на
турнира е Велико Митев
от СПИ-Варненци; найдобър вратар - Тихомир
Славов; най-полезен играч
- Борислав Димитров и
най-атрактивен футболист - Марин Балев.

макините от "Панайот
Хитов" (Тутракан).
Игра се по системата
"всеки срещу всеки" в две
полувремена от по 15
минути.
Съдийството бе осигурено от ОблС на БФССилистра.
В крайното класиране
първи са русенци, втори
- ветераните на "Лев-

24 - 30.09.2015 г.

педагог Наталия Константинова.
6-годишната Елица Камбурова
е първа в първа възрастова група
(5-7 г.), в категория "Поп и джаз
пеене", където тя представи песните „Тайно желание” и „Тримата
мускетари" - песен от саундтрака
към филма „Тримата мускетари". И
в категория "Народно пеене" Елица
е с първа награда, там тя изпълни
добруджанската песен „Мило ми е,
мамо” и „Облаче ле, бяло”.
Йоанна Димитрова участва в
категория "Поп и джаз пеене" в
по-голямата група - от 8 до 10
години, и е класирана на първо
място за изпълнението на песните
”Шепа светлина” и ”Волшебникнедоучка”. Тя спечели и наградата
на детското жури в тази възрастова
група.
Журито бе председателствано
от композитора Хайгашод Агасян,
а сред членовете му са композиторът Нелко Коларов и поп изпълнителката Стела Керанова.
“ТГ”

ски", трети румънците
от Гюргево, а последни
тутраканските футболни
ветерани.
В отборите и на "Левски", и на "Панайот Хитов"
игра нашата футболна
звезда Ивелин Спасов.
Независимо от класирането, всички получиха
символична купа за спомен
от празничния турнир.
Осем отбора от цялата

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

24 септември - Валентин ВЕЛИЧКОВ, Ст.спец. "Техник", Община Тутракан
26 септември - Емона ГЕОРГИЕВА - ДТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
Община Тутракан
27 септември - Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник на с. Пожарево, община Тутракан
28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Тутракан

29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община
Тутракан
29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Ветеринарен техник, Община Тутракан; Театрален състав "Борис Илиев",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП",
Община Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
Тутракан
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