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Година LIV

31 август - 7 септември 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Вицепрезидентът Маргарита Попова на Възпоменанието за Тутраканската епопея!
Народни представители, военният министър Николай Ненчев, внуците
на ген. Пантелей Киселов ще са сред гостите на Националния събор
Митрополитите на Русе и Констанца - Наум и Теодосий,
ще отслужат Заупокойна Литургия и панихида в памет на загиналите
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 4 септември в Мемориален комплекс
"Военна гробница 1916 г." ще бъде отбелязана 100-годишнината от
славната битка за непревземаемата Тутраканска
крепост, която е останала

Н

в сърцата на родолюбивите
българи като "Тутраканска
епопея".
Гости на Националния
събор-възпоменание ще
бъдат вицепрезидентът на
България Маргарита Попова, народни представители,
военният министър Николай

Ненчев, представители на
изпълнителната власт,
историци.
За юбилейната годишнина, да почетат паметта
на своя дядо - Победителят
при Тутракан - ген. Пантелей Киселов, ще пристигнат и неговите внуци

- Почетните граждани на
Тутракан - Пантелей Киселов от Швейцария и Мария
Киселова - от италианската столица Рим.
Историята сочи, че "командващият Трета бълна стр. 2

Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на община Главиница:

Отговорността да си
кмет е голяма!

Уважаеми жители и гости на
Община Тутракан,
Приемете моите поздравления по случай честването на един от най-важните дни в нашата история –
6-ти септември!
На този ден преди 131 години българският народ
извършва едно от най-забележителните дела в
своята нова история – Съединението на Северна и
Южна България. Нека обединени да вървим напред към
бъдеще, изпълнено с безкрайни възможности!
Желая на всички здраве, разбирателство и късмет!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми жители на община
Тутракан,
Съединението е ден,
исторически светъл,
натоварен със святата саможертва на дедите ни.
Това е добрият пример за
обединение в името на една кауза - Отечеството.

ɋɸɡɚɧɏȺɋȺɇ

на стр. 3

Уважаеми жители на
община Главиница,
"Съединението прави силата" е неизменната истина
за добро, за развитие и напредък!
Обединението на народа ни в името на една кауза ни
прави успешна нация.
Нека заедно гарантираме добрите резултати във
всички сфери на обществения живот!

Честит празник!
Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Три партии и два Инициативни
комитети са регистрирани за
участие в частичните избори
за кмет на община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
егистрация на партиите и инициативните
комитети издигащи
кандидати за участие в
частичните избори за кмет
на община Главиница се
извършва към момента в
тамошната Общинска избирателна комисия.
Комисията започна работа на 22 август. "Провеждаме заседания на комисина стр. 2

Честит празник
и нека в съединение да продължим!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на Общински съвет-Тутракан
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НОВИНИ
ИЗЛОЖБА ЗА ДОБРУДЖА
"Добруджа в годините на Първата световна война" се нарича
изложбата, която ще бъде открита на 3 септември (събота) от 18:00
часа в Изложбената зала на Исторически музей-Тутракан.
Тя е посветена на 100-годишнината от освобождението на Добруджа и представя възникването, развитието и разрешаването на
Добруджанския въпрос.
Автори на мобилната експозиция са музейните специалисти Петър Бойчев, директор на Исторически музей-Тутракан и Радослав
Симеонов от Регионален исторически музей-Добрич.
ПОПРАВИТЕЛЕН НА МАТУРИТЕ
На държавния зрелостен изпит по български език и литература
в област Силистра, който се проведе на 29 август са се явили 55
зрелостници от допуснатите 99, информираха от Регионалното
управление на образованието. Изпитът е проведен в три училищни
гнезда - СУ "Васил Левски" в Дулово, СУ "Христо Ботев" в Тутракан и
Професионална гимназия по стопанско управление, администрация
и услуги „Ат. Буров” в Силистра.
За първи път той се провежда в три модула с общо времетраене
4 часа.
На следващия ден - 30 август, в същите училища, се проведе
вторият държавен зрелостен изпит.
От заявили участие в изпита 122, са допуснати 120 зрелостници.
На изпита са се явили 72.
Изпитът по Биология и здравно образование е най-предпочитаният, той е проведен в две части, а по останалите предмети - в три части.
Няма установени опити за преписване и анулирани работи. Не
е имало технически и организационни затруднения от първото
провеждане на зрелостните изпити на части, уточняват още от
РУО-Силистра.
ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира
информационна среща в гр. Силистра. Общински експерти, представители на Сдружения с нестопанска цел и центрове за обучения
ще бъдат запознати с процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно
включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Процедурата цели да подобри качеството на живот на хората
с увреждания и техните семейства, достъпа до заетост и участие
на пазара на труда, както и да повиши мотивацията и възстанови
трудовата активност на лицата от уязвимите групи. Предвидена
е възможност и за професионално обучение и насърчаване на
социалното включване на трайно неактивни лица над 30 годишна
възраст, хора с увреждания и членове на техните семейства, както и
увеличаване броя на семейства с деца (включително с увреждания),
които са започнали да търсят работа.
Предвидената безвъзмездна финансова помощ е до 100% за проекти от 80 000 лв. до 391 166 лв. Общият бюджет на процедурата е
20 000 000лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения
е 31 октомври 2016 г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020.
Срещата ще се проведе на 1 септември (четвъртък) 2016 г. от 10:00
часа в залата на ОИЦ-Силистра.
КАБИНЕТЪТ ОПРЕДЕЛИ 12 ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВУЗ
Правителството определи като „защитени” 12 специалности, по които
да се провежда обучение във висши учебни заведения.
Според Закона за висшето образование „защитени специалности“
са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост
от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната,
обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само
в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани
двустранни спогодби.
В списъка са включени специалностите арабистика, арменистика
и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика,
новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. За издръжката на обучението по защитените
специалности е предвидено допълнително финансиране.

Вицепрезидентът Маргарита Попова на Възпоменанието за Тутраканската епопея!
от стр. 1
гарска армия ген. Стефан
Тошев поверява на ген.
Киселов сборното командване на частите, които
ще участват в операцията
– 4-та Преславска пехотна
дивизия, 1-ва бригада от
1-ва Софийска дивизия, Дунавски българско-германски
части и други подкрепления.
Атакуващите Тутраканската крепост български
войски наброяват 55 000
души. Те разполагат със
132 оръдия и 53 картечници.
Ƚɟɧ Ʉɢɫɟɥɨɜ ɪɟɲɚɜɚ ɞɚ
ɧɟ ɫɢ ɢɝɪɚɟ ɧɚ ɨɛɫɚɞɚ ɚ ɞɚ
ɚɬɚɤɭɜɚ ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɨɬɞɜɢɠɟɧɢɟɌɨɜɚɟɧɟɳɨɧɟɱɭɜɚɧɨɜɢɫɬɨɪɢɹɬɚɁɚɧɚɱɚɥɨ
ɧɚɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɞɚɬɚɬɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɧɨɩɨɪɚɞɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɝɟɧɟɪɚɥɴɬɹɨɬɥɚɝɚɫɞɟɧɓɭɪɦɴɬ
ɡɚɩɨɱɜɚɜɱɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɭɪɚɝɚɧɟɧɚɪɬɢɥɟɪɢɣɫɤɢ
ɨɛɫɬɪɟɥ±ɤɚɧɨɧɚɞɚɬɚɨɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɬɟɠɤɢ ɨɪɴɞɢɹ ɡɚɫɢɩɜɚ ɤɚɬɨ ɨɝɧɟɧɚ ɝɪɚɞɭɲɤɚ
ɭɤɪɟɩɟɧɢɬɟɪɭɦɴɧɫɤɢɱɚɫɬɢɜ
ɤɪɟɩɨɫɬɬɚ

ȼ  ɱ ɧɚ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ
ɞɟɧ ɪɭɦɴɧɰɢɬɟ ɢɡɩɪɚɳɚɬ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɶɨɪɫɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢɹȽɟɧɄɢɫɟɥɨɜ
ɹ ɩɪɢɟɦɚ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɨ ɞɜɚ
ɱɚɫɚɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟɜɨɣɧɢɰɢɞɚ
ɢɡɥɹɡɚɬ ɩɪɟɞ ɤɚɡɚɪɦɢɬɟ ɛɟɡ
ɨɪɴɠɢɟ ɋɥɟɞ ɫɚɦɨ  ɱɚɫɚ
ɫɦɹɬɚɧɨɬɨɡɚɧɟɩɪɟɜɡɟɦɚɟɦɨ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟɩɚɞɚȼɱ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ ɫɥɚɜɟɧ ɝɟɧɟɪɚɥ
ɜɥɢɡɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɉɥɟɧɟɧɢ
ɫɚ ɨɤɨɥɨ  ɯɢɥ ɪɭɦɴɧɫɤɢ
ɜɨɣɧɢɰɢɩɨɜɟɱɟɨɬɨɮɢɰɟɪɢ  ɨɪɴɞɢɹ ɜɫɢɱɤɨɬɨ
ɩɟɯɨɬɧɨ ɨɪɴɠɢɟ ɦɭɧɢɰɢɢ
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɢɞɪɭɝɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɤɚɪɭɰɢ ɤɨɧɟ ɢ ɞɪ
Ȼɪɨɹɬɧɚɭɛɢɬɢɬɟɢɪɚɧɟɧɢɬɟ
ɨɬ ɪɭɦɴɧɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɚ ɧɚɞ
ɯɢɥɚɨɬɧɚɲɚ±ɨɤɨɥɨ
ɯɢɥɞɭɲɢ
Ƚɟɧ Ʉɢɫɟɥɨɜ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɬɴɪɠɟɫɬɜɚɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɟɩɨɩɟɹɜɊɭɫɟ
ɒɭɦɟɧ ɢ Ɋɚɡɝɪɚɞ ɇɟɝɨɜɚ ɟ
ɢɞɟɹɬɚ ɞɚ ɫɟ ɫɴɡɞɚɞɟ ɦɟɦɨɪɢɚɥÄȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚ±
ɝ´ ɇɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɨɬ
ɛɢɬɤɚɬɚɩɪɟɡɝɓɚɛɴɬ
ɧɚɞɢɜɢɡɢɹɬɚɢɡɥɢɡɚɫɩɪɢɡɢɜ
ɡɚ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ

ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɦɚɜɡɨɥɟɣɤɨɫɬɧɢɰɚɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚɛɢɪɚɬ ɫɟ ɩɴɪɜɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɢɞɚɪɟɧɢɹ
ȼ ɞɧɟɲɧɢ ɞɧɢ ɜ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɫɚɦɨɧɬɢɪɚɧɢ
ɫɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɩɢɫɚɧɢ
ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɝɢɧɚɥɢ
ɛɴɥɝɚɪɢ
ȼɴɡɩɨɦɟɧɚɧɢɟɬɨ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟɫɴɫɁɚɭɩɨɤɨɣɧɚɥɢɬɭɪɝɢɹ
ɜ ɩɚɪɚɤɥɢɫ ɋɜȽɟɨɪɝɢ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɟɰɤɨɹɬɨɳɟɨɬɫɥɭɠɚɬ
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɢɬɟ ɧɚ Ɋɭɫɟ ɢ
ɄɨɧɫɬɚɧɰɚɇɚɭɦɢɌɟɨɞɨɫɢɣ
ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɳɟ
ɜɪɴɱɢȼɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɚɡɧɚɱɤɚɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢɡɚɡɧɚɱɢɦ
ɩɪɢɧɨɫ ɜ ɪɟɫɬɚɜɪɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɢ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɟɩɨɩɟɹ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɞɚ ɜɪɴɱɢ ɢ Ƚɢɥɡɚ ɨɬ
ɫɧɚɪɹɞɫɩɪɴɫɬɨɬȼɨɟɧɧɚɬɚ
ɝɪɨɛɧɢɰɚ ɧɚ ɝɟɧ Ɍɨɞɨɪ Ⱦɨɱɟɜ ɇɚɱɚɥɧɢɤ ɧɚ ȼɨɟɧɧɚ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ȽɋɊɚɤɨɜɫɤɢ
ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɜ Ⱥɥɟɹɬɚ ɧɚ
ɫɥɚɜɚɬɚ
ɋɥɟɞɩɨɞɧɚɫɹɧɟɬɨɧɚɜɟɧ-

ɰɢ ɩɪɟɞ ɨɛɟɥɢɫɤɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɳɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɜɴɡɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɧɚɩɪɟɜɡɟɦɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɟɞɢɧ ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɮɨɪɬ ɨɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɤɪɟɩɨɫɬ ȼ
ɧɟɹɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɳɟɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɛɴɥɝɚɪɢ ɢ ɪɭɦɴɧɰɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ
Ɍɪɚɞɢɰɢɹɢɧɚɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟ
ȼɨɟɧɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ Ɍɪɚɞɢɰɢɹ ɢ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ Ⱦɨɣɱɟɫ
Ɏɪɚɣɤɨɪɩɫ Ɂɚɟɞɧɨ ɫ ɬɹɯ
ɜɴɜɜɴɡɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɳɟɜɡɟɦɚɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɜɨɟɧɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɬ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɴɪɧɨɜɨ ɱɢɣɬɨ ɬɚɡɝɨɞɢɲɟɧ ɜɢɩɭɫɤ ɧɨɫɢ ɢɦɟɬɨ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɚɫɴɳɨɢɨɫɟɦ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɧɚɬɚ
ɱɟɬɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɤɨɢɬɨ
ɬɨɡɢɩɴɬɳɟɜɥɹɡɚɬɜɪɨɥɹɬɚ
ɧɚɜɨɣɧɢɰɢ
ȼɴɜɜɟɱɟɪɧɢɬɟɱɚɫɨɜɟɫɴɳɢɹ ɞɟɧ ɜ ɩɚɪɤ ɏɪɢɫɬɨ
ȻɨɬɟɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɢɹɬ ɞɭɯɨɜ ɨɪɤɟɫɬɴɪ
ɧɚɜɨɟɧɧɨɦɨɪɫɤɢɬɟɫɢɥɢɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɳɟ ɢɡɧɟɫɟ ɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚ ȼɴɥɧɢ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ
ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɚ
ɡɚɪɹɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ
ɩɟɜɟɰɚȼɨɥɨɞɹɋɬɨɹɧɨɜ

Три партии и два Инициативни Изпитите за кандидат-шофьори
комитети са регистрирани за само в кабинети на ДАИ
участие в частичните избори
К
за кмет на община Главиница
от стр. 1
ята и приемаме решения
в зависимост от постъпилите материали и заявления от партиите - каза
за "Тутракански глас"
зам.-председателят на
ОИК-Главиница Моньо Монев. На този етап са се
регистрирали две партии
- ГЕРБ и ДПС и два Инициативни комитети" (Б.а.:
Разговорът се води на 29
август). В последния ден
от месеца за участие е
регистрирана и БСП.
"След няколко дни ще
направим едно обхождане
на секциите с хора от
Полицията и Пожарна-

та, за да видим какво е
състоянието им преди да
настъпи изборният ден
по отношение на оборудването и безопасността. Ако има пропуски да
се отстранят навреме",
допълни още Монев.
Секциите в общината
са 25, като по две секции
има само в Главиница и
Зафирово.
Консултация с политическите сили за разпределение на местата
в секционните избирателни комисии (СИК) се
проведе на 30 август.
191 са общо членовете
на СИК.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 29 август 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 обучение по време на работа
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 технически секретар – средно обр.
1 чистач/хигиенист – основно/средно обр.
1 общ работник – основно обр.
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
2 общи работници – основно 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:
2 водачи на машини за горско стопанство – средно образование, шофьор кат.Ткт, опит 5 години
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 социален педагог – висше образование по специалността
1 психолог – висше образование по специалността
4 оператори, производствена линия – средно образование

31.08.-7.09.2016 г.

1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна
педагогика
1 старши учител в детска градина – висше образование, предучилищна педагогика, опит 10 години
1 тракторист – основно образование, кат.Ткт
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален
етап - висше образование, английски език
1 учител по общообразователен предмет в прогимназиален
етап - висше образование, български език и литература
1 техник, комуникации – средно образование
10 гладачи – няма изискване за заемане
6 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
3 секачи – няма изискване за заемане
4 машинни оператори, шиене – без изискване за заемане
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – висше образование, математика и информатика,
опит 10 години
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – 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.

андидат-шофьорите вече
ще се явяват на листовки
само в кабинетите на ИА
"Автомобилна администрация".
Промяната влезе в сила и е част от
мерките на транспортния министър
Ивайло Московски, целящи спиране на порочните практики при
шофьорските изпити.
На кандидатите се забранява
да използват други електронни
устройства освен осигурените за
изпита таблети. Преди да заемат
местата си в изпитните кабинети,
кандидатите ще бъдат проверявани
с технически средства за наличието
на електронни устройства у тях.
На 9 август е обявена обществена
поръчка за техническото обезпечаване.
Работните места на изпитваните
ще бъдат преградени едно от друго, така че да няма възможност за
подсказване, размяна на таблети и
други опити за манипулации. Всяко
място ще бъде оборудвано с работна станция, камера и микрофон. В
залите ще бъдат монтирани системи за контрол на изпитния процес,
апаратура за регистриране на
сигнали от електронни устройства,
както и система за автоматично известяване и записване на сигналите
при тяхното засичане.
Ще бъде осигурена и специали-

зирана мобилна техника, с която
изпитващият да проверява за излъчвани сигнали от електронни
устройства по време на изпита.
Използването на слушалки,
мобилни телефони и други устройства, чрез които верните отговори
се диктуват на кандидатите от лица
извън залите за изпити, е един от
порочните методи, използвани досега. Други опции за измама са явяване на изпита на различно лице,
а не на това, което е вписаното в
протокола, размяна на таблетите и
подсказване на верните отговори.
Заради подобни нарушения
от 1 април досега са анулирани
изпитите на около 144 кандидатшофьори.
Очакванията са с новите изисквания да се установи пълен контрол
върху системата за видеонаблюдение и техническите средства при
изпитите. Към момента това не
било възможно, тъй като те се провеждали основно в частни кабинети
на учебни центрове в цялата страна.
До 1 март 2017 г. всички работни места в кабинетите на ИА
„Автомобилна администрация“
трябва да бъдат изолирани едно от
друго, така че изпитваните да нямат
физически или визуален контакт
помежду си.
“ТГ”

Осигурен е градски транспорт
до Военната гробница
на 4 септември
а Националния съборвъзпоменание по повод 100-годишнината
от Тутраканската епопея,
който ще се проведе на 4
септември 2016 г. (неделя)
в Мемориален комплекс
„Военна гробница - 1916 г.“,
Община Тутракан осигурява
за гражданите и гостите
на града обществен транспорт по маршрут:

З

пл. „Вапцаров“ (Чатала)
- Стара автогара - парк
„Христо Ботев“ - "Терма"
- Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.“ и
обратно.
Час на тръгване на автобусите от пл. „Вапцаров“:
8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00 13:30, 14:00 ч.
“ТГ”

Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на община Главиница:

Отговорността да си
кмет е голяма!
Калина ГРЪНЧАРОВА
решение на Общински
съвет-Главиница от 23
февруари 2016 г. Сюзан
ХАСАН е избрана за в.и.д.кмет на
община Главница. С нея разговаряме за кметското работно ежедневие, за случващото се в града
и общината, обект на работата на
общинската администрация.
Не е лека задачата да си временно изпълняващ длъжността Кмет,
отговорността, която се поема е
голяма. Преди всичко трябва да
се работи за населението, за да
може един ден да се излезе с ясна
позиция, както се казва - с гордо
вдигната глава. И да можеш да
кажеш какво си направил досега
и какво предстои да се довърши
- категорична в началото на разговора е Сюзан Хасан. В.и.д.кмет
трябва да има принципи, които да
следва и спазвайки ги да е полезен
на хората.
- Какво важно се случи по време
на Вашето кметуване?
- Бюджетът на общината бе приет през м.април, а той е един от основните елементи на управлението.
Всъщност, ние го разработихме на
основа на действащите нормативни документи, регламентиращи
финансите на общината. Той беше
съобразен с основните показатели,
основните фискални правила и
ограничения. Заложени са необходимите бюджетни средства за
всички функционални дейности и
капиталови разходи.
Кандидатствахме с проект "Топъл обяд" и на територията на
общината се хранят 150 потребители, напълно безплатно. Това са

С

социално слаби хора, отговарящи
на определени критерии.
Освен това работим по много
проекти - реконструкция на уличната мрежа, на централната градска
част на Главиница, училища, детски
градини.
Започнахме да изплащаме еднократна помощ за новородено
дете, толкова, колкото плаща и
държавата - 250 лв. за първо дете,
600 лв. - за второ и 300 лв. - за
трето. Всичко това е по изискванията на Наредбата за изплащане на
еднократни помощи при раждане
и отглеждане на деца в община
Главиница приета на 24 юни 2016
г. Целта е, разбира се, да се подпомогнат младите семейства и се
увеличи раждаемостта.
- От коя дейност сте най-удовлетворена?
- За такъв кратък период е много
трудно да се каже "Да, това и това
е изпълнено!", но важното е, това,
което сме заложили в началото,
че се изпълнява и сме в процес на
постигане на крайните цели.
- Кандидатствала ли е Община
Главиница с проекти по оперативните програми от новия програмен
период?
- На 2 септември се отваря
приемът на проекти. В изпълнение на Наредба 12 за прилагане
на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода
2014 – 2020 г. ще кандидатстваме

с няколко проекта: "Реконструкция
на улична мрежа в гр. Главиница",
"Реконструкция на водопроводна
мрежа в селата Суходол и Дичево",
"Реконструкция на централен площад и реконструкция на тротоари
по ул. "Витоша" и ул. "Оборище" в
гр. Главиница", "Реконструкция на
общинските пътища ЗафировоСокол-Суходол границата между
общините Главиница и Ситово,
пътят за с. Босна".
- Какво е най-належащо да се
направи в община Главиница, за да
бъде животът на хората по-спокоен? Кои бяха най-трудните моменти, с които се сте сблъсквали през
месеците на кметско управление?
- Община Главиница е селска
община, бих казала. Тук основния
поминък е земеделието и животновъдството. Трябва да се работи
в тази насока - за намаляване на
безработицата. Ние сме отдалечени
от областния център, от големия
бизнес. Тук бизнесът не е толкова
развит и трябва да се работи за
разкриване на нови работни места.
Основният проблем, с който се
сблъсках беше дългът на Община
Главиница. На 21 декември 2012 г.
на Община Главиница е изплатена
безвъзмездна финансова помощ
представляваща авансово плащане
по договор в размер на 2 912 хил.
лв. по проект "Реконструкция и
изграждане на Спортен център в
гр. Главиница".
Към дата 14 октомври 2015
г. ползвателят на помощта не е
изпълнил своето договорно и нормативно задължение изразяващо
се в неизпълнение на инвестицията
съобразно условията и сроковете
на договора, както и съобразно
специфичните изисквания на законодателството в областта на
строителството. Не е спазен договореният и нормативно установен
срок за изпълнение на инвестицията и оттам нататък се пристъпва
към възстановяване на авансовото
плащане.
Договорът е сключен на 27

ноември 2012 г. между Община
Главиница и ДФ "Земеделие". С
получаването на авансовата сума в
размер на 2 912 хил.лв., Общината
се е задължила да извърши всички
инвестиции предмет на договора в
рамките на 30 месеца считано от
датата на получаване от ползвателя на Уведомителното писмо с
решение за съгласуване.
Към дата 15 октомври 2015 г.
Община Главиница не е изпълнила
своето договорно и нормативно
задължение. Фондът е поискал
възстановяване на дължимата
сума с Уведомително писмо за
доброволно възстановяване на
изплатените средства по заявката
за авансово плащане получена от
Община Главиница.
На 27 май 2016 г. Община Главиница е възстановила част от полученото авансово плащане в размер
на 191 хил.лв. (то е прихванато от
бюджета на Общината)
От там нататък пристъпваме
към подписване на Споразумение
за разсрочено плащане. Една
от причините е, че тази сума не
може да се възстанови наведнъж,
защото бюджетът на Общината е 9
млн. лв. Другата причина е, ако не
подпишем такова Споразумение,
има опасност да не можем да
кандидатстваме с новите проекти.
Има искане входирано в ДФ "Земеделие" за разсрочване на задължението, Общинският съвет даде
съгласие за подписване на такова
споразумение. И сега изчакваме от
ДФ "Земеделие" да ни се обадят за
подписването.
На 2 октомври в община Главиница предстоят да се проведат
местни избори - за кмет на общината. Във връзка с тяхната подготовка Общинската администрация
изпълнява своите законови задължения - вече са издадени заповеди
за местонахождението на секции и
техният обхват. Ще бъдат проведени и консултации с политическите
сили за разпределение на местата в
секционните избирателни комисии.

Оптимизация на детските градини и готовност за
кандидатстване с нови проекти са най-важните моменти
от августовската сесия на Общински съвет-Главиница
увеличена с 460 хил.лв. съгласно
Постановление №192 на Министерския съвет, като средствата
с решение на Общинския съвет
бяха разпределени в 12 села за
изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа. Спорът по
разпределението им, характерен за
такива теми, е политически. И този
път бе напомнено, че са избрани
села, в които кметовете са от ДПС.
Съветникът от групата на ГЕРБ
Никола Димов да бъде представител на Общински съвет-Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
ве върнати решения от областния управител взети
по време на юлската сесия
на Общински съвет-Главиница
бяха преразгледани на проведено
заседание на местния парламент
на 29 август.
Едното решение се отнася до
преструктуриране и оптимизация
на детските градини съгласно
изискванията на новия образователен закон влязъл в сила от 1 август
т.г., а второто - до възлагане на
общинското предприятие "Общински имоти и комунални дейности"
да поддържа уличното осветление
и прилагането на Правилника за
устройството и дейността му.
Общинският съвет преобразува
детската градина в с. Калугерене
в група и заедно с групата в с.
Ножарево ги влива към ДГ "Св.
СВ.Кирил и Методий" в гр. Главиница. Преобразува се и детската

Д
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градина в с.Зебил в група и заедно
с групите от селата Звенемир и Листец ги влива към детската градина
в Главиница считано от 30 август.
Освен това с решението се
отделя групата от с. Суходол от
главинишката детска градина и я
влива към тази в с. Зафирово.
Общинските съветници приеха
отчета за изпълнението на бюджета на Община Главиница за
първото полугодие. В приходната
и разходната си част той е в размер на 3 677 627 лв. при планиран
годишен бюджет - 9 223 921 лв.
Съветникът д-р Себахтин Халид
обърна внимание върху минималната разходната част в някои бюджетни пера - отбрана и сигурност,
здравеопазване, БКС, почивно
дело, икономически дейности - в
които отчетеният разход в сравнение с планираните средства е
забележимо малък
Целевата субсидия за капиталовите разходи на общината е

разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода
2014 – 2020 г. в началото на
м.септември, когато схемата ще
бъде отворена за кандидатстване.
"Общинският съвет в Главиница
работи добре като цяло, каза за
"Тутракански глас" председателят
Месут Алиш. Спазвайки законосъобразността на решенията, които

от редакционната поща

Зарево над Дунав

Васил ТЪРПАНОВ
ултурните събития в
община Тутракан започнаха още от ранна
пролет. От Еньовден, през
горещото лято, се редуваха
Джулай Морнинг, "Огненият Дунав" - едно истинско
зарево над среднощната
тиха река. "Огненият Дунав" продължи няколко дни
и най-добронамерените
казват, че тогава градът
е бил посетен от над 20
хиляди гости. Може и да е
така, защото всички празни
площадки в долната част
на града бяха използвани за
паркиране на автомобили с
регистрационни номера от
цялата страна. Празниците бяха отразени широко
от местния печат, дори и
от програма "Хоризонт" на

К

националното радио.
Сега гражданите от тази
част на Добруджа очакват
с нетърпение още едно
тържество. Тази година
то е с особено значение
не само за Тутракан, но и
за историята на България.
Навършват се 100 години
от битката за Тутракан
през 1916 г. Мемориалът
"Военна гробница-1916 г."
край с. Шуменци е в трескава подготовка за юбилейната годишнина. В нея
са ангажирани Общината и
Историческия музей.
Възпоменанието се провежда по традиция през
първата неделя на м. септември.
Тутраканци трябва да се
чувстват горди, че са родени в този град, на брега
на тихия Дунав, защото
преди 100 години, в дни
на върховно напрежение,
българският войник показа
що е патриотизъм и родолюбие. Под командването
на ген. Пантелей Киселов,
българският дух и оръжие
разбиха мита за непревземаемата крепост и я
овладяха за часове.
На 4 септември, в Мемориала край с. Шуменци,
да отдадем почит към геройството на българският
войник!

Ваканциите и изпитите
през учебната 2016/2017 г.
бразователното министерство обяви окончателно
датите за ваканциите и
изпитите за учебната 2016/2017 г.
В утвърдения график за учебното време са посочени началото
и краят на ваканциите през 20162017 г. с изключение на лятната
ваканция. През новата учебна
година учениците ще почиват в
есенна ваканция между 29 октомври - 1 ноември, от 24 декември
2016 г. до 4 януари 2017 г. за
Коледните празници. Между 4 до
8 февруари на зимна ваканция ще
се радват учениците от I до ХI клас,
с два дни по-малко ще почиват
дванайсетокласниците.
От 8 до 17 април е насрочена
пролетната ваканция, като дванайсетокласниците отново ще почиват
по-малко. Тяхната почивка ще
започне на 13 април.
Неучебните дни ще са:
7.11.2016 г. - неучебен, но присъствен ден след провеждане на
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избори за Президент
19.05.2017 г. - ДЗИ по БЕЛ и
НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. - втори ДЗИ и НВО
в VII клас по математика
25.05.2017 г. - неучебен, но
присъствен ден по повод Деня на
българската просвета и култура и
славянската писменост.
Вторият учебен срок ще стартира на 9 февруари за учениците от
I до ХI клас и на 7 февруари за ХII
клас. Министерството насрочи и
датите за задължителните държавни зрелостни изпити, сесия майюни 2017 г.: 19 май - Български
език и литература; 22 май - втори
задължителен изпит по предмет по
избор; 26 май - 2 юни - матури по
предмет по желание на ученика.
Националното външно оценяване за IV клас ще се проведе както
следва: 10 май - Български език и
литература; 12 май - Математика;
15 май - Човекът и природата; 16
май - Човекът и обществото.

BG05М9ОР001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на ОП "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

ПОКАНА
а 31.08.2016 г. от
13:00 часа в заседателната зала на
Община Тутракан ще се
проведе начална конференция по проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”.
Проектът се осъществява в партньорство
между Община Тутракан
и организация – доставчик на социални услуги
„СОНИК СТАРТ” ООД София.
Проект „Независим живот за гражданите на
Тутракан” се реализира
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в Съвета по намаляване риска от
бедствия е следващото решение
от заседанието.
Освен това, съветниците гласуваха актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска
собственост и дадоха съгласие за
четири разпоредителни сделки.
Община Главиница има готовност да внесе пет проекта в изпълнение на Наредба 12 за прилагане
на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или

приемаме, някои от тях бяха върнати от областния управител или
неговия заместник. Но ние сме ги
разглеждали и приемали повторно
или сме ги изменяли и допълвали.
Макар че общинските съветници
трябва да работят в името и за благото на гражданите на общината,
все още не можем да пренебрегнем политическите пристрастия
и, по всяка вероятност, това се
дължи на факта, че на община
Главиница й предстоят частични
избори" - заключи той.

с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз".
Екипът на проекта Ви
кани да се присъедините
към събитието, на което
са поканени представители на обществеността, медиите, местната
администрация, социални
асистенти и домашни
помощници, потребители
на социалните услуги.
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Образование с любов и един различен
подход за децата от 6 общини в страната
Завършилата преди броени дни лятна "Приключенско-образователна
академия” в тютюнопроизводителните общини
Сатовча, Крумовград, Кирково, Тутракан, Главиница и Ситово доказа,
че децата са любопитни, ученолюбиви и отговорни

кадемията е част от програмата „Забавно лято,
грижовна есен”, която се
провежда за втора поредна година
от Фондация BCause, в партньорство с Народно читалище “Бъдеще
сега”, с финансовото съдействие
на „Филип Морис България“ ЕООД.
За повече от 358 деца между 6 и 14
години, от три тютюнопроизводителни региона в страната, лятото
на 2016-та година ще бъде незабравимо и пълно с емоции. Някои
от тях за първи път станаха част от
детските приключенски лагери, в
които се посветиха на опознаване
на себе си и другите, опазване на
околната среда, разделно събиране
на отпадъци, здравословно хранене
и общуване с природата. Даниела,
на 10 години, от село Цар Самуил,
община Тутракан, разказва: „В академията ми хареса солото, зашото
през това време оставам със себе си
и мислите си.” Повече прикльченци
са единодушни, че най-интересен за
тях е бил предметът „СОЛО” – лично
време за вглъбяване и размисъл.
„Времето за себе си е повтарящ
се елемент във всеки от дните
на Академията. Необходимо е
съвременния човек да може да
се представя като цялостна личност. Личността, която може да се
презентира, чрез езика на тялото
си, да осъзнава емоциите си и да
борави ефективно с ума си. Това се
постига в тишина и спокойствие и
време за размисъл. „СОЛО” е една
провокация, която да доведе до
осъзнаване на личността. Така човек
повишава своята увереност и върви
по пътя на устойчиво личностно
развитие.” – разкрива характеристиките на „СОЛО” Теодор Василев,
разработил образователния модул
за „Забавно лято”.
Всички деца нямат търпение
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отново догодина да се включат в
„Приключенско-образователната
академия”, част от програмата „Забавно лято, грижовна есен”. Програмата, инициирана от най-голямата
международна тютюнева компания
Филип Морис Интернешънъл, е
част от инициативите за корпоративна социална отговорност на
компанията за подпомагане на
общности в различни тютюнопроизводителни региони и общини.
След успеха на програмата през
2015 г., тази година Филип Морис
България финансира провеждането
на програмата в разширен брой
тютюнопроизводителни общини
в страната – общините Сатовча,
Крумовград, Кирково, Тутракан,
Главиница, Ситово.
Бяха сформирани 16 групи, всяка
включваща между 20 и 27 деца за
участие в Академиите. Разделени
бяха на две възрастови категории
7 -10 години и 11-14 години, а по
общини общият брой на децата,
които се включиха тази година са:
Сатовча – 5 групи, общо 126 деца,
Крумовград – 4 групи, общо 80
деца, Кирково - 1 група от 80 деца,
в Тутракан – 3 групи, 65 деца, Главиница – 2 групи, 40 деца и Ситово – 1
група от 20 деца.
Работата в екип е другата любима част на учениците, включени в
Приключенско-образователната
академия, напълно безплатна за
децата, които получиха незабравима лятна ваканция. Алис, на 8
години, Мелани, на 9 и Веселин, на
10 от село Кочан, община Сатовча
въодушевено разказват, колко е
било приятно да бъдат единни, да
правят свои племена, и да споделят
с родителите си незабравимите приключения. В края на всяка седмица
от приключенията, родителите от
общността с вълнение аплодираха

своите деца при представянето на
подготвените от самите тях представления. Приключенците изнесоха
общо 52 представления, в които
представиха автентични народни
танци и песни, питки от лимец и
животни от сено. Родителите са
убедени в положителния ефект,
който програмата, разработена
от образователните експерти на

народно читалище „Бъдеще сега”,
има върху децата, а учителите с вълнение очакват новата учебна година,
за да приложат част от методите в
образователния процес.
„Ръстът на интереса към Приключенско-образователната академия ни дава надежда, че деца
и родители имат нужда от такава
програма. Забавната форма на
общуване и опознаване на света е
и предпоставка за изграждане на
ученолюбие. Едновременно с това
създаваме условия за щастливо
детство, необходима основа за
израстването на отговорна, предприемчива, образована и щастлива
личност. Всяка година надграждаме

програмата с цел да дадем повече
познание и самочувствие на децата,
да разкрием техните таланти, да
им вдъхнем повече увереност и да
разширим кръгозора им. В допълнение, тази програма е важна за
децата в тютюнопроизводителните
региони през летните месеци – август, началото на септември, когато
започва събирането на тютюн,
защото целодневните занимания
на децата в Академията със сигурност ще ги ангажират, така че да
не участват в усилната работа по
бране на тютюна. Превенцията на
детски труд или участие на децата
в работата на тютюневите ниви е
основен принцип и насока на много
от програмите, които Филип Морис
Интернешънъл подкрепя в тютюнопроизводителните райони.” – заявяват организаторите на програмата
„Забавно лято, грижовна есен” от
Народно читалище „Бъдеще сега”
и фондация BCause.
Успехът на първите две издания
на лятната Приключенско-образователна академия е подпомогнат
и от местната общинска администрация в районите, където се

осъществиха детските занимания
този август.
Във втория етап на програмата
„Забавно лято, грижовна есен”,
Фондация BCause в партньорство
с Фондация “Направи добро-Александровска” към Александровска
болница организират специализирани медицински прегледи
на място за възрастните хора от
Крумовград, Тутракан и Сатовча.
Прегледите започват в началото
на октомври. Специалисти от
Александровска болница ще проведат безплатни консултации в
избрани центрове в трите региона
в страната.

НОВИ КНИГИ

а 19 август излеза от печат „Бостънци” на Хенри
Джеймс, предизвикателно
и остроумно наблюдение върху
идеологията на феминизма и
ролята на жените в обществото.
Определян като „горчиво-сладка
трагикомедия“, „Бостънци“ (превод: Надежда Розова, 748 стр.,
цена: 22 лв.) е дело на бележит
разказвач, почитан в цял свят заради своите бляскави социални и
политически коментари и умелото
разгръщане на теми като лична
свобода, феминизъм, морал.
Съперничеството между адвоката Базил Рансъм и пламенната
бостънска феминистка Олив за
сърцето и ума на младата Верена
е основната сюжетна нишка, с
която се преплитат съдбите на
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цяла галерия второстепенни персонажи: политически активисти,
журналисти, ексцентрични субекти
със съмнителни занимания и много
други. Кипежът на политически и
обществени движения в Америка
през ХIХ в., до голяма степен
обусловили настоящия облик на
страната, е фон на пъстри лични
взаимоотношения и интригуващи
намеци за характера на съвместния
живот на двете главни героини,
придаващи допълнителен колорит на мащабната картина, която
рисува авторът.
Хенри Джеймс ни е завещал над
20 романа, 112 разказа,12 пиеси,
дузина есета, както и две пълни автобиографии и два тома спомени
от детството. В романите и разказите си Джеймс развива сюжета
от гледна точка на героите, като
често прибягва до вътрешния монолог. Според него литературното
произведение трябва преди всичко
да представя живота, а героите и
събитията да бъдат разпознаваеми. Първия си разказ, „Трагедия
от грешки“, написва на 21-годишна
възраст. Следват романите „Дейзи
Милър“, „Портрет на една дама“ и
„Бостънци“, в които е обрисуван
животът на американците в Европа. „Бостънци” е екранизиран
през 1984 г. от режисьора Джеймс
Айвъри, с участието на Ванеса Редгрейв и Кристофър Рийв.

Награди за тутракански гласове
от Международния фестивал
"Морская жемчужина"
една първа и две трети награди се завърнаха от
Украйна тримата възпитаници от Вокална група
"Класика" на Музикален клуб "АМФИОН" - Тутракан
с вокален педагог Галена Ненова.
Вокална група"Класика" бе официално поканена от
организаторите на Международен фестивал " Морская
жемчужина" в Одеса след отличното и представяне на
двата предишни фестивала.
Гергана Петрова е с първа награда в раздел "Класически
вокал" в първа възрастова група. Трета награда в раздел
"Класически вокал" в трета възрастова група завоюваха
Симона Йорданова и Донован Петров.
"Благодарим от сърце на Община Тутракан и лично
на кмета д-р Димитър Стефанов за оказаната помощ!"
- написаха участниците в социалната мрежа Фейсбук.
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РОДОВА ПАМЕТ:
ɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ɇɟɦɨɪɢɚɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ȼɨɟɧɧɚ ɝɪɨɛɧɢɰɚ ɝ
ɤɪɚɣ ɫ ɒɭɦɟɧɰɢ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɟɩɨɩɟɹ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɩɨɛɟɞɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹ
ɮɪɨɧɬɜɤɪɚɹɧɚɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚɇɚɩɪɨɹɜɚɬɚɳɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɤɚɤɬɨɢɦɧɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɡɚɞɚɩɨɱɟɬɚɬɩɚɦɟɬɬɚɧɚ
ɫɜɨɢɬɟɩɪɟɞɰɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɫɥɚɜɧɢɬɟɛɢɬɤɢɇɚɞɫɚɫɬɟɥɢɬɟɧɚɤɨɢɬɨ
ɫɚɢɡɩɢɫɚɧɢɢɦɟɧɚɬɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɜɨɣɧɢɰɢɢɨɮɢɰɟɪɢɄɚɤɬɨɜɢɧɚɝɢɧɚ
ɬɨɡɢɞɟɧɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɹɯɪɚɦɋɜ
Ƚɟɨɪɝɢ ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɟɰ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɯɨɪɚɯɪɢɫɬɢɹɧɢɳɟɡɚɩɚɥɹɬɫɜɟɳɧɚ
ɭɩɨɤɨɣɧɚɬɟɯɧɢɬɟɞɭɲɢ
ɋɪɟɞ ɝɨɫɬɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɟ ɢ ɟɞɢɧ
ɝɨɥɹɦɛɴɥɝɚɪɢɧɤɨɣɬɨɟɫɜɴɪɡɚɥɠɢɜɨɬɚɫɢɫɦɟɞɢɰɢɧɚɬɚɧɨɜɫɴɳɨɬɨ
ɜɪɟɦɟɟɩɨɫɜɟɬɢɥɢɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɫɢɜɪɟɦɟɧɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚɳɨɬɨ ɢɦɚ ɟɞɧɨ
ɩɪɢɡɜɚɧɢɟɞɚɨɛɢɱɚɊɨɞɢɧɚɬɚɫɢȼ
ɧɟɝɨɜɚɱɟɫɬɟɪɭɛɪɢɤɚɬɚɧɢɊɨɞɨɜɚ
ɩɚɦɟɬ

Н

Съдбата на войника
етири години бушува
страшната война, наречена
Европейска, а по-късно и
Първа война световна. България е
на кръстопът, с наранена гордост и
болка от непрекъснатите опити на
световните сили за разединението
й, обезверена от резултатите от
Междусъюзническата война, след
бляскавите победи на Балканската
война и бързо угасената надежда
за национално обединение чрез
алчността и предателството на
съюзниците си Сърбия и Гърция, а
по-късно и Румъния.
И двете враждуващи световни
сили – Съглашението и Централните сили се стремят чрез обещание
да я привлекат за съюзник, защото
храбростта на българския войник,
високият боен дух и качеството на
непобедимата му армия го правят
изключително ценен съюзник.
Докато предложенията на Антантата са мъгляви и лукави, че след
евентуалната победа България ще
бъде допусната за преговори, които да урегулират неизгладимите
противоречия с бившите съюзници
и предателската роля на Румъния,
то Централните сили в лицето на
Австро-Унгария и Германия са
по-реални, още повече, че цар
Фердинанд е и техен възпитаник.
България влиза във войната с
бляскави победи, с разгром на
сръбската армия и спешно прехвърлените на помощ от Галиполи
френско-английски корпус до
степен за паническа евакуация на
Солунското пристанище, които
преследва до гръцката граница,
дотогава на неутрална Гърция. По
изричното настояване на немското
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и Австро-унгарското командване,
които нямат интерес от реалното
ликвидиране на източния фронт
на българските войски, е забранено пресичането и навлизането
на гръцка територия, независимо
че „неутрална” Гърция пропуска и
всячески подпомага съглашенците. Изчаквателното в продължение
на 6 месеца поведение създава
Дойранския фронт под командването на ген. Владимир Вазов като
част от целия Южен фронт с обща
дължина 340 км.
Четири години храбрите български воини показват чудеса
от героизъм и непоколебим дух,
опазвайки подстъпите към България на многократно превишаващ
ги по численост, въоръжение и
снабдяване противник. Единствено
и само саможертвата за каузата за
обединението на България на българския войник го правеше велик
и непобедим и те, българските
воини, паднали за Отечеството,
до ден днешен стоят непогребани
и неопяти в окопите си като верен
страж на собствената си земя пред
прага на Отечеството.
Епични са боевете и победите
на 15-и пехотен Ломски полк,
отначало в Сърбия по направление
Пирот-Ниш, а после преследвайки
и смазвайки отстъпващия враг
на Нидже планина в Македония
и обвеяните с непреходна бойна
слава – величавите връх Чеган,
Червената стена, завоя на р. Черна
и върхът на върховете Каймакчалан. Техният подвиг е възпят в
марша на 15-и пехотен Ломски
полк, станал техен химн (Ломци
на Чеган: „Всред адски огън, в боен

ɉɪɨɮɂɜɚɧȽɚɜɪɢɥɨɜȽȿɈɊȽɂȿȼ
ɟɪɨɞɟɧɧɚɝɜɫȼɚɫɢɥɨɜɰɢɅɨɦɫɤɨɁɚɜɴɪɲɜɚɝɢɦɧɚɡɢɹɜ
ɝɪɆɨɧɬɚɧɚɩɪɟɡɝɢɞɜɟɝɨɞɢɧɢ
ɨɬɫɥɭɠɜɚ ɞɴɥɝɚ ɫɢ ɩɪɟɞ ɈɬɟɱɟɫɬɜɨɬɨɈɬɞɨɝɡɚɜɴɪɲɜɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚɜɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɋɨɮɢɹɢɟɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɜɈɛɳɢɧɫɤɚ
ɛɨɥɧɢɰɚȾɪɋɬɚɦɟɧɂɥɢɟɜɜɆɨɧɬɚɧɚɈɬɝɫɥɟɞɤɨɧɤɭɪɫ
ɢɞɨɞɟɧɞɧɟɲɟɧɪɚɛɨɬɢɜɌɨɪɚɤɚɥɧɚ
ɤɥɢɧɢɤɚ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɰɟɧɬɴɪ ɩɨ
ɨɧɤɨɥɨɝɢɹ ɝɪ ɋɨɮɢɹ ɉɪɟɦɢɧɚɜɚ
ɩɪɟɡɣɟɪɚɪɯɢɹɬɚɧɚɚɫɢɫɬɟɧɬɫɬɚɪɲɢɚɫɢɫɬɟɧɬɝɥɚɜɟɧɫɢɫɬɟɧɬɞɨɰɟɧɬ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɂɦɚ  ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɚɯɢɪɭɪɝɢɹɝɪɴɞɧɚɯɢɪɭɪɝɢɹɢ
ɨɧɤɨɯɢɪɭɪɝɢɹɂɦɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢɹɧɚɞ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȾɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɡɚɜɟɠɞɚɆɚɦɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ Ɍɨɪɚɤɚɥɧɚ ɤɥɢɧɢɤɚɚɨɬɞɟɫɟɬɝɨɞɢɧɢɟɡɚɜɟɠɞɚɳ
Ɍɨɪɤɚɥɧɚɤɥɢɧɢɤɚɫɥɟɝɥɚɢɧɚɞ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɝɨɞɢɲɧɨȺɤɬɢɜɟɧɯɢɪɭɪɝɫɧɚɞɨɩɟɪɚɰɢɢɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɋɴɩɪɭɝɚɬɚɢɞɴɳɟɪɹɦɭɫɚɥɟɤɚɪɢ
ɤɚɬɨ ɞɴɳɟɪɹɬɚ ɂɜɚ ɟ ɯɢɪɭɪɝ ɬɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ
ɩɨɨɧɤɨɥɨɝɢɹ

ред, вървяхме Ломци все напред.
От стария ни горд Балкан с ура
стигнахме на Чеган. Чеган, Чеган,
ти помниш ощ урата страшни в
тая нощ, кога дружина сал една
ъс кървав нож до теб стигна.“ И
Лерин, и Арменохор стреснаха се
от страшни мор, що гърци и французи в бой намериха те гроба свой.
Години веч как ломци отбраняват
Червената стена със чест, година
веч как своя род спасяват От подли
враг, пропит със бес.) Скромните
паметници във всяко населено
място на Северозападна България
говорят за героизма и свидните
жертви.
Идва страшната 1918 г., когато
след пробива на връх Добро поле,
българските воини, според Солунското съглашение, трябва да
предадат знамената и оръжията
си, а целият личен състав остава в
плен като заложници. Единодушно
е решението на войниците и офицерите да се завърнат в Родината,
опазвайки знамената, честта и
оръжието си. Това става в повечето
случаи с упорити сражения с настъпващия опиянен от предчувствието за победа противник, в които
има над двадесет националности:
французи, англичани, шотландци,
ирландци, новозеландци, гърци,
сърби, черногорци, руснаци, албанци, италианци, индийци, зуави
(негри от Северна Африка), араби
– мароканци, тунизийци, египтяни,
индокитайци – виетнамци, камбоджанци, китайци, лаосци и бирманци. Срещу нашите воини има
всякакви, но нито един предател
или пораженец.
В тези последни епични битки се
проявява героизмът на обикновения войник. Младши кандидат-подофицер Петър Николов Първанов
– Пешо Колчовия (1895-1985) от

„Сандрово пее и танцува” със соколци
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар на
НЧ "Освобождение - 1940 г.”,
с. Сокол
ɚ ɩɟɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜ ɪɭɫɟɧɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ
ɋɚɧɞɪɨɜɨ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɢɩɪɨɜɟɠɞɚɆɎɎÄɋɚɧɞɪɨɜɨ ɩɟɟ ɢ ɬɚɧɰɭɜɚ´ Ɍɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹɬ ɩɪɚɡɧɢɤ ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ ɧɚ  ɚɜɝɭɫɬ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɟ ɞɚ
ɫɟɫɴɯɪɚɧɢɢɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɚɬɚɧɰɨɜɨɬɨɢɡɤɭɫɬɜɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɧɚɪɨɞɧɚ
ɩɟɫɟɧ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ
ɦɭɡɢɤɚȾɚɫɟɡɚɩɚɡɢɢɫɴɯɪɚɧɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɛɢɬ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚɫɧɟɝɨɜɢɬɟɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ
ɧɨɫɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɢɱɚɢ
Ⱦɚ ɫɟ ɞɚɞɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ
ɢɡɹɜɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɢɪɹɬ ɧɨɜɢ
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ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɩɟɫɧɢ
ɢɬɚɧɰɢ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬ ɛɟɲɟ ɨɬɤɪɢɬ
ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɋɭɫɟ ɉɥɚɦɟɧ
ɋɬɨɢɥɨɜ ɫɥɟɞ ɧɟɝɨ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɧɟɫɟ ɢ ɤɦɟɬɚ
ɞɨɦɚɤɢɧȻɨɠɢɞɚɪɋɬɨɢɥɨɜ
ȼɴɜ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ
ɢɦɚɲɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɨɬɧɚɞ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɚɛɪɨɹɬɧɚ
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɤɚɱɢɯɚɧɚɫɰɟɧɚɬɚɧɚɞɯɜɴɪɥɢ
ɱɨɜɟɤɚ
ɋɴɛɨɪɴɬ ɧɹɦɚɲɟ ɤɨɧɤɭɪɫɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɯɚ
ɩɨ ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢ ɚ ɬɨɜɚ ɢɦ
ɞɚɜɚɲɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɩɪɟɨɞɨɥɟɹɬ ɩɨɥɟɫɧɨ ɬɚɤɚ ɧɚɪɟɱɟɧɚɬɚÄɫɰɟɧɢɱɧɚɬɪɟɫɤɚ´
ɋɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɑÄɈɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ±ɝ´ɫɋɨɤɨɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɜ ɤɨɹɬɨ ɩɨɤɚɡɚɯɚ ɜɴɡɦɨɠ-

ɧɨɫɬɢɬɟ ɫɢ ɜ ɩɟɬ ɠɚɧɪɚ
ɚɤɚɩɟɥɧɢɩɟɫɧɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ
ɩɟɫɧɢ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɟɫɧɢ ɢ
ɟɞɢɧɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɬɚɧɰ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɨɬ ɫ ɋɨɤɨɥ ɩɪɟɦɢɧɚ ɫ ɨɝɪɨɦɟɧ ɭɫɩɟɯ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɠɚɧɪɨɜɟ ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɛɭɪɧɢ
ɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ Ⱦɨɛɪɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚɤɚɪɚ
ɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ ɨɳɟ ɨɬ ɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɨɬɩɪɚɜɹɬ ɫɜɨɹɬɚ ɩɨɤɚɧɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɡ
 ɝ Ɂɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ
ɫɢ ɜɴɜ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫɨɤɨɥɫɤɢɬɟ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ
ɛɹɯɚ ɭɞɨɫɬɨɟɧɢ ɫ ɝɪɚɦɨɬɢ
ɜ ɠɚɧɪɨɜɟɬɟ ± ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ
ɩɟɫɧɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɩɟɫɧɢ ɢ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɬɚɧɰɢ ɚ ɫɴɳɨ
ɬɚɤɚ ɢ ɞɜɟ ɫɬɚɬɭɟɬɤɢ ɫɴɫ
ɫɢɦɜɨɥɚɧɚɆɎɎÄɋɚɧɞɪɨɜɨ
ɩɟɟɢɬɚɧɰɭɜɚ

с. Василовци, Ломско, командир
на картечно отделение, преминал
през целия ад на четиригодишната
война, видял с очите си свидни
жертви, бляскави победи и ужасите на войната, е в състава на
последните части, отстъпващи от
линията Метакса, Гърция. Той получава заповед с двама доброволци войници, обслужващия разчет
на тежка картечница в един бункер
в проломите на Струма, да задържат само два часа многочисления
противник в състав един полк от
френски войници и по този начина да обезпечат безпрепятствено
оттегляне на другарите си от 15-ти
пехотен Ломски полк.
На тези тримата български
герои е било пределно ясно, че
тяхната саможертва ще спаси
хиляди животи и че няма да бъдат
зачернени хиляди семейства, и че
ще запазят целостта и боеспособността на полка си. Ето защо без
миг колебание те застават на пътя
на освирепелия противник с готовността за саможертва. Пред тях е
неголям пролом и единственият
път, през който може да премине
противникът, а те, отлично подготвен разчет, с богат боен опит, си
дават клетва да не отстъпят. Когато
се появяват първите гъсти редици
на настъпващия противник, който
бърза да грабне „лесната победа”,
изведнъж го възпира куршумена
стена от горещ метал.
Пестейки патроните и умело
поддържайки добре простреляното парче земя, нашите герои
приемат предизвикателството.
Тяхната задача е да устоят само
два часа, преди да загинат. Падат
покосени верига след верига
неприятелски войници. Безумно
на стр. 7

Елица Камбурова първа на арт-фестивал

две награди се завърна
Елица Камбурова от Детска вокална група „Слънце”, с ръководител Наталия Константинова при Общински детски
център за култура и изкуство-Русе,
от VI Международен арт-фестивал
"Съзвездия в Несебър".
В огромна международна конкуренция, в Категория 'Забавна
и естрадна песен'', в групата от 8
до 10 години, чаровната и талантлива Елица спечели 1-во място
с максимален брой точки. Тя изпълни песните "Осъдени души" и
''Камино". В Категория "Народно

С

пеене", в група до 12 години, тя се
класира трета.
И в двете категории изпълнителите бяха оценявани от жури с
председател Мая Райкова. Елица
бе и най-малкото дете, което участва самостоятелно в гала-концерта
по закриване на международния
фестивал.
Елица Камбурова участва и във
Втория национален конкурс за
млади изпълнители на забавна
песен „Полските щурчета”, който
се проведе от 26 до 28 август в
гр. Полски Тръмбеш. От там, тя се
завърна с Диплом и 4-то място.
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Кланетата от Добрич до Силистра
Безчинствата на румънските войски в Добруджа.
Влашките войници обезобразяват мъртвите
и се гаврят с тях.
манифест на цар Фердинанд към българския народ
на 1 септември 1916 г.
България обявява война на Румъния.
На следващия ден частите на 3-та
армия под командването на ген.
Стефан Тошев предприемат настъпление в Добруджа. Нищо не може да
спре техния победоносен устрем и
поредицата от бляскави победи. По
целия фронт румънските войски
търпят поражения и се изтеглят
към река Дунав. В самото начало на
освободителния поход българските
бойни подразделения се натъкват
на кланета и грабежи, извършени
от вражеската армия над местното
население.
Пет дни преди началото на военните действия румънските власти
в Добрич извършват без никаква
аргументирана причина арести на
мъжете в града. Единственото обвинение срещу тях е, че са разкрити
кражби в някои административни
служби. Истинската цел на операцията е да се обезглави градският елит.
Задържаните са закарани на групи
в затвора, на гарата и в казармите.
Тук те са малтретирани и смазани
от бой. Когато на 4 септември българската армия освобождава град
Добрич, тя е посрещната с ликуване
и цветя от измъчените жители, ала
веднага нашите офицери и войници
са потресени от гледката на невиждана жестокост.
Те попадат на разлагащи се
трупове, които дни наред лежат
непогребани. Става ясно, че при
напускането на града окупаторите
по най-зверски начин избиват 57
граждани, а ранените са довършвани със саблени удари. По пода
на помещенията още стоят незасъхнали локви кръв. Някои от телата
са обезобразени до неузнаваемост.

С

Освен това власите отвличат над
300 души във вътрешността на Румъния. Сред тях са бивши народни
представители и кметове, банкери,
аптекари, учители, запасни офицери, търговци и земевладелци. От тях
няма никаква следа.
Колкото по-навътре навлиза
българската войска в Добруджа, тя
става свидетел на все по-ужасяващи
злодеяния. В бюлетина от щаба на
действащата армия се съобщава:
"Колоната разби противника при
с. Баладжа (днес с. Стожер) и го
отхвърли в североизточна посока.
В запаленото село намерихме 50
трупа на зверски избити жени и
деца от отстъпващите войници на
40-и румънски полк. От общо 121
къщи само 18 не са изгорени. В
селата около Добрич са убити още
42-ма селяни, а 2130 са отведени насилствено." Подобни съобщения се
редуват и в следващите комюникета.
В Тутраканско и Силистренско
извършените от румънската армия
престъпления не отстъпват по мащаби и жестокост. В Тутракан са
умъртвени 60 младежи и старци,
сред които са и градските първенци. Открити са 5-6-годишни
дечица с отрязани ръце и уши. Това
потвърждава манията на влашките
войници да обезобразяват мъртвите
и да се гаврят с тях. Голяма част
от населението е принудено да
тръгне с бягащите румънски части.
В селищата, през които преминават
настъпващите български войски,
царят разрушения и пустош. Редуват
се кадри като от филм на ужасите.
Къщите са опожарени и разграбени.
Почти цялото мъжко население е
отвлечено. Спасяват се само онези,
които успяват да избягат в гористите
хълмове. Унищожени са цветущи
земеделски чифлици с цялата сел-

скостопанска техника и добитък.
Брутално са изнасилени и след
това обезобразени семейни жени
и девойки. Най-покъртителното
злодеяние е сътворено в с. Пчеларово. Тук в една масивна къща се
скриват 50 селянки. Румънски аскер
я обстрелва но те не излизат. Тогава
освирепелите власи заливат сградата с газ и я подпалват. Нещастните
добруджанки са принудени да напуснат убежището си. Те са закарани
в близките окопи и многократно са
обезчестявани.
На 6 септември румънски военен
отряд се отправя от Силистра към с.
Сребърна. Експедицията изпълнява
чисто наказателна мисия. Заловени
са всички мъже, спасяват се неколцина. През нощта част от тях са разстреляни на площада, а останалите
- извън селото. След умъртвяването
главите на жертвите са разцепвани
с брадви. Едновременно с клането
влашките мародери изнасилват
и измъчват обезумелите от скръб
жени. Като венец на тази кървава
вакханалия е унищожаването на
72-ма ученици, които се събират
в селското училище. Румънците го
подпалват от всички страни. Децата
пищят и се хвърлят от прозорците,
но са посрещнати от картечна и
пушечна стрелба. Нито едно не
остава живо. Накрая командата
опожарява почти всички къщи. Сред
този ужас на смъртта румънските
джелати се смеят, подхвърлят си
шеги и псуват всичко българско.
"Светът от времето на варварите не е
виждал подобни сцени" - възкликва
журналист от в. "Утро".
Сянката на отмъщението не пощадява и Силистра. Когато на 7
септември румънските граждански
и военни власти напускат града, те
предизвикват множество зверства

Добруджа в годините на
Първата световна война
Радослав СИМЕОНОВ,
РИМ-Добрич
збухването на Първата
световна война през лятото
на 1914 г. възражда отново
надеждите за постигане на жадуваното национално обединение на
българския народ. Държавите от
двете противостоящи си военнополитически групировки (Антанта/
Съглашение и Троен съюз/Централни сили) полагат усилия да привлекат на своя страна балканските
държави. След близо едногодишен
неутралитет през лятото на 1915 г.
правителството на В. Радославов
в търсене на път за решаването
на националния въпрос подписва
съюзен договор с Германия и нейните съюзници. В договора обаче е
уточнено, че България може да си
възвърне Южна Добруджа в случай
на победа на Централните сили, и
то в зависимост от поведението на
Румъния.
На 1 октомври 1915 г. България
се включва във войната. В сформираните три армии са мобилизирани
около 600 хил. души, като Първа
и Втора армия е предвидено да
оперират срещу Сърбия, а Трета
е оставена в резерв. През есента
на 1915 г. са проведени няколко
блестящи военни операции, които
водят до разгрома на Сърбия и
отблъскването на съглашенските
войски по долината на р. Вардар.
През август 1916 г. Румъния също
влиза във войната, но на страната на
Съглашението. Основната част от
румънската армия трябва да нанесе
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удар срещу австро-унгарските войски в Трансилвания, а за действия
срещу България е предвидена Трета
румънска армия под командването
на ген. М. Аслан, която е съсредоточена по р. Дунав и в Добруджа.
В стратегически план румънският
Генерален щаб разчита много на
новоприсъединените през 1913
г. градове Тутракан и Силистра,
които да предпазват левия бряг на
реката от настъплението на българите. Особено много усилия са
хвърлени спрямо Тутракан, който
е превърнат в солидна крепост,
оборудвана по последната дума
на фортификационното изкуство.
Крепостта е оформена като полудъга с две укрепителни линии с
15 форта, редути, телени мрежи
и вълчи ями. Неслучайно градът е
наричан от ген. Аслан „моят малък

Вердюн” и „всеки, който се опита да
го превземе, ще се убоде”. Въпреки
това обаче румънците поставят пред
съюзниците въпроса за изпращането в Добруджа на две руски пехотни
и една кавалерийска дивизия. Така в
помощ на Румъния е изпратен 47-и
руски корпус под командването на
ген. А. Зайончковский, като вместо
руска пехотна дивизия в него е
включена една доброволческа сърбо-хърватска дивизия. Румънският
план за военните действия предвижда на Добруджанския фронт
да се водят отбранителни боеве,
докато пристигнат руските войски,
след което да започне настъпление
към линията Русе – Варна. Общата
численост на войските под командването на ген. Аслан възлиза
на около 142 хиляди души (72 хил.
румънци, а останалите – руснаци,

31.08.-7.09.2016 г.
щото никога редовни войски не
са способни да извършат такива
жестокости..." Представителките на
женския съюз предават на главния
секретар на външното ведомство
исканията на търсещото възмездие
софийско гражданство.

Международна анкета
разследва зверствата

и изстъпления. Стотици жители са
отмъкнати и прекарани по понтонен
мост в околностите на град Калъраш. По-късно те са използвани като
жив щит срещу настъпващите български части. Много силистренци
са изклани и телата им са хвърлени
в реката. По улиците се въргалят
труповете на 38 мъртъвци. Разбити
и ограбени са магазини, складове,
занаятчийски работилници и жилищни домове. Само появата на
нашата кавалерия спасява Силистра
от по-страшни безчинства.
Касапницата и варварските престъпления при отстъплението на
вражеската армия в Добруджа
развенчават румънските митове за
"добрите окупатори". Вземането на
заложници и поголовните отвличания се оказват неразделна част от
окупаторската политика на Букурещ.
Яда си от пораженията на бойното
поле румънците изливат върху
беззащитни старци, жени и деца.
Трудно може да се прецени точният
брой на жертвите, но те са между
1000 и 1200. Над 25 000 души, предимно младежи и мъже на възраст
от 15 до 70 години са откарани чак
в Молдова, където прекарват повече
от година и половина при нечовешки
условия. Тяхната съдба и участ са
печални и се решават след края на
Първата световна война. На 7 май
1918 г. в Букурещ се подписва мирен
договор между Четворния съюз и
победена Румъния. Според него

румънската държава се задължава
да изплати на България военни щети
и обезщетения на граждански лица.
Нещо, което никога не става. Връщането на отвлечените наши поданици
трябва да започне веднага.

сърби и хървати).
Пред перспективата за водене
на военни действия с България,
през лятото на 1916 г. правителството в Букурещ предприема една
драстична и нехуманна стъпка
спрямо мирното българско население в Добруджа. Между 25 и
30 хил. души, сред които основно
са кметове, свещеници, учители,
интелектуалци, търговци и земеделци, са отвлечени насилствено и
изпратени в концентрационни лагери в Молдова. Там те са настанени
в мизерни бордеи и землянки, без
елементарни хигиенни условия и
здравно обслужване. Сред отвлечените има дори жени и деца, както и
представители на други народности
в Добруджа като турци и германци.
От студ, глад, болести, изнурителен
труд и мъчения загиват около три
четвърти от интернираните. За
терзанията и мъките на отвлечените
добруджанци днес напомнят само
издигнатите в десетки селища на
областта монументи и паметни
плочи с имената им.
На 27 август 1916 г. Румъния
обявява война на Австро-Унгария.
Съюзниците на последната от своя
страна също обявяват война на
Румъния, като последна това прави
България – на 1 септември. Без
обаче все още да е обявена войната, в периода между 27 и 30 август
румънската артилерия и погранични
постове започват да обстрелват
българска територия. На 30 август
българските граничари отвръщат
на огъня и по заповед на ген. Тодор
Кантарджиев – началник на Варненския укрепен пункт, навлизат
на добруджанска територия. Освен
селата Кранево и Ген. Кантарджиево
под български контрол на 31 август
се оказва и стратегическият жп мост
при с. Ново Ботево, Добричко.
След усилен двудневен марш, без
да срещнат особена съпротива, ча-

стите на Софийската и Преславската дивизии се озовават пред силно
укрепената Тутраканската крепост
и затварят плътно обръча около
нея. Тутраканският гарнизон под
командването на ген. К. Теодореску,
наброява над 40 хил. души със 246
оръдия и 78 картечници. Българските сили, обсаждащи крепостта
възлизат на около 55 хил. войници
и офицери. Според утвърдените
правила на тогавашното военно
изкуство, броят на обсаждащите
войски трябва да бъде поне два пъти
по-голям от този на обсажданите.
Поради излелия се през нощта
на 3 септември проливен дъжд и
необходимостта от време за разполагането на тежката артилерия,
атаката на крепостта е отложена
за 5 септември. Рано сутринта,
след продължителна артилерийска
подготовка, започват решителните
действия на българските войски
за овладяването на Тутракан. Проявяйки изключителен героизъм,
жертвоготовност и висок боен дух,
подразделенията на 1-ва и 4-та дивизии до обяд успяват да овладеят
предната фортова отбранителна
линия. На следващия ден, след като
сломяват отчаяните контратаки на
противника, те го доунищожават
в ожесточени и кръвопролитни
ръкопашни схватки. Със своя точен
огън българската артилерия унищожава преправата, която свързва
крепостта със северния бряг на
реката. Поради това целият румънски гарнизон е пленен, заедно с
много бойни трофеи и знамена, а
крепостта капитулира само за 36
часа. Загубите на румънците са
колосални – над 9 хиляди убити и
ранени, а 28 хиляди войници и 480
офицери са пленени. Успелите да се
спасят с бягство през Дунава са не
повече от 3 500 души. За упоритостта и ожесточеността на боевете край
Тутракан свидетелства и големият

Възмущението на столичната общественост
Отзвукът от събитията в Добруджа достига бързо до София и
възмущава обществената съвест. На
13 септември Българският женски
съюз свиква голям митинг срещу
румънските зверства, в който се
включват хиляди жени и ученици.
В знак на протест всички софийски
училища са затворени. В препълнената църква "Св. Неделя" е отслужена панихида в памет на загиналите
добруджанци. От катедралния храм
с траурни знамена шествието се
отправя към Министерството на
външните работи. Опънати са плакати с надписи: "Искаме да се издирят
и накажат убийците от Баладжа и
Сребърна!", "Искаме да се върнат
завлечените ни сънародници!" От
балкона на зданието председателката на съюза Екатерина Каравелова
произнася обвинителна реч, която
предизвиква бурни овации. С изпълнен от горчивина глас тя възкликва:
"Румънските орди при отстъплението си са извършили изстъпления и
убийства върху беззащитни жени,
деца и старци. Казвам орди, за-

Потресаващите известия за погромите над българското население
в Добруджа предизвикват интереса
на дипломати и чуждестранни наблюдатели в София.
По инициатива на управляващия американската легация Лерис
Айнщайн е организирана анкета
за разследване на румънските
злодейства. На 14 септември, придружен от неутрални колеги и
чуждестранни кореспонденти, той
заминава за Добруджанския фронт.
В продължение на десетина дни
анкетьорите обикалят най-засегнатите селища. Те са шокирани
от видяното. Събират документи и
веществени доказателства, правят
фотографии, на които запечатват
разтърсващи образи. Разпитват
пленени румънски войници, които
признават, че им е дадена заповед
да избиват предимно мъжкото
население. Анкетната комисия
установява, че още преди обявяването на войната между България
и Румъния областните префекти
получат от Букурещ разпореждане
да бъдат арестувани представителите на местната интелигенция
и унищожени или откарани отвъд
Дунав. В опразнените окопи чужденците се натъкват на изнасилени и
умъртвени българки и туркини. Навсякъде те виждат изпепелени къщи
и пресните гробове на невинните
жертви. Веднага след завръщането
си в София анкетьорите пристъпват
към безпристрастно обработване
на впечатленията и събраните
данни. Техните констатации са
обобщени в специален доклад,
който е публикуван в европейския
и американския печат.
Александър МИРКОВ,
в."168 часа "
брой български жертви – около 10
000 души убити, ранени и безследно
изчезнали, което представлява 20%
от участвалите в сраженията.
Съставна част от боевете на знаменитата Тутраканската епопея е и
битката, която води на 6 септември
Трета бригада на 1-ва Софийска
дивизия под командването на ген.
Атила Зафиров при с. Сарсънлар
(дн. с. Зафирово). Тя нанася мощен
флангов удар на идващите откъм
Силистра румънски войски и ги обръща в бягство. В резултат на това
защитаващата Силистра 9 румънска
пехотна дивизия напуска без бой
града, оттегляйки се на север.
След неочакваното поражение
при Тутракан общественото мнение
в Румъния е потресено, след като
е било напълно убедено, че ще се
повторят събитията от лятото на
1913 г. и България отново ще бъде
поставена на колене. По повод
на катастрофата при Тутракан
румънският военен историк К.
Кирицеску пише: „Скръбно звучи
това име в ухото на всеки румънин.
Поражение болезнено, унизително,
срамотно…”.
Успешни са действията и на
Конната дивизия в първите дни на
войната. Още на 2 септември тя
успява да освободи гр. Тервел, а на
3 септември нанася съкрушително
поражение на румънците в района
на селата Кочмар и Карапелит.
След кратка схватка, на бойното
поле румънците оставят над 600
жертви, а около 700 са пленените.
По думите на кавалериста от 6 конен
полк Коста Сомлев, след тази битка
„нашата конница никога повече не
срещна лице в лице вражеските войски”, тъй като румънците панически
бягат от българската конница.
На 4 септември 1916 г. предвожданите от ген. Кантарджиев
войски влизат пък в опразнения от
на стр. 7
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при удовлетворяването на териториалните аспирации към съседните
държави, включително и България.
На 24 ноември 1918 г. Главното
съюзно командване заповядва на
българските власти да напунат областта. Тази заповед е придружена
с уговорката, че окупацията на Добруджа ще бъде поверена на съглашенски, но не и на румънски войски.
Демонстрирайки несъгласието си с
този диктат на съглашенците, българският министър-председател Ал.
Малинов подава оставка на следващия ден. Въпреки това обаче окупацията на областта от съглашенски
войски започва, като в северната
част се настаняват френски части, а
в южната – английски и италиански.
Имайки благосклонното отношение
на съглашенските военни власти,
румънското правителство още към
края на 1918 – началото на 1919
г. започва с брутални средства да
установява своя администрация и
жандармерия. Българското население посреща с голямо възмущение
въвеждането на румънската власт,
защото са още пресни спомените
за грабежите, отвличанията и насилията над мирните граждани,
извършени през есента на 1916 г.
Многобройните протести, изложения и молби на добруджанци
срещу повторната румънска окупация остават обаче без никакъв
отзвук от страна на съглашенските
власти. Така на практика Румъния
присъединява Добруджа към своите
граници още преди решенията на
мирната конференция в Париж. Въ-

преки безспорния етнически облик
на областта, Румъния я анексира
повторно, благодарение най-вече
на подкрепата на Франция и Англия, които след приключването
на войната имат водещо място в
международните отношения.
На Парижката мирна конференция през 1919 г. границата между
България и Румъния в Добруджа е
определена под натиска на държавите победителки, без да се отчита
широко прокламираният принцип на
самоопределение на населението.
Подписаният на 27 ноември 1919 г.
Ньойски мирен договор с България
оставя отново Южна Добруджа в
пределите на кралска Румъния.
Още веднага след окупацията на
Добруджа от съглашенски войски,
ЦДНС се евакуира първоначално
във Варна, а после – в София. През
есента на 1919 г. се стига до споразумение за обединение между
ЦДНС и съществуващата в столицата
още от 1915 г. Добруджанска организация, ръководена от Върховен
управителен комитет (ВУК). Обединението между двете добруджански
организации се осъществява на свикания на 21 ноември 1919 г. в София
Велик добруджански събор. Съборът
взема някои много важни решения,
предвид новата фаза в развитието
на добруджанския въпрос след края
на войната. Най-важното от тях е
решението, че на този етап трябва да
се изостави искането за директното
присъединяване на Добруджа към
България. Като крайна цел е определено извоюването на „единна,
свободна и независима Добруджа”,
защото автономията на областта
се възприема като възможност за
освобождаването й от румънско
господство.
На този събор фактически са
полагат основите на новата организация, известна в междувоенния
период като „Съюз Добруджа”. За
председател е избран д-р Петър
Вичев, а като печатен орган от 24
януари 1920 г. започва да излиза
вестник „Добруджанско знаме”.
През следващите години организацията се придържа към легалните
форми на борба, а като нейни найавторитетни лидери се утвърждават
Ангел Стоянов, Печо Господинов,
Аспарух Айдемирски, д-р Иван
Пенаков и др.

заведени във военно-пленнически
лагер в Солун. Войната завършва
с подписването на Ньойския мирен договор 1919 г., но за нашите
герои тя продължава още 6 години
в изнурителен труд във Франция,
където те участват като пленници
във възстановяването на разорената

страна. Чак след 6-ата година те са
освободени да се върнат в родното
Василовци, да отгледат внуци и
правнуци, за да бъдат пример за
героизъм и саможертва пред олтара
на Отчеството така, както повелява
клетвата и съдбата на войника.
Проф. Иван ГЕОРГИЕВ

Добруджа в годините на
Първата световна война
от стр. 6 дунавска флотилия, която атакува
и унищожава понтонния мост на
румънците.
След прегрупиране и попълване
на войските си, командването на
Трета армия пристъпва към втората
атака на Кубадинската позиция. В
боевете между 19 и 21 октомври
отбраната на противника е пробита
при селата Мулчова и Топрахисар.
През следващите няколко дни са
овладяни последователно градовете Меджидие, Кюстенджа и Черна
вода. Паметна ще остане битката,
която Конната дивизия води на 23
октомври край с. Кара Мурад, северозападно от Кюстенджа. Благодарение на сполучливите тактически
ходове на своя предводител, българската конница пленява отстъпващата руска Оренбургска дружина,
заедно с командира и знамето й.
В средата на декември 1916 г.
започва последната и решителна
офанзива на българската армия в
Северна Добруджа. Срещу нея вече
воюват само руски войски. На 18
декември е освободен Бабадаг, на
23 декември – Тулча, а на 24 декември – Исакча. Последните боеве се
водят в началото на януари 1917 г.,
когато е овладян и гр. Мачин. На 5
януари българските войски влизат
безпрепятствено в Браила. С това
приключва освободителният поход
на Трета българска армия в Добруджа. Оттук до края на войната тя остава на позиции по долното течение
на р. Серет и р. Дунав, а румънските
и руските войски заемат левия бряг
на въпросните реки. Това положение
на воюващите армии е известно като
Серетски фронт, където до края на
войната се водят само позиционни
боеве.
Успехът на Добруджанската кампания на Трета българска армия
се дължи преди всичко на високия
боен дух на войската и таланта на
забележителните пълководци. Военните действия костват живота на
над 15 хиляди български войници и
офицери. Почти цялата територия на
Добруджа е осеяна с гробове на войници от различни националностни.
Признателното българско население
в областта полага грижи за почитане
паметта на загиналите. Част от тях са
погребвани в дворовете на църквите
и в селските гробища. Край Тутракан
и Добрич са устроени образцови
военни гробища, в които редом с
българските войници са полагани
тленните останки и на чинове от
противниковите армии. През 1925 г.
румънските власти пък пристъпват
към изграждането на събирателно
интернационално военно гробище
край с. Мирча вода. В него са обособени четири парцела – румънски,
български, руски и германски, а броят на войниците, чийто кости намират
там покой е около 5300. Въпреки, че
голяма част от намиращите се на
територията на Северна Добруджа
български военни гробища са били
унищожени (край с. Кубадин, с. Кара
Мурад, с. Башкьой, с. Каталой, с.
Черна, с. Гречи, с. Аджигьол и др.),
някои отделни български войнишки
паметници са запазени и до ден
днешен. Такива например са паметниците край с. Туркоя и с. Аджигьол
(но не и самото военното гробище).
Боевете в Добруджа по време
на Първата световна война оставят
трайна следа в общественото съзнание. И до днес десетки селища
в Южна Добруджа носят имена на
полкове и прославени офицери и
войници от времето на войната.
След освобождаването на Добруджа от българските войски, в нейната
северна част започват да възникват
„народни комитети”, чиято крайна
цел е присъединяването на областта
към родината. На 30 юли 1917 г. в
гр. Бабадаг е учредено ръководното
тяло на новата организация – Цен-

румънците гр. Добрич, посрещнати
тържествено от добричкото гражданство със звъна на църковните
камбани. През следващите три дни
обаче варненските войски, заедно с Врачанския и Козлодуйския
пехотни полкове от VI Бдинска
дивизия, героично отбраняват Добрич срещу настъпващите от север
далеч по-многобройни румънски,
руски и сръбски войски. Подвигът
на защитниците на Добрич още
по-стойностен и предвид факта,
че тук българският войник за пръв
път трябва да воюва със своите
бивши освободители. Вдъхновен от
героизма на българските войници
срещу руснаците, дори известният
със своите русофилски чувства
народен поет Иван Вазов, се обръща
със стихотворение към тях, за да ги
попита кого бранят и какво правят
в Добруджа.
Изходът от сраженията на т. нар.
Добричка епопея от 5 – 7 септември
1916 г. е решен благодарение на
пълководческия гений на ген. Иван
Колев. Получил на 7 септември
сутринта тревожни вести за хода на
боевете край Добрич, предводителят на българската конница решава
да окаже помощ на бранителите на
града. Като оставя слаби заслони
срещу настъпващата от север руска
кавалерийска дивизия, той повежда
своята конница на 40 километров
марш. В движение Конната дивизия
е развърната и нанася мощен удар
във фланг и тил на войските на ген.
Зайончковский атакуващи Добрич.
Окрилени от пристигналата помощ
в контраатака се вдигат и защитниците на града. За да избегне пълния
разгром на войските си, руският
генерал заповядва отстъпление.
Безсилни да се противопоставят
на бойното поле, още в първите
дни на войната румънските войски
се отдават грабежи и кланета над
беззащитното добруджанско население. Избиването на 53-ма невинни
добрички граждани в района на жп
гарата в града, масовото клане над
жителите на с. Сребърна, унищожаването и подпалването на с. Стожер
от залповете на румънската артилерия - всичко това са черни страници
от войната в Добруджа.
Успешното овладяване на Тутракан, Добрич и Силистра предопределя по-нататъшното развитие на
боевете в Добруджа. Взела инициативата в свои ръце, Трета българска
армия настъпва по цялата линия на
фронта и на 16 септември достига
до силно укрепената Кубадинска позиция. Тя е изградена в най-тясната
част на Добруджа от с. Расова на р.
Дунав до с. Тузла на Черно море.
Без достатъчна подготовка и без
разузнаване за състоянието и силите
на неприятеля, на 17 и 18 септември
командването прибързано хвърля
изтощени български войски в боя.
Първата атака на Кубадинската
позиция се оказва неуспешна, а
оттеглянето на българските войски
на изходните им позиции окуражава
неприятелските войски. До края на
септември и в началото на октомври
край Кубадинската линия се водят
множество напрегнати и упорити
боеве с променлив успех. През
този етап от развитието на бойните
действия в тях се включва и съюзния VI турски корпус, командван от
Хилми паша.
Междувременно румънското
командване решава да нанесе изненадващ удар в тила на българските
войски между Русе и Тутракан. На
1 октомври 1916 г. е осъществен
десант на р. Дунав в района на
русенските села Рахово, Бабово и
Бръшлян. За три дни българските
войски се справят с тази опасност,
като помощ за отразяването на
десанта оказва и австро-унгарската
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трален добруджански народен съвет
(ЦДНС), с председател д-р Иван
Огнянов и секретар Антон Бурлаков.
За кратко време тя развива активна
организационна дейност, която
обхваща и Южна Добруджа. Броят
на „народните комитети” достига
до 300, а членската маса надхвърля
10 хил. души. Като печатен орган
на ЦДНС се утвърждава вестник
„Добруджа”. ЦДНС полага грижи за
църковното и учебното дело, противопоставя се на антибългарската
дейност и грабежите, осъществявани
от германските военни власти в
областта. През декември 1917 г. в Бабадаг е свикан Първият добруджански събор, в чиято работа вземат
участие над 350 делегати. Съборът
категорично се изказва за присъединяването на Северна Добруджа към
България. Там е приета и резолюция,
с която настоява за завръщането на
интернираните от румънските власти
българи в Молдова.
На 5 март 1918 г. в двореца Буфтя
край Букурещ е подписан прелиминарният договор между Румъния
и държавите от Централните сили
– Германия, Австро-Унгария, България и Турция. Договорът предвижда
Южна Добруджа да бъде върната на
България, а в северната част да бъде
въведено съвместно управление на
четирите държави – т. нар. кондоминиум. Това решение противоречи
на очакванията на българското
общество за справедливо решаване
на добруджанския въпрос. Германия,
водена от своите стратегически интереси, държи да запази в свои ръце
жп линията Черна вода – Кюстенджа.
Усилията на българската дипломация
да коригира заложените в предварителния договор постановления, дават
само отчасти резултат. На подписания на 7 май 1918 г. в Букурещ мирен
договор с Румъния е постигнато ново
споразумение. България, освен че си
възвръща отнетата през 1913 г. Южна
Добруджа, получава и част от Средна
Добруджа, като северната граница
върви на няколко километра южно

ɈɫɬɚɧɤɢɨɬɜɨɟɧɟɧɩɚɦɟɬɧɢɤɜɫɌɭɪɤɨɹ
ɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɊɭɦɴɧɢɹ

от жп линията Черна вода – Кюстенджа. В останалата част на Северна
Добруджа до делтата на Дунава се
запазва обаче предвиденият кондоминиум. Нерешеният добруджански
въпрос се оказва една от причините
българският министър-председател
В. Радославов да подаде оставка
месец по-късно.
През септември 1918 г. в Бабадаг
се провежда Вторият добруджански
събор, който отново настоява цяла
Добруджа да бъде присъединена
към България. Делегатите отхвърлят кондоминиума на Северна
Добруджа и заявяват твърдо, че
„населението с оръжие в ръка ще се
противопостави срещу всеки опит за
повторно румънско владичество”.
В средата на септември 1918 г.
съглашенските войски предприемат
голямо настъпление в Македония,
което принуждава България да
подпише на 29 септември в Солун
примирие с държавите от Антантата.
Постановленията на примирието
привидно запазват българската
администрация и войски в Южна
Добруджа, но съдбата на областта
предстои окончателно да бъде
решена на предстоящата мирна
конференция в Париж.
Междувременно на 10 ноември
1918 г., един ден преди подписването на Компиенското примирие, Румъния повторно влиза във войната
на страната на Антантата. Този акт
има символично значение, но чрез
него Румъния се нарежда сред държавите – победителки във войната.
Това дава несъмнено предимство

Съдбата на войника
от стр. 5 страх в очите и с ореола на герои
– непобедени български воини. В
бункера изстреляните празни гилзи
са стигнали до пояса им и няма къде
да се движат, независимо че ръцете
са им били свободни, нито един
от тримата не е вдигнал ръце за
пощада. Измъкнати за раменете от
последната им крепост и убежище,
българските воини са изправени
пред командващия френски капитан. Чрез преводач той ги е запитал
кой е старшият и каква заповед са
изпълнявали, а това е бил Пешо
Колчовия – Василовчанинът, от дълголетната и многолюдна фамилия
Колчови, който му е отговорил, че
има заповед да прикрива другарите
си два часа. Тогава френският капитан ги кара да пооправят униформата си, да изпънат шинелите си и
строява пред тях взвод с натъкнати
на пушките байонети.
По-късно дядо Пешо разказва
на децата си, че е смятал, че това
е краят, когато пред труповете на
избитите френски офицери и войници, жадните за мъст французи,
вероятно са щели да ги режат парче
по парче. Но френския капитан,
стар воин, преминал през ужаса на
цялата война, учудващо за всички
издава заповед „За почест!” и пред
освирепелите си войници и нашите
герои изнася кратка реч за доблестта, саможертвата и верността пред
клетвата за вярност на Родината на
обикновения войник, давайки ги за
пример.
Следва втора заповед да не падне
косъм от тях, под конвой да бъдат

решение на френското командване
настоява на всяка цена да се премине през пролома и хвърля в устата
на смъртта все нови и нови редици
от французи, водени от своите
офицери, биейки се за кауза далеч
от родината си, но срещнали истински защитници на бащино огнище.
До другия ден Василовската крепост е непревземаема. Напразни са
опитите със залпов огън да затулят
входа на бункера. Напразни са и
опитите чрез минохвъргачен огън
да унищожат бункера. Часовете се
сливат – денят с нощта и нощта с
деня. Две денонощия продължава
героичната битка. През последните
10 часа водата се ползва само за
охлаждане на картечницата. Никой
от тях не си разрешава да утоли
жаждата на напуканите устни, макар
и с една капка от скъпоценната течност. Накрая, свършили патроните,
героичният бункер замлъква без да
бъде победен, превзет и без да бъде
сломен духът на българския войник.
Зловещата тишина продължава
около половин час, докато врагът,
осеял целия пролом със стотици
трупове, та чак земя не се вижда, да
разбере истината, че защитниците
нямат с какво да се защитават.
Когато по заповед на единствения оцелял от полка старши офицер
- френски капитан, противниковите
войници се качват на бункера, те
виждат трима полуживи, почернели от барутния дим, брадясали,
умиращи от жажда мъже, но без

Румяна
КАПИНЧЕВА

Генерал Иван Колев

Неспокоен жребец жално процвилва.
Тропа ядно, рови с крака.
Няма кой гривата му да милва
и уверено да подръпва юзда.
Няма кой! Към небето поел е ездача
яхнал кон, но със бели крила.
Последен сигнал свири тръбача,
а по бузата плъзва сълза.
За бащата на конна вихрушка,
командир на летящ ескадрон,
повален не с куршума на пушка,
а от болест с коварен разгром.
Той мечтаел куршум да го стигне
да избухне във него снаряд
и накрая десница за боя да вдигне
да препусне пред своя отряд.
Със мечтите си склопил очите.
А в ефира разнесли се бойки слова:
„Юнаци, ще бъде той наш покровител
и вечно ще бъде ни светла звезда.”
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
Тодор ТОДОРОВ, Треньор на ФК "Трансмариска" (Тутракан):

31.08.-7.09.2016 г.

Ще играем чисто и приятно
за окото на зрителите

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚ  ɚɜɝɭɫɬ ɡɚɩɨɱɧɚ
ɟɫɟɧɧɢɹɬ ɩɨɥɭɫɟɡɨɧ
ɨɬɧɨɜɨɬɨɨɛɥɚɫɬɧɨ
ɮɭɬɛɨɥɧɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ ɎɄ
Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ 
ɟɟɞɢɧɨɬɨɬɛɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɢɝɪɚɹɬɜɁɚɩɚɞɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ɉɬ ɦɚɩɪɢɥ ɬɪɟɧɶɨɪ ɧɚ
ɬɢɦɚ ɟ Ɍɨɞɨɪ ɌɈȾɈɊɈȼ
ɤɨɣɬɨɢɦɚɝɨɞɢɲɟɧɬɪɟ
ɧɶɨɪɫɤɢ ɫɬɚɠ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɨɬɛɨɪɢɑɟɪɧɨ
ɦɨɪɟɰ Ȼɭɪɝɚɫ Ⱦɨɪɨɫɬɨɥ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ  Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ
ɋɜɢɳɨɜ Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ ɋɬ
Ɂɚɝɨɪɚ  Ʌɟɜɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɨ 
ɢɞɪ
ɋɌɨɞɨɪɨɜɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟɡɚ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɤɢɹɨɬɛɨɪɢɚɦɛɢɰɢɢɬɟɦɭ
ɜɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ
-ɄɚɤɫɬɚɪɬɢɪɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ"
ɋɩɨɛɟɞɚȽɨɫɬɭɜɚɯɦɟɧɚ

Н

Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ 
ɢɩɨɛɟɞɢɯɦɟɫȽɨɥɨɜɟɬɟ
ɜɤɚɪɚɯɚɜɦɢɧɭɬɚɨɬɩɪɹɤ
ɫɜɨɛɨɞɟɧɭɞɚɪȻɨɪɢɫɥɚɜȾɢɦɢɬɪɨɜɢɧɨɜɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɬ
ɜɨɬɛɨɪɚɟɞɢɧɨɬɧɚɣɨɩɢɬɧɢɬɟɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɌɚɧɠɭɏɚɫɚɧɤɨɣɬɨɳɟɜɥɟɡɟɢɜɪɨɥɹɬɚɧɚɢɝɪɚɟɳɩɨɦɬɪɟɧɶɨɪȼ
ɬɚɦɢɧɭɬɚɩɪɢɟɞɧɚɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɚ ɤɨɧɬɪɚɚɬɚɤɚ Ɍɚɧɠɭ
ɜɤɚɪɚ ɝɨɥ Ɇɧɨɝɨ ɦɟ ɪɚɞɜɚ
ɬɨɜɚɱɟɦɨɦɱɟɬɚɬɚɩɪɨɹɜɢɯɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɝɨɥɹɦɨ ɠɟɥɚɧɢɟ
ɡɚɧɚɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɢɹɫɬɢɥ
ɧɚ ɢɝɪɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɧɨɜɨɥɟɜɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʉɴɦ ɦɚɱɚ ɢɦɚɲɟ
ɝɨɥɹɦɢɧɬɟɪɟɫɨɬɫɩɨɪɬɧɚɬɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɜɋɢɥɢɫɬɪɚɢ
ɛɹɯɦɟɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢɡɚɨɬɥɢɱɧɚɬɚɢɝɪɚ
Ʉɚɤɜɨɩɨɤɚɡɜɚɫɟɥɟɤɰɢɹɬɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ"
 ȼ ɨɬɛɨɪɚ ɫɟ ɜɴɪɧɚɯɚ
ɞɨɛɪɢɦɨɦɱɟɬɚɤɨɢɬɨɫɚɢɝɪɚɥɢɜɞɪɭɝɢɨɬɛɨɪɢɞɨɫɟɝɚ

ɇɢɤɨɥɚȾɢɦɢɬɪɨɜɜɪɚɬɚɪɹɬ
ȾɟɫɢɫɥɚɜȾɴɥɛɨɤɨɜɆɢɯɚɢɥ
Ʌɢɱɟɜ Ƀɨɪɞɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜ
ȾɠɭɧɚɢɬɏɚɫɚɧɃɨɪɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜɇɢɤɨɥɚɌɨɞɨɪɨɜ
ɋɤɚɤɜɢɞɪɭɝɢɝɚɪɧɢɬɭɪɢ
ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚɬɟ ɜ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ"
 Ɉɫɜɟɧ ɫ ɦɴɠɤɢɹ ɨɬɛɨɪ
ɬɪɟɧɢɪɚɦɟ ɫ ɸɧɨɲɢ ɦɥɚɞɲɚɜɴɡɪɚɫɬɢɞɟɰɚɨɬɞɨ
ɤɥɚɫɌɴɣɤɚɬɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɬɨ
ɡɚɩɨɱɧɚ ɩɨɪɚɧɨ ɢɦɚɦɟ
ɝɨɥɟɦɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɫ ɸɧɨɲɢɬɟɦɥɚɞɲɚɜɴɡɪɚɫɬɬɟɫɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɢɱɚɫɬɨɬɬɹɯɧɟɫɚ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɂɚɬɨɜɚ ɢ ɩɴɪɜɢɹɬɦɚɱɝɨɨɬɥɨɠɢɯɦɟɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɳɟɝɨɫɬɭɜɚɦɟɜ
Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ
ɋɦɴɠɤɢɹɨɬɛɨɪɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɦɚɜɝɭɫɬ ɢ ɢɡɢɝɪɚɯɦɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢ  ɝɨɫɬɭɜɚɯɦɟ ɧɚ
ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ Ʉɭɛɪɚɬ ɤɨɣɬɨ
ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɬɚ
ȼɝɪɭɩɚɂɡɢɝɪɚɯɦɟɞɜɟɫɪɟɳɢɫɴɫɋɥɢɜɨɩɨɥɟɢɟɞɧɚɫ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɂɫɤɚɦ ɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚ
ɤɦɟɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɡɚɦɤɦɟɬɚ Ɇɢɥɟɧ
Ɇɚɪɢɧɨɜ ɫ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɫɪɟɳɧɚɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɯɦɟ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɛɴɞɟɳɟɬɨɧɚɤɥɭɛɚɂɞɟɹɬɚ
ɧɚ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɟ ɦɨɦɱɟɬɚɬɚɜɨɬɛɨɪɚɞɚɫɚɦɟɫɬɧɢ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢɦ
ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ
ɢɫɬɢɧɫɤɢ ɨɬɛɨɪ Ⱥɡ ɩɪɢɟɯ
ɬɚɡɢɧɟɝɨɜɚɬɚɢɞɟɹɫɨɬɤɪɢɬɨ
ɫɴɪɰɟɡɚɳɨɬɨɫɴɦɧɚɫɴɳɨɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɫɚ
ɬɭɤɚɲɧɢɦɨɦɱɟɬɚɚɧɟɫɤɴɩɨɩɥɚɬɟɧɢɩɪɢɲɴɥɰɢɈɫɜɟɧ
ɬɨɜɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɨɫɢɝɭɪɢ
ɧɨɜɚ ɮɭɬɛɨɥɧɚ ɟɤɢɩɢɪɨɜɤɚ ɧɚ ɢɬɚɥɢɚɧɫɤɚɬɚ ɮɢɪɦɚ
Ⱦɠɢɜɨɜɚɐɜɟɬɨɜɟɬɟɧɚɤɥɭ-

ɛɚɫɚɧɨɜɢɬɟɡɢɧɚɡɧɚɦɟɬɨ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɠɴɥɬɨɢɫɢɧɶɨ
ɪɟɡɟɪɜɧɢɹɬ ɟɤɢɩ  ɢɡɰɹɥɨ
ɜ ɬɴɦɧɨɫɢɧɶɨ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɢ ɜɟɱɟɪɹ ɧɚ ɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟɫɥɟɞɦɚɱɨɜɟɬɟ
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɫɴɛɥɟɤɚɥɧɢɬɟ ɂɫɤɚɦɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɫɚɣɬ ɧɚ ɤɥɭɛɚ ɞɨɪɢ ɢ ɧɚɲ
ɯɢɦɧ
Ⱥɩɪɨɛɥɟɦɢɢɦɚɬɟɥɢ"
Ɇɧɨɝɨɡɥɟɟɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɩɨɥɢɜɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɫɬɚɞɢɨɧɚɨɫɨɛɟɧɨɩɪɢɬɨɜɚ
ɫɭɲɚɜɨɥɹɬɨȾɚɫɟɧɚɞɹɜɚɦɟ ɱɟ ɢ ɬɨɡɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɟ
ɛɴɞɟɪɟɲɟɧ
 Ƚɨɬɜɢɬɟ ɥɢ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɹ ɦɚɱ ɫ ɎɄ Ȼɟɥɢɰɚ"
- Ɇɟɫɬɧɨ ɞɟɪɛɢ ɟ ɦɚɱɴɬ
ɇɚɯɴɫɜɚɦɟ ɫɟ ɧɢɟ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɢɦɚɦɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɱɟɫɦɟɞɨɛɴɪɨɬɛɨɪɢɢɝɪɚɟɦ ɡɚ ɩɨɛɟɞɚ ɓɟ ɢɝɪɚɟɦ
ɱɢɫɬɨɩɪɢɹɬɧɨɡɚɨɤɨɬɨɧɚ
ɡɪɢɬɟɥɢɬɟ Ɉɳɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɱɟ ɦɚɱɴɬ ɟ ɩɪɟɞɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɜɴɡɩɨɦɟɧɚɧɢɟ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ ɟɩɨɩɟɹ ɢ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɬɩɪɚɡɧɢɤȾɟɧɹ
ɧɚɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ Ɂɚɬɨɜɚ ɩɨɠɟɥɚɜɚɦ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɩɪɢɹɬɧɢ ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɞɧɢɂɨɳɟɧɟɳɨɡɚ
ɉɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ 
На 3 септември (събота) от 18:30 ч.
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɤɦɟɬɚɫɦɟɪɟВ залата на Читалището
ɲɢɥɢɞɚɩɨɤɚɧɢɦɞɚɝɨɫɬɭɜɚ
Билети се продават в касата на Община Тутракан
ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɨɬɛɨɪ ɢɥɢ ɧɚɲ всеки делничен ден, а в деня на постановката - на
ɟɥɢɬɟɧɨɬɛɨɪ
място, в Читалището.

Честит рожден ден
и да почерпят:

1 септември - Юлияна ГАНЕВА, Гл.спец. "Деловодител-ОбС", Община
Тутракан
1 септември - Силвия БОЯДЖИЕВА, Аниматор, Община Тутракан
2 септември - Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на ОЦИД-Тутракан
2 септември - Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт "регионално развитие", Община Тутракан
2 септември - Веселина ИВАНОВА, ФГ "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров"
3 септември - Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 септември - Галина МАРИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог, Ротари Клуб
Тутракан
5 септември - Станислав СТЕФАНОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Карин ИВАНОВА, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров"
5 септември - Тодор КАРАИВАНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Александър ГЕОРГИЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

