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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 19

Година LIV

12 - 18 май 2016 г.

РДНСК разруши къщурката
на тутраканско семейство има закон, няма човечност
Съседски "взаимоотношения" оставят на улицата баба, дядо и внуче

Цена 0.60 лв.
Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа

За един войвода
от града на 100-те
войводи и неговия
неуморен изследовател
(по повод 140-годишнината от
Априлското въстание и предстоящия 31-ви Поход по стъпките на
четата на Таньо войвода)

на стр. 3

Рейтинг на активната прозрачност!
Къде сме ние?
О

бщина Алфатар продължава да държи
първото място по
прозрачност сред институциите в Силистренска
област и второ място в
България, стана ясно от
проучване на Програма Достъп до информация (ПДИ)
осъществено в периода 10
март – 23 април 2016 г.,
когато експертите на организацията са прегледали
565 интернет страници на

административни структури на изпълнителната
власт на централно, териториално и местно ниво,
публично правни субекти,
задължени да предоставят
информация, и независими
органи на власт.
Целта на проучването е
да се оцени как органите
на власт изпълняват задълженията си по Закона
за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и други

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Нови истории за преселението
на таврийските българи

ɧɚɫɬɪhhh

За Деня на храбростта,
Гергьовден и Хъдрълез, за Деня
на Европа и Деня на победата...
ɧɚɫɬɪɢ

нормативни актове за публикуване на информация в
Интернет, и как отговарят
на заявления за достъп по
електронен път.
Вниманието на проучването този път е насочено

към измененията в ЗДОИ
от м.декември 2015 г., голяма част, от които влязоха
в сила от 12 януари 2016 г.
Нивото на прозрачност
тази година бе оценявано
с точки по 118 (126 за общините) индикатора, като
възможният максимум е
143,5 (158,5 за общините).
Община Алфатар събра общо
107,5 т. в Рейтинга на активната
на стр. 2

Екатерина НИКОЛОВАЦАНЕВА,
Исторически музей –
Тутракан
огато през 1966 г.,
39-годишният тогава
юрист и театровед
Борис Илиев, родом от с.
Свещари, Исперихско, посетил тематична изложба,
свързана с 90-годишнината
от Априлското въстание,
подредена в Градската
картинна галерия в София,
едно нещо му направило
силно впечатление. На една
голяма карта на България
ясно се виждало, че всички
български краища били засегнати от въстанието,
а само североизточните
земи се откроявали със
своята белота. На бялото
поле имало отбелязана
само една отвесна линия,
свързваща Тутракан с Попово – пътят на четата
на Таньо войвода, снимка
на войводата и нищо по-

К

вече. Революционният дух
и патриотичен кипеж от
пролетта на далечната
1876 г., обхванали планинските градчета и описани
блестящо от Иван Вазов и
Захари Стоянов, останали
встрани от Добруджа и
Лудогорието – там, където
прохождащият краевед е
израснал. Това го обидило. Нима хората от неговия роден край останали
встрани от „пиянството на
един народ” и общият дух,
веещ навсякъде? Нима Лудогорието не било част от
българските земи? Това го
подтикнало да започне своята дългогодишна и усърдна
работа по издирване на
архиви и публикации, когато
след разлистване на хиляди
страници, с вълнение е откривал редове и за неговия
герой – Таньо войвода от
Сливен. От този период
датира интереса му и към
на стр. 5
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РЕГИОН

НОВИНИ
УИКЕНД ТУРИЗЪМ` 2016
Община Тутракан и Исторически музей ще участват на 12-ти и 13-ти
май в ХII изложение „Уикенд туризъм” и в IХ Фестивал на туристическите забавления и анимации, организирани от Община Русе със
съдействието на Министерство на туризма.
В щанд под надслов „Тутракан - град на рибарите и воинската слава”
ще се представи културно-историческото наследство на Тутракан пред
жителите и гостите на Русе, туристи и туристически агенции.
ПРОКУРАТУРАТА НАРЕДИ ПРОВЕРКА ЗА
УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПАРИТЕ
В СИЛИСТРА И ОЩЕ 5 ОБЛАСТИ
С разпореждане на Апелативната прокуратура във Варна шестте
окръжни прокуратури в района – във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, започват извънпланова проверка по надзора
върху работата на контролните органи, които следят отпускането,
разходването и отчитането на средства по европейските програми.
Това съобщиха днес от пресслужбата на Апелативната прокуратура в
крайморския град. Проверката трябва да приключи до 30 юни 2016
г. След това резултатите ще бъдат обобщени от Апелативната прокуратура, а при установяване на извършени престъпления ще бъдат
образувани досъдебни производства.
ПРЕКРАТЯВАТ ОТПЕЧАТВАНЕТО НА
БАНКНОТИ ОТ 500 ЕВРО
Европейската централна банка обяви, че прекратява отпечатването
на купюри от 500 евро към края на 2018 година, предадоха информационните агенции. Причината за това е възможността чрез банкноти с
толкова висока стойност да се улесняват незаконни кешови операции.
В изявление на ЕЦБ се посочва, че след като бъдат спрени емисиите
на банкнотите от 500 евро, те ще запазят стойността си в паричното
обръщение и притежателите им ще могат безсрочно да ги обменят в
банките на територията на ЕС.
Вместо банкнотите от 500 евро в бъдеще ще бъдат пуснати купюри
с номинал 200 евро.
С ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАПОЧНАХА
МАЛКИТЕ МАТУРИ
С външно оценяване по математика за учениците от четвърти
клас започнаха т.нар малки матури. За един учебен час от 40 минути
учениците решаваха тест с общо 19 задачи - 16 от затворен тип с
три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от
отворен тип.
С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем
отговор и с 2 точки - задачите със свободен отговор, които изискват
разбиране и прилагане на изучени знания.
След приключване на изпитването по съответния учебен предмет
училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието
и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.
По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените
оценки на писмените работи.
Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на
ученика. Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде
вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.
Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са: 12 май 2016 г. - Български език и литература, 13 май 2016
г. - Човекът и природата и на 16 май 2016 г. - Човекът и обществото.

Община Главиница, Област Силистра
Община Главиница в качеството си на Бенефициент по проект „Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на Община Главиница“
назначи 18 потребителя с различни видове трайни
увреждания, които бяха одобрени по документи от
проект „Нови възможности за грижа“. Към момента
услугата се предоставя на 66 брой потребители.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейски социален фонд. Продължителността на проекта е 26 месеца.

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

Покана
за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на
Бюджет`2015
На основание чл.140, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси на 25 май 2016 г. от 9:00 часа в
Заседателната зала на Общински съвет-Тутракан,
Кметът на община Тутракан ще представи за публично
обсъждане Отчет за изпълнението на Бюджета за 2015
г. на Община Тутракан.
Поканата за участие в публичното обсъждане е
отправена към жителите на Общината и заинтересованите лица.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

12 - 18.05.2016 г.

Рейтинг на активната прозрачност!
Къде сме ние?
от стр. 1 което е причина и за липсата на
публикувани годишни отчети по
ЗДОИ. Тази секция трябваше да
бъде създадена до края на 2009 г.
Просрочен с два дни е отговорът
на Заявление по ЗДОИ подадено
по електронен път, с което се
иска копие от Инструкция за документооборота в Общината във
връзка с проучването на активната
прозрачност.
Община Тутракан със 70,9 т.
се придвижи на трето място в
Силистренска област, след като в
предходните две години заемаше
неотменно четвъртото. Националната класация й отрежда 142-ро
място. В секция "Достъп до информация" има публикувани годишните
отчети от 2011 до 2014 г., но все
още липсва отчетът за 2015 г.
И нещо немаловажно - Община
Тутракан и досега (повече от 50
дни) не е отговорила на Заявление
по ЗДОИ подадено на 17 март
2016 г.
Рейтингов напредък в областта
бележи Община Кайнарджа - на
шесто място е (205-то в страната),
след като през 2014 г. е била осма,
а през 2015 - десета. Същото се
отнася и до Община Ситово - от
последно до 7-мо място в областта
и 399-то в държавата.
Регионалната здравна инспекция
отстъпи с една крачка миналогодишните си позиции в Рейтинга на
активната прозрачност, и от трето
място през 2015 г. вече е на четвърто (144-то в страната). На сайта
на РЗИ-Силистра липсват публикувани Устройствен правилник на
институцията, вътрешни правила,
свързани с предоставянето на административни услуги, списък на
общите административни актове,
издадени от органа, а в секция "Дос-

прозрачност и за трета поредна
година води в класацията сред
проверените институции в област
Силистра.
За отбелязване е фактът, че с
този резултат заема второ място
в България след Община Сливен и
преди Бургас, Разлог, Банско, Русе
и др. Отново е сред първите и по
бързина на отговор на подадено
заявление по ЗДОИ - на 2-я ден от
получаването!
Припомняме, че през 2014 г.
Община Алфатар беше на 6-то
място в страната и на церемонията
по повод Международния ден на
правото да знам - 28 септември,
бе отличена от Програма Достъп по
Информация с Почетна грамота в
категория "Институция, най-добре
организирала предоставянето на
информация на граждани".
Община Алфатар е и сред десетте институции в страната, които са
публикували списъка по чл.15а,
ал.3 на категориите информация,
подлежаща на публикуване в
интернет в сферата на тяхната
дейност.
Активното публикуване на информация, свързана с финансовата
и бюджетна прозрачност на Община Алфатар е с най-висока оценка
в областта - 26 т.
При последното проучване на
ПДИ, Община Силистра със своите
75,0 точки се придвижи напред и
се класира на второ място, като
успя да изпревари Областна администрация, която го заемаше през
2015 г. и 2014 г.
Независимо от второто място,
смущаващ е фактът, че на сайта на
Община Силистра няма обособена
секция "Достъп до информация",

тъп до обществена информация" не
е публикувана все още информация
за реда и условията за повторно
използване на информация от
обществения сектор, както и информация за таксите за повторно
използване на информацията.
Спад в рейтинга бележи Областна администрация, която от
второто място през предходните
две години, вече е на пето място. На
интернет страницата не са публикувани уведомления за откриване на
производство по издаване на общ
административен акт, описание
(законово основание, метаданни,
формати) на регистрите и базите
данни, които поддържа институцията, декларации за конфликт
на интереси и др. Класирането в
страната й отрежда съответно 199то място през 2016 г., 48-о през
2015 г. и 2014 г.
В секция "Достъп до информация" липсва разяснителна информация за упражняването на правото
на информация, информация
за нормативите за разходите за
предоставяне на достъп до информация, списък на категориите
информация класифицирани като
служебна тайна.
И РИО на МОН-Силистра също
се движи надолу по кривата на
рейтинга. През 2014 г. териториалното представителство на образователното министерство е било на
трето място, през 2015 г. - на 6-то
и през 2016 г. - на 8-мо (в страната
съответно - 54-то, 291-во и 430-то).
На сайта им няма да намерите
публикувани стратегии, програми и
планове за развитие, отчети за дейността, информация за конкурси за
държавни служители.
Спад в прозрачността се наблюдава и в Община Главиница - от

2014-та до 2016 г. движението е от
5-то, през 6-то до 9 място сега (в
страната - 226-то, 274-то и 466-то).
Без движение напред в Рейтинга
на прозрачната активност, който
разработва ПДИ, през последните
три години са още ОДМВР и ОД
"Земеделие".
В дъното на класацията при
общините от област Силистра е
Община Дулово, която втора година не отстъпва предпоследното
11-то място (в страната заема през
2014 г. - 279 място, 2015 г. - 467 и
2016 г. - 504). Две са общините в
България с най-нисък рейтинг при
публикуване на информация, свързана с финансовата и бюджетна
прозрачност - Община Дулово е с
2 т., изпреварена само от Община
Белица с 0 точки.
В крайна сметка, независимо че
не са изпълнени всички стандарти
за активна прозрачност, публикациите, свързани с оперативната
информация на местната власт
в област Силистра са на сравнително приемливо равнище - има
подобрение в публикациите свързани с бюджетите на общините,
с изключение на горецитираната
Община Дулово, и предварително
обявяване датите на обществените
обсъждания на проектобюджета в
общините.
Решенията на Общинските съвети също се публикуват на уеб
страниците.
С повече информация и конкретика от проучването можете да се
запознаете на сайта на Програма
Достъп до Информация: www.
aip-bg.org
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ
за област Силистра

МОН променя учебните и почивните
дни за учениците през май
Н
ɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɤɨɢɬɨɧɟ
ɫɚ ɜ ɢ ɢ ɢ ɤɥɚɫ
ɳɟɫɟɫɴɛɟɪɚɬɫɟɞɟɦ
ɞɧɢɩɨɱɢɜɤɚɦɟɠɞɭɢ
ɦɚɣɉɪɢɱɢɧɚɬɚɟɱɟɜɬɨɡɢ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɦɚ
ɬɭɪɢɬɟ ɚ ɞɟɧɹɬ ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ
ɳɟɛɴɞɟɧɟɭɱɟɛɟɧɈɬɆɈɇ
ɨɩɨɜɟɫɬɢɯɚɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɢɹɬɚ
ɜɭɱɟɛɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɩɪɢɤɨɢɬɨ
ɦɚɣɝɫɴɛɨɬɚɳɟ
ɛɴɞɟɭɱɟɛɟɧɞɟɧɤɚɬɨɞɟɰɚ
ɬɚɳɟɭɱɚɬɫɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɉɪɨɦɹɧɚɬɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɝɚ ɡɚɪɚɞɢ ɨɛɹɜɟɧɢɹ ɨɬ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɫɴɜɟɬɦɚɣ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɡɚ ɧɟɪɚɛɨɬɟɧ
ɞɟɧ ȼ ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɫɴɫ
ɡɚɩɨɜɟɞ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ
ɦɚɣɱɟɬɜɴɪɬɴɤɟɨɛɹɜɟɧ
ɡɚ ɧɟɭɱɟɛɟɧ ɞɟɧ ɜ ɤɨɣɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɳɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬ
ɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɪɚɡɧɨɨ
ɛɪɚɡɧɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɢɢɡɥɟɬɢ
Ɍɚɡɢ ɩɪɨɦɹɧɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ
ɡɚɪɚɞɢ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɡɪɟɥɨɫɬɧɢɢɡɩɢ
ɬɢɡɚɱɢɟɬɨɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɫɚ
ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢɭɱɢɬɟɥɢ

ɢɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɇɚɦɚɣɟɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥ
ɧɚɬɚ ɦɚɬɭɪɚ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɟɡɢɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɧɚɰɢ
ɨɧɚɥɧɨɬɨ ɜɴɧɲɧɨ ɨɰɟɧɹ
ɜɚɧɟ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ 9,, ɤɥɚɫ ɚ
ɧɚ  ɦɚɣ  ɜɬɨɪɚɬɚ ɡɚɞɴɥ
ɠɢɬɟɥɧɚ ɦɚɬɭɪɚ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧ
ɨɬ ɡɪɟɥɨɫɬɧɢɰɢɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɜɴɧɲɧɨ
ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɡɚ ɫɟɞɦɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ Ⱦɨ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɚɛɢɬɭ
ɪɢɟɧɬɢɫɚɩɨɞɚɥɢɡɚɹɜɤɚɡɚ

ɜɬɨɪɚɦɚɬɭɪɚɩɨɛɢɨɥɨɝɢɹ
Ɂɚɩɴɪɜɢɩɴɬɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
ɧɚ ɦɚɬɭɪɢɬɟ ɳɟ ɢɦɚ ɡɚɫɢ
ɥɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɳɟ ɩɚɬɪɭɥɢɪɚɬ
ɢ ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟ ɜɴɡɥɢ ɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɚɬɚɡɚɞɚɞɟɛɧɚɬɡɚ
ɫɤɪɢɬɢɬɟɥɟɮɨɧɢɍɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɩɴɤɳɟɩɢɲɚɬɫɯɢɦɢɤɚɥɤɢ
ɪɚɡɞɚɞɟɧɢɨɬɆɈɇɤɚɬɨɩɨ
ɬɨɡɢɧɚɱɢɧɫɟɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹ
ɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɧɹɤɨɣ ɞɚ
ɩɢɲɟ ɫ ɭɦɧɚ ɯɢɦɢɤɚɥɤɚ
ɱɪɟɡɤɨɹɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞ
ɫɤɚɡɜɚ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 май 2016 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
- За обучение по време на работа
2 бармани – средно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 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 машинен оператор, производство на пластмасови изделия –
средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня:
1 продавач консултант – основно образование
1 технически ръководител, строителство – висше образование,
строителство и строително инженерство/ средно професионално
образование, строителен техник
2 кофражисти - основно образование
3 зидаро-мазачи - основно образование
1 санитар – няма изискване за заемане
1 носач товарач на стоки – основно образование
2 работник, зареждане на рафтове – основно образование
1 касиер – средно образование
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***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.
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РДНСК разруши къщурката
на тутраканско семейство има закон, няма човечност

Разпределят средствата по
преходната национална помощ за тютюн

Съседски "взаимоотношения" оставят на улицата баба, дядо и внуче
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е една тъжна история! И
жалка, що се отнася до човешките взаимоотношения.
Едно тутраканско семейство, това
на Силвет и Исмаил Пранга, вече
няма жилище, няма къде да живее.
Регионалната дирекция за национален строителен контрол
в Силистра разпореди да бъде
съборена къщата им, защото била
незаконна.
Исмаил е на 65 години, пенсионер с мозъчен инсулт, Силвет
- 63-годишна, също пенсионерка.
И двамата получават по 133 лв.
месечна пенсия. Те отглеждат и
7-годишня си внук Емир, който е
първолак в СОУ "Йордан Йовков".
До ситуацията с принудителното
премахване на къщата се стига
след сигнал на съседката Милка
Домусчиева (вече покойница, а
къщата й необитаема) през 2011 г.
Следват проверки, актове, жалби,
съдебни дела.
Работна група от Общината
(инж. Аурел Бояджиев, инж. Красимира Пейчева и Ралица Гюми-

Т

ɇɟɯɚɬɄɚɧɬɚɪɨɜɢɟɞɧɚɨɬ
ɞɴɳɟɪɢɬɟɧɚɫɟɦɉɪɚɧɝɚ

шева) прави проверка на 24 август
2011 г. и подписва Констативен
протокол, в който е установено, че
"сградата е построена без необходимите строителни книжа, ползва
се без да е въведена в експлоатация по законен ред". Което означава че са нарушени чл.148 и 178,
ал.1 от ЗУТ. Предвид установените
нарушения на посочените нормативни разпоредби, Констативният
протокол е основание за започване
на административно производство
по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ за
премахване на строежа.
"През 1996 г. от Община Тутракан имах разрешително за ремонт
на паянтовата ни къща, пише
на 14 септември 2011 г. Силвет
Пранга до тогавашния началник на
РДНСК-Силистра. Когато започна
ремонта и възстановяването, една
от стените падна. Заради кризата
и безработицата на мен и съпруга
ми и недоброто физическо здраве,
се наложи да построим стая до
старата къща с устното съгласие
на съседката. Поради семейни
причини на две от дъщерите ми,

ɄɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

наложи се децата им да живеят при
нас. Това наложи да разширя една
от стаите /кухнята/. В дома ми е дошла комисия от техническа служба
на Община Тутракан. В момента,
когато минава комисията, аз отсъствах от дома ни. След което аз
отидох в Общината и представих
необходимите документи."
Ходенето по мъките започва...
РДНСК-Силистра издава заповед къщата
да бъде съборена. Силвет
Пранга я атакува в Административен
съд-Силистра.
Решението на
съда е в нейна
полза - заповедта е отменена. Радостта
е кратка, защото РДНСК
съответно
обжалва във ВАС, а Върховната
съдебна инстанция отменя решението на Силистренския съд.
Силвет Пранга отново е на кота
нула.
И се стига до

"Тук сме, за да ги подкрепим се събаря и хората да останат на
улицата. В такива случаи Общината казва общинският съветник Сезен
трябва да осигури подходящо об- Поси. Къщата не трябва да се
щинско помещение за нуждаещите събаря".
"С проблема на тази къща сме
си. С такова обаче Общината не
запознати отдавна - и Общината,
разполага.
Четири часа кметът търси помощ и Общинския съвет, включва се и
общинският съветник Нехат Кантаи съдействие. Безуспешно.
"Община Тутракан няма къде ров. Трябва да има справедливост.
да настани тези хора, обясни той. Ето, те гледат и внучето си, какво
Мъжът е със сърдечно-съдово и могат да направят с 260 лв. пенбелодробно заболяване плюс инсулт. Имаме
само едно свободно
жилище, което е на 6-я
етаж, без асансьор. Човекът няма как да издържи и да изкачи шестте
етажа, за да ги настаним.
Въпреки писмата, които
сме изпращали (последното подписано от мен
е от 28 април) ДНСК да
предприеме действия
по преразглеждане на
тяхната заповед и отмяната на събаряне на
тази къщичка, ние все
още нямаме никакъв отговор, напротив, къщата
се събаря. Да, вярно,
незаконен строеж е. Да,
вярно, има закони в България. Но има и човешка
гледна точка. Именно,
за това се застъпвам за
това семейство, защото
първо, ние сме хора и
после - администратори.
ɋɢɥɜɟɬɢɂɫɦɚɢɥɉɪɚɧɝɚ
Занимавал съм всички
възможни институции, които биха сия? Институциите трябва да имат
ми помогнали, но... глас в пустиня. предвид мнението на Общината
След като на трима човека не мога и Общинския съвет, защото ние
да помогна, на едно семейство, за познаваме хората. Кой ще поеме
какво съм кмет на този град... Моят отговорността, ако възрастният

10 май т.г.,
когато в 9:00 часа пред злополучната къща идват от РДНСК-Силистра, от русенска фирма, която
трябва да събори къщата, от Енерго Про (за да спрат тока), от ВиК (за
да спрат водата), от Полиция (за да
няма нарушения на обществения
ред), кметът на Община Тутракан
д-р Димитър Стефанов, заедно
със своя заместник Петя КнязоваВасилева и Веселка Иванова, която
отскоро отговаря за незаконното
строителство в администрацията.
Представителите на РДНСК са
безмълвни, министърът не им
разрешавал да правят коментари.
Кметът д-р Стефанов е категоричен, че трябва да има разрешение на проблема, къщата да не

ɌɚɤɚɢɡɝɥɟɠɞɚɤɴɳɚɬɚɧɚɭɥɅɭɞɨɝɨɪɢɟɜɤɪɚɹ
ɧɚɪɚɛɨɬɧɢɹɞɟɧɧɚɦɚɣ

ɂɡɧɚɫɹɬɩɨɤɴɳɧɢɧɚɬɚ

човек получи втори инсулт и утре
си отиде? Обръщаме в ад живота
на тези хора. Затова, апелирам институциите да спрат това действие
и да оставят хората да живеят тук,
докато Общината намери подходящо място за живеене."
РДНСК-Силистра и работниците
идват в 10:00 часа. И телевизионните камери също. Покъщнината
на сем.Пранга е в къщичката.
Кметът д-р Стефанов категорично
отказва служители на Общината
на правят опис на вещите и да ги
изнасят.
От РДНСК мълчат и не смъкват
телефоните от ушите. Часовете
се точат, става обяд. Нареждат на
русенските работници да изнесат
покъщнината и да започнат съ11 май.
барянето.
Чува се плач и думи към Господ.
Пред къщата са се събрали
приятели и съседи на семейството, Неутешимо и безпомощно!
В следобедните часове Исмаил
които се надяват събарянето да не
Пранга е приет в болницата.
продължи.

апел е към г-жа Гечева - изпълнителният директор на ДНСК, да ми
каже в колко часа може да приеме
това семейство в София. Лично аз
ще им купя билети. Нека, ако може
да ги настани в тях, защото съм
сигурен, че е с доста имоти.
Категорично отказвам, да съдействам на РДНСК във връзка с
опис, изнасяне и съхраняване на
имуществото. Първо, защото няма
къде да ги съхраняваме, и второ,
защото изнесем ли имуществото,
това е съучастничество в антихуманно действие."
В ранните следобедни часове
къщата бе опасана с лента и работниците премахнаха покрива.
Сагата продължава и на

редствата от преходната национална
помощ за тютюн по
сортови групи за кампания
2015 ще бъдат разпределени на 13 май. Това каза
за Радио Шумен председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите в България
Цветан Филев. От 13 часа
в петък ще заседава Консултативният съвет по
тютюна при министъра
на земеделието и храните
Десислава Танева. Средствата, които тази година
са над 92 милиона лева, се
дават на стопаните за
референтния период 2007,

С

2008 и 2009 година, уточни Филев. Той допълни, че
схемата е необвързана с
настоящото производство
на тютюн. Парите, които
получиха стопаните за
кампания 2014 г. бяха 107
млн. лева. По силата на
европейския регламент
средствата са намалени с
14% за настоящата обща
селскостопанска политика
(ОСП). На срещата при министър Танева ще бъдат
анализирани новите промени в Закона за тютюна
и тютюневите изделия,
които станаха факт в началото на годината.
“ТГ”

Започна приемът на заявления
по подмярка 7.6 от Програмата
за развитие на селските райони
т 9 май Държавен фонд
„Земеделие“ започна
прием на заявления за
подпомагане по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и подобряване на културното и
природно наследство на селата“
от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2014-2020 г.
Документи ще се приемат до 3
юни в областните дирекции на ДФ

О

„Земеделие“. Общият размер на
помощта по този прием е левовата
равностойност на 25 милиона евро.
Подмярка 7.6 има за цел да
повиши качеството на живот и да
запази културната идентичност
и традиции в селските райони.
Финансовата помощ се предоставя
за възстановяване, реставрация,
ремонт и/или реконструкция на
сгради с религиозно значение.
Допустими са и дейности по вертикалната планировка и подобряване
на прилежащите пространства.
“ТГ”

4

ОБЩЕСТВО

12 - 18.05.2016 г.

Памет за храбростта на българската армия
и кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.
Най-напред в параклиса
в Мемориала, който носи
името на Свети Георги
Победоносец бе отслужена
Света Литургия от отец
Илия Тонков и отец Михаил
Михайлов, които по-късно,
отслужиха и Панихида в
памет на загиналите за
България и Добруджа.
Пред обелиска, на който

Калина ГРЪНЧАРОВА
т а з и г о д и н а т у траканци и техните
гости тържествено
отбелязаха Гергьовден и
Деня на храбростта, който
е обявен и за Празник на българската армия. Събитието,
организирано от Община
Тутракан и Историческия
музей в Мемориален комплекс "Военна гробница-1916
г." край с. Шуменци отново
напомни на всички присъствали за геройските подвизи хилядите жертви, които е дата, в името на България.
на българската армия, за дала тя в името на свобо- Това подчерта в словото си

И

осветени от двамата отци.
Празника уважиха още зам.областния управител Младен
Минчев и подполковник Георги Райчев от София, които
положиха венци и цветя
заедно с представителите
на Общината, Общинския
съвет, Историческия музей,
ГЕРБ, БСП, училищата и
гражданите.
По традиция, събитието
завърши с курбан за всички
присъствали.
на четири езика е написано
"Чест и слава на тия, които
са знаели да мрат геройски
за техното Отечество"
четници от Мемориалната
чета "Таньо войвода" запалиха Вечния огън.
Освен Мемориална чета,
в тържеството участваха
Дружество "Традиция" от
Силистра и детска чета "Родолюбци" от тутраканското
средно училище "Йордан Йовков", а техните знамена бяха

С песни и танци празнуваха Хъдрелез в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
ткритата сцена на
Крайдунавския парк,
тази година събра
на 6 май празнуващите
Хъдрелез.
Х ъ дрелез е п ролет ен
празник в мюсюлманските
общности в българските
земи. Съвпада с християнския Гергьовден.
Всъщност, това е найсветлият алиански празник,
с който се посреща лято-

О

то и е едно сбогуване със
зимата. Празникът води
началото си от двамата
светци - Хазър, покровител
на сушата, и Иля - на мо-

ретата. Вярва се, че цяла
година светците обикалят
света на кон, единият на
сив, другият - на ален, и
се срещат само веднъж
годишно точно в нощта
срещу 6 май. Спират се под
един розов храст, за да си
разкажат кой какви премеждия е преживял и какви
чудеса е сътворил. Гюлът
в алианската празнична
система носи особена символика, както и жеравът,

и славеят. Това са трите
свещени знака в алианския
фолклор.
Празникът започна с освещаване на курбана - 12

агнета бяха "жертвани" за
него. От печеното агнешко
получиха абсолютно всички
присъствали на празника.
Тазгодишният Хъдрелез
премина под мотото "Всички заедно в едно".
Събитието уважиха народният представител от
ДПС Невин Хасан, зам.областният управител
Младен Минчев, кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, зам.-кметът
Стефанов.
Богат концерт за празника Хъдрелез бяха подготвили организаторите. Музика
и балкански ритми съчетани с думи за приятелство и
доброта между християни и
мюсюлмани повече от два
часа радваха публиката.

Петя Василева-Князова,
областният лидер на ДПССилистра Насуф Насуф,
областните председатели
на младежката и женската

организация на ДПС, в.и.д.
кмет на Главиница Сюзан Хасан, председателят
на ОбС-Главиница Месут
Алиш, секретарят на Община Главиница Ашкън Салим и
кметът на община Ситово
Сезгин Басри.
Първи председателят на
тутраканската организация на ДПС Нехат Кантаров
поздрави празнуващите,
след което и останалите
гости взеха думата.
"Заедността ни никога
да не се разваля" - пожела
Левент Мемиш от младежката организация на
Движението.
"Спазвайки това мото "Всички заедно в едно!", то
ще спаси България" - каза
председателят на областната организация на ДПС
Насуф Насуф.
"Тутракан показа как се
живее заедно - и християни,

и мюсюлмани. Нека и занапред да сме заедно, защото
съм уверена, че добротата
ще спаси света" - обърна
се към всички народният
представител Невин Хасан.
"Независимо от различните етноси и религии ние
сме едно цяло. Нека България да я има и занапред!" категоричен бе и кметът
на общината д-р Димитър

За да има мир, трябва да помним
и войната
9 май 1945 година - с подписване
на капитулацията на Германия,
завършва Втората световна война.
В нея освен СССР участват още 60
държави като пряко е засегнато 80%
от населението на земята. Военните
действия се водят на териториите на
40 държави. Загиват приблизително
57 милиона души.
Историята на България по време
на Втората световна война включва
първоначален период на неутралитет до 1 март 1941 г., период на
съюзяване със Страните от Оста до
9 септември 1944 г. и период на
присъединяване към Съюзниците
през Втората световна война до
края на войната. До 90-те години
най-често участието на България на
страната на Оста се пренебрегва,
а това на страната на Съюзниците
е наричано по съветски образец
Отечествена война.
Самото участие на България във
войната срещу Германия преминава през две фази. Първата фаза
обхваща времето от септември до
края на ноември 1944 г. Българските
войски действат на територията
на Македония, Източна Сърбия и
Косово. В първата фаза България
участва с три армии - Първа, Втора
и Четвърта, а Трета армия не се
включва в операциите срещу Третия
Райх, като остава дислоцирана на
границата с Турция.
Втората фаза започва от декември 1944 г. и продължава до май
1945 г. През това време българската
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Ден на Европа

тутраканци в парк "Христо Ботев"
венци и цветя на признателност поднесоха Община Тутракан, Общински
съвет-Тутракан и БСП.
Само трима са останалите живи
ветерани в община Тутракан, воювали на фронта по време на Втората
световна война - 93-годишните
Илия Чакъров от Тутракан, Георги
Николов от с. Царев дол и Георги
Пейчев от с. Варненци.
В Деня на победата те бяха
посетени по домовете им от пред-

ɐɜɟɬɟɡɚɂɥɢɹɑɚɤɴɪɨɜ
ɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ

о повод 9 май - Ден
на Европа, Библиотеката към НЧ "Просвета - 1940 г." в с. Стефан
Караджа, община Главиница
бе посетена от група ученици. Пред тях е представена презентация на тема

П

армия участва в освобождаването
на Северна Югославия и навлиза в
Южна Унгария и Източна Австрия.
Във втората фаза България участва
със 110 000 войници, обединени в
Първа българска армия – III, VIII, X,
XI, XII, XVI пехотна дивизия както и

бронирани и моторизирани войски.
Датата 9 май не е избрана случайно за празнуване на Деня на Европа.
Това е датата на „второто раждане”
на Европа.
Тази година, на 9 май, пред паметника на загиналите във войните

ставители на общинската администрация, които им връчиха
Поздравителен адрес от името
на кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, цветя и хранителни пакети.
“ТГ”

"Европейският съюз и ние",
учениците са участвали
във викторина, след което
са изработили флаговете
на държавите-членки в Европейския съюз, от които е
оформен постер.
“ТГ”

В Сокол поздравиха
фронтовака Стойчо Иванов

ɉɨɡɞɪɚɜɢ
ɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫ
ɡɚȽɟɨɪɝɢ
ɉɟɣɱɟɜɨɬ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

ȼɟɬɟɪɚɧɴɬȽɟɨɪɝɢɇɢɤɨɥɨɜɨɬɫɐɚɪɟɜɞɨɥɫ
ɞɴɳɟɪɹɫɢɢɜɧɭɤɚ

9 май - Ден на Европа, Ден на ученическото самоуправление
отговаряха на определените критерии за съответната длъжност. Те
получиха и емблеми (отличителни
знаци) за съответната длъжност.
На 9 май 2016 г. всеки одобрен
ученик премина на мястото на
титуляра. Учениците-директори -

ниците подпомагани от титулярите
организираха учебния процес, а
така също решаваха проблемите
свързани с административната
дейност.
Разбраха, колко е отговорна
цялата дейност в училището някои

Дончо ДОНЧЕВ
очти няма населено место
на територията на Силистренска област, където
да няма участници във Втората
световна война. В с. Сокол те са
над 20 участници. В момента, от
всички тях е останал само един
жив свидетел на това грандиозно
историческо събитие - 92-годишният Стойчо Тодоров Иванов.
Затова на 9 май, в знак на признателност и уважение, кметът на
селото Иванка Дончева, заедно със
служители от Кметството и Читалището гостуваха на живия герой
от войната Стойчо Иванов, като го
поздравиха и му подариха цветя и
подаръци. Срещата беше вълнуваща и емоционална, изпълнена със
сълзи на радост и умиление.
Стойчо Тодоров Иванов е роден
на 6 март 1924 г. в с. Гърлица Р
Румъния, а през 1940 г. съгласно
Крайовската спогодба се преселва
в България и заживява в Татар
атмаджа, днешното село Сокол.
Като войник на 20-годишна възраст, той служи в 31-ви пехотен
Силистренски полк, наричан още

П

а 9 май в СОУ „Йордан
Йовков“ бяха отбелязани
не само Деня на Европа
и Деня на победата - тогава се
проведе Ден на ученическото
самоуправление.
Предварително, още през
м.април, на информационното
табло в училището бяха поставени
длъжностните характеристики за
съответните длъжности. Всеки
ученик от V до XII клас, можеше да
се запознае с тях - правата и задълженията на учениците, участващи в
провеждането на деня на ученическото самоуправление, график за
организация и подготовка на Деня
на ученическото самоуправление,
режим в училището на 9 май 2016
г., когато се провежда събитието.
Бюрото на Училищния учениче-

Н

ски съвет при СОУ „Йордан Йовков“ разгледа на свое заседание
подадените заявления за съответната длъжност в определения срок.
Изготвен бе Списък на ученическото-административно ръководство, Християна Раева и Мелис Юсуф
с избраните кандидати, които посетиха часовете на ученици-учители. Учениците помощник-директори - Теодора Симеонова, Яница
Христова, Нора Димитрова и Айгюл Сюлюман заедно с титулярите
присъстваха на среща-инструктаж
за външното оценяване на IV клас.
Учениците-педагогически съветници Габриела Георгиева, Габриела Кониева и Юнона Николаева,
заедно с титуляра, подготвиха
презентация за Деня на Европа и я
представиха през голямото междучасие във фоайето на училището.
В Деня на самоуправлението, уче-

ученици споделяха при посещенията в клас, че Денят на самоуправлението е много вълнуващ,
интересен и полезен за тях, защото
им дава възможността да натупат
опит, да погледнат от другата страна и разберат, че да ръководиш
училище не е толкова лесно.
На 11 май бяха разгледани
докладите от ученическото-административно ръководство за
протичане на учебния ден, а на
участващите бяха връчени Грамоти.
Лилияна СТОЙКОВА,
Педагогически съветник

– „Железният”. Стойчо Иванов е
участвал и в двете фази на Втората световна война. По време
на сраженията той е спасяван
няколкократно от смърт, но както
казва: „Жив съм, защото, така ми
е било писано”. За подвизите си
във войната той е награждаван
многократно с медали и отличия,
има над 20 награди. „Повече от
медалите ми са от руснаците" добавя той. В края на войната се
завръща със званието – кандидат
подофицер.
Всички соколци се гордеем
с нашия жив герой от войната!
Пожелаваме още дълги години да
е между живите и да разказва на
по-младите, колко е лошо човек да
преживее война и да съжителства
рамо до рамо със смъртта. Защото
както каза той със сълзи на очи:
„Няма по лошо нещо от войната, а
това, което аз съм преживял, да не
дава Господ на никого. Пред очите
ми са още моите другари, които
не можаха да се завърнат живи по
домовете си." Трудно се разговаря
на тази тема с нашия герой, защото
очите му преливат от сълзи.
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Нови истории за преселението на таврийските българи
Анастасия ЯКОВА
нтересът ми към преселенските истории на
българите, провокирани
от преживяванията на родовете на
баща ми и майка ми, продължава.
Особено ме вълнува нееднократното преселение на таврийските
българи, гонени от историческите
събития, без да имат някаква вина.
В своите проучвания стигнах до
последното преселение на таврийските българи заминали още
през османско робство в Украйна,
после в България през 1943 г., а
през 1945 г. прогонени обратно,
но не в Украйна, а интернирани в
Таджикистан и през 1992 г. отново
в Родината – България. Такава е
съдбата и на семейството на майка
ми, за което вече писах.
Интересът ми към съдбата на
таврийските българи ме отведе
до с.Узунджово, Хасковска област,
където са настанени българи преселени от Таджикистан. Предлагам
на читателя спомените на част
от тях.
Според спомените на Емилия
Кунева, родът на майката й Елена
е от Видинско, а на баща й Иван от
Софийско. Родовете са избягали
от непосилното османско робство
преди два века от България в
украинските земи на Таврия. Тъй
като са говорили с шопски акцент
ги наричали "видинчани". Живели
са в гр. Милитопол разположен на
Азовския бряг. Бащата на Елена
е бил дърводелец, по украински
- столар, изработвал мебели и
различни поръчки. Майката се
грижила за дома и децата. Там са
били родени един син и две дъщери. Живели са нормален живот

И

до началото на Втората световна
война. Тогава започва терор над
българите, непосилен глад и обиди. Наричали ги „продажници”и
”изменници”, защото България
била съюзник на Германия. Това
принудило семейството да се
присъедини към организираните
българи за преселване в България,
чрез прошение към цар Борис |||.
Българският консул събрал българите и записвал тези, които са
искали да се преселят в България.
Това става в края на 1943 г. и
началото на 1944 г., преди края на
войната. Семейството, както и другите семейства, тръгват с каруци
натоварени с хора и багаж. Елена
е била бременна в последния
месец. Преминават през Молдова
– Бесарабия, и там жената ражда
авторката на разказа – Емилия, в
село Паркани до град Тираспол.
Местното население се отнесло с
грижа към семейството. Но синът,
който бил вече голям, продължил
пътуването с групата българи и се
заселил в град Добрич. Майката,
бащата и невръстното дете остават
за един месец в Румъния, за да
укрепне бебето, след което тръгват
за България. В Добрич намират
сина си и остават да живеят там.
Намерили си работа с надеждата
за един спокоен живот. Но Сталин
наказва сурово „изменниците” и
нарежда да се приберат обратно
през 1945 г. Правителството съдейства за това. Никой не искал
да се връща обратно, в неизвестна
посока и местоживеене. Майката
на Емилия й разказвала, че руските
войници им казвали: ”Давай, давай
скоро, вы что хочете, чтоб голову
резали вам?" Някои от тях избягали по околните села и там оста-

нали. Останалите са натоварени в
товарни вагони и за наказание ги
интернират в далечен и непознат
Таджикистан. Мизерно и трудно
пътуване! Някои се заселили по
селата, но там е било ужасно глад и мизерия! Така, и бащата,
и братята на майка й се оказват
в Таджикистан. Семейството на
Иван и Емилия остава в столицата
Душанбе. Веднага, по нареждане
на властта, им вземат паспортите.
Всички трябвало всеки ден да се
подписват в комендантството.
Така било до 1953 г. - годината на
смъртта на Сталин. Тогава им дали
паспортите. Много от българите
се преселват веднага в Украйна,
връщат се по месторождението си.
Животът на семейството, за
което разказваме се нормализира.
Ражда им се още една дъщеря.
Стават четири деца. Децата порастват и учат в университети. Идва
кървавата 1992 г. В Таджикистан
започва Гражданска война, било
ужасно. Появили се и бандитски
групи, които тормозили особено
друговерците. Българите живеещи
в Таджикистан, чрез подписка към
българското правителство молят
да им разрешат да се върнат в
България. Правителството им изпраща покани и със самолет през
Москва пристигат в София. Никой
не ги посреща, но в поканата било
вписано къде да се настанят – в
с.Узунджово, Хасковска област.
Били общо 13 многодетни семейства. Повечето от българските
преселници били с висше образование. В Узунджово е имало Авиобаза, която е била ликвидирана.
Настаняват ги в триетажни блокове
на напусналите военни. Държавата
с нищо не ги подпомогнала, но

много българи, от близо и далече,
проявили разбиране и помагали на
преселниците. Получили хранителни продукти, дрехи, пари, малки
и големи пакети. Преселниците
плакали от умиление. Много от
дарителите били също бежанци
- от Македония, Тракия и затова
са били съпричастни към техните
терзания и преживявания.
Голяма била помощта от Сдружение „Легия "Раковски”. Майор
Тошев им помогнал бързо да
получат българско гражданство,
още в следващата 1993 г. Някои
се заселили в селата, за да се
занимават със земеделие, но
по-голяма част се прехвърлили в
София, Пловдив, Варна, Хасково и
Харманли. Те били с висше образование, с различни специалности
и намерили своето поприще. След
няколко години семейството на
Емилия се преселва в близкия град
Харманли, където живеят и досега.
Съпругът на Емилия има същата
съдба - на български тавриец от
с.Фьодоровка, Приазовски край.
Сестрата на Емилия – Нона, още
от Таджикистан се свързва със
старата си любов от Милитопол,
женят се и днес, на 80 години,
живее в този град. Сестра й Лидия
се омъжва за полуевреин и живее
в Израел. Брат й, който се грижил
за семейството, починал в България. Така целият род се пръска в
различни краища на света.
Това е съдбата на едно семейство, чийто род се заселва в Таврия, почти преди два века, бягащо
от османско робство с надежда,
но получило терор и гонения от
други власти.
Разговорът с Константин Секов,
преселен в с.Узунджово, протече

Ⱥɜɬɨɪɤɚɬɚɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɧɚɬɚɜɪɢɣɰɢɜȾɨɛɪɢɱ

по-кратко. Разликата от предходния разказ е, че родът на К.Секов
преселен през османско робство
се установява на Кримския полуостров. Там работят, създават
поколения до забележителната
1944 г. През Втората световна
война не са мобилизирали български младежи, тях ги заставяли да
копаят окопи, нямали им доверие.
Терористичният режим на Сталин
наказва всички съветски граждани
в Крим от чужд произход – немци,
гърци, българи и други националности с интерниране в Сибир
и Средна Азия. Уведомлението
става внезапно и то през нощта,

войниците ходили по домовете
и без срок за подготовка ги прогонвали. Така семейство Секови
се оказват в Таджикистан и се
заселват в столицата Душанбе. Там
Константин работи като началник
цех в огромен завод, там усвоява
професията на шлосер, който
практикува и досега в България.
Когато през 1992 г. започва
гражданската война в Таджикистан, първо в България, в с.
Узунджово, се изселва синът на
Константин, а след това отива и
цялото семейство. Така потомците
на българите от преди два века са
отново на българска земя.

войвода включва отсечка
от около 200 км и е четиридневен – от 30 май до 2
юни – от Тутракан през Лудогорието и Поломието до
Керчан баир при с. Априлово, Поповско, едновременно
с похода по Ботевата алея
от Козлодуй до Враца. Не
липсват трудности при
организирането на похода
в първите години, но ето
че той показа устойчивост
и вече за 31-ви път тази
година ученици и учители,
родолюбци и вдъхновители
крачат по стъпките на
Таньовата чета.
Както самите участници в събитията отпреди
140 години споделят, че
са разчитали всъщност на
нищо друго, освен на своето въодушевление и вяра
в успеха на великото дело,
така и изследователят на
втората чета в помощ
на Априлското въстание

Борис Илиев с вяра съумяваше да сплотява хората
около една идея и да възпитава в родолюбие. Сега
Походът по стъпките на
четата на Таньо Стоянов
– Войводата, организиран
от Културно-просветно
дружество „Лудогорие”,
обединява съмишленици,
популяризира историята ни
и събитието, което, макар
и жестоко потушено, привлече вниманието на световната общественост
към съдбата и стремежите
на българския народ. Както казва една българска
поговорка „Човек без род е
като дърво без корен”. Така
че участниците в Похода
имат възможността да се
докоснат до своите корени,
да съпреживеят миналото
ни, както и да почувстват
гордостта от това, че
крачат по земята, по която
са стъпвали герои.

За един войвода от града на
100-те войводи и неговия
неуморен изследовател
(по повод 140-годишнината от Априлското въстание и предстоящия
31-ви Поход по стъпките на четата на Таньо войвода)
от стр. 1 костите на които поникна
свободата на България?”
Младата учителка се смутила, но с внимание изслушала разказа за войводата
Таньо Стоянов, главата на
когото и на неговите двама другари били заровени в
разградските гробища. Две
години по-късно, през 1936
г. в Разград организирали
„небивало тържество … по
случай 60-годишнината от
смъртта на Тане войвода
и неговите верни другари”.
Живият верен другар на
Таньо – Никола Обретенов,
поднасяйки венец от живи
цветя, през сълзи благодарил на признателното
разградско гражданство и
се провикнал: „Деца, пазете България, защото тя е
създадена с много мъки.”
Три десетилетия ще са
необходими на Борис Илиев,
докато събере зрънцата
информация и систематизира архивните материали
и спомените за Таньо и
неговите четници. Той
успява да събере данни за
причините и условията,
при които се е формирала
четата, целта й, състава
й, бойния път, значението
й, изследва биографиите на
участниците и съдбата на
останалите живи четници, както и мястото й в

историята на Тутракан,
когато заедно с местния
ентусиаст и краевед Рачо
Змеев инициират създаването на първата музейна
сбирка в нашия град. Той е и
автор на първото издание
за историята на Тутракан,
излязло през 1969 г.
Стъпка по стъпка, Борис
Илиев събирал оскъдните
сведения за забравения
Таньо. За това, че е забравен, свидетелстват и
спомените на един от
очевидците на събитията
по време на Априлското
въстание и организатор на
Таньовата чета, както и
пряк участник в Ботевата
чета Никола Обретенов
– син на прочутата баба
Тонка от Русе, който след
Освобождението живее
в Тутракан малко повече
от четири години. Когато
Никола Обретенов бил вече
на достолепна възраст,
бил посетен в дома си в
Русе от група ученици от
Разград, за да им разкаже
за славната освободителна
епоха. Тогава дядо Обретенов попитал тяхната
учителка: „Вий, жителите
на Разград, имате своя
светиня, но какво направихте, за да се разбере,
че почитате ония, върху

паметта на поколенията.
Двадесет и осемте решителни и жертвоготовни
мъже, най-младият, от които бил на 23 години, а найвъзрастният на 59 години,
тръгнали да освобождават
поробения български народ,
успели да внесат тревога
сред тогавашната турска
власт. 30-годишният им
войвода, закърмен с атмосферата на свободолюбивия
Сливен и човек, на когото
самият Левски е имал изключително доверие, ги
повел в нощта на 16 срещу
17 май 1876 г. през Дунава,
факт, който тогава знаели
малцина. Четата слязла
на българския бряг между
селата Дунавец и Пожарево, близо до Тутракан,
на същото място, където
през 1867 г. слязла и четата на Панайот Хитов със
знаменосец Васил Левски.
Една от първите задачи на
четата била да се вдигне
на въстание областта в
Разградско и Лудогорието.
От с. Пожарево, Тутраканско, войводата повел
другарите си на юг и след
единадесетдневен поход, в
неравен бой с турска потеря, четата била разбита,
а самият войвода намерил
смъртта си в ръкопашна
схватка в подножието на

хълма Керчан баир. Четата, която минала Дунава
близо до Тутракан почти по
същото време, когато и четата на Христо Ботев при
Козлодуй, имала съдбата на
Ботевата чета. И Таньо,
и Ботев тръгнали на явна
смърт срещу цяла една
империя. Но какъв заряд са
носили те и хилядите, очакващи бленуваната свобода,
усетена в думите на Вазов
„И в няколко дена, тайно и
полека, Народът порасте
няколко века…”
Борис Илиев много точно и интуитивно усеща
настроенията на епохата,
пресъздавайки забравените
събития от Априлската
епопея, засягащи родното
му Лудогорие. Венец на
неговия труд е организирането на Поход по стъпките
на четата на Таньо войвода, като началото е поставено през 1986 г. (Само за
сравнение ще споменем, че
първите Ботеви чествания
се провеждат още през
1878 г., първото тържествено преминаване по бойния
път на Ботевата чета е
реализирано през 1888 г., а
тази година Националният
туристически поход „По
пътя на Ботевата чета”
ще се проведе за 70-ти
път.) Походът на Таньо
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Работа предлага:

- Ама, мамо...
Попитали радио Ереван:
- Няма "ама, мамо", не
- Каква е разликата между руската сватба и руско- може и точка!
набира квалифицирани строителни работници
- Ама, аз само за малко...
то погребение?
и Технически ръководител на обект с опит над
- Пияните са с един поедна
година.
Гатанка: - Кулинарно
малко!
Тел. за връзка: 082/880476 - Младенова
незадоволен животински
Попитали радио Ереван: субект, отказва да изпъл- Може ли 70-годишен ни фолклорен елемент. Що
Магазин за строителни материали "Моника-92"
старец да прави секс по 2 е то?
Отговор: - Гладна мечка търси да назначи Продавач-консултант (мъж).
пъти на нощ?
За допълнителна информация:
- Може, разбира се. Ако хоро не играе.
в магазина, на ул. "Ана Вентура" №52а
нощта е полярна.
Спор между Путин, ОбаПродавам
Попитали радио Ереван: ма и Борисов чии спец часПродавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
- Да вярвам ли на прия- ти са по-добри…
Влизат руските спец час- лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
теля си, който твърди, че
ти и обират банковия тре- лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
жена му е ангел?
- Приятелят ви вдовец ли е? зор за 15 минути, влизат
американците, справят
- Отче, вчера жена ми е се за 10 минути, Бойко ги
идвала да се изповядва пред изгледал, викнал 3 циганетеб... Изневерява ли ми? та и след 5 минути излиза
едното и пита:
Моля те, кажи ми!
до Общинския пазар предлага:
- Бате, а тапетите да ги
- Не мога! Има тайна на
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
изповедта, така че - върви сваляме ли?
торове, техническа сяра за пчелари
си с мир, елене наш!
За справки: 0866 60 079
Един мъж пил студена
Двама влюбени се кач- бира и го заболяло гърловат в такси. По едно време то. Отива до съседа си,
който е лекар. Звъни и на
бакшишът пита:
вратата се показва жена- Извинете, духа ли ви?
- Не, брат, засега само та на доктора. Болният го
боли гърлото, затова пита
го държи!
шепнешком:
- Докторът тук ли е?
- Тате, защо учителката
Жената, също шепнеми каза, че крушата не пада
Ако сте поискали информация от някоя
шком, му отговаря:
по-далеч от дървото?
институция по Закона за достъп до обществена
- Няма го, влизай!
- Да не си я ущипал и ти
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
за задника?
можете да получите
- Миличко, остави ми
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
- Мамо, искам да се омъжа! пари за солариум!
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
- Не може, дъще, вече два
- Ай стига ма! Скинарите
www.aip-bg.org
пъти си се омъжвала.
вече те гледат накриво!

Фирма "Строител" ООД - гр. Русе

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

12 - 18.05.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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12 - 18.05.2016 г.

Майски дни на спорта

Калина ГРЪНЧАРОВА
борният отбор на
тазгодишните абитуриенти от двете
средни училища в Тутракан е победителят в

С

завършилия общински
турнир по волейбол, който се проведе на 9 и 10
май. В него участваха
общо пет отбора, а в
крайното класиране след

абитуриентите се наредиха сборен отбор от
Тутракан и отборът на
седмокласници и осмокласници от СОУ "Христо
Ботев". Призовата трой-

ка получи награди от
организатора - Община
Тутракан.
Събитието е част от
майските дни на спорта включени в годишния
Спортен календар, чиято
програма е наситена с
още пет състезания по
различни видове спорт.
В следобедните часове
на 11 и 12 май е общинският турнир по футбол,
на 13 май - традиционната "Тутраканиада-2016",
на 14 и 15 май - турнир
по шахмат за ученици и мъже, на 16 май
- общинско състезание
"Бързи, смели, сръчни" за
детските градини и на
следващия ден - 17 май "Бързи, смели, сръчни" за
ученици от начален етап
на обучение.
Всички състезания се
провеждат в спортната
база на СОУ "Христо
Ботев".

В СОУ ,,Йордан Йовков”, Тутракан:

Ученици в "Полицейска академия"! Р
предназначението им - как
и кога се използват. Учениците слушаха и гледаха
с любопитство, беше им
много интересно. Те зададоха и много въпроси, а
инспекторът и полицаите

етската полицейска
академия бе открита на 5 май в СОУ
"Йордан Йовков”. В нея
участваха учениците от
VI-те класове.
Минчо Цвятков – инспектор "Детска педагогическа стая" и полицейски

Д

усенският драматичен театър "Сава Огнянов" ще
Ви представи театралната постановка "Господин
Ганьо" от Георги Данаилов по мотиви от Алеко
Константинов на 16 май (понеделник) от 18:00 часа в
залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров" в Тутракан.
изчерпателно отговаряха и
Цена на билета: 5,00 лв.
подробно обясняваха функБилети се продават и предварително в Читалището.
циите и предназначението
на полицията.
Лилияна СТОЙКОВА,
Педагогически съветник

служители от РУ "Полиция"
- Тутракан запознаха учениците със снаряжението на
един полицай: каска, предпазен щит, палка, белезници, предпазна жилетка,
светлоотразителен елек,
противогаз, след което
демонстрираха пред тях
Празник на селото отбелязаха и
тази година на 6 май - Хъдрелез,
в с. Преславци. С много музика и
танци представени от ТС "Сакин
Туна"-Тутракан и състави от Търновци и Преславци бе белязан
денят, информира нашият читател
Мехмед Рамаданов.
Приятна изненада за всички
е било гостуването на учители
преподавали в селото през 50-те
и 60-те години на миналия век Стефка Пенчовска от с.Дичин, Великотърновско, Кунка Добришева
от гр.Две могили и сем.Стоянка и
Христо Маринови от гр.Севлиево.
Специални поздрави изпрати
акушер-гинекологът д-р Георги
Липчев, който е бил директор на
училището. Благодарност, че още
си спомнят за баща му - учителят
Мехмед Исмаилов, отправи към
всички неговият син.
"Една задушевна и много приятна среща се получи" - категоричен
“ТГ”
е Мехмед Рамаданов.

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 май - Елмиран ХЮСЕИН, Мл.експерт ГРАО, Община Тутракан
18 май - Тодорка АНГЕЛОВА, Секретар на МКБППМН, Община Тутракан
14 май - Васил ДОЙНОВ, Спец. "Спорт и туризъм", Община Тутракан
18 май - Данаил РАЕВ, "ВиК"-Тутракан
15 май - Милен ФИЛИПОВ, Председател на Настоятелството на НЧ
18 май - Цветелина ДИМИТРОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 май - Теодора НЕГРЯНОВА, Кондуктор, фирма "Т.А.Т.", Тутракан
18 май - Петранка НИКОЛОВА, Хигиенист, Община Тутракан
17 май - Марийка ЛАЗАРОВА, Счетоводител, Община Главиница

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

