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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 35

Година LV

8 - 14 септември 2016 г.

Цена 0.60 лв.

100-годишнината от Тутраканската епопея ще запомним и с

Дарителските жестове на родолюбиви българи
10 000 лв. дариха на Историческия музей Мария и
Пантелей Киселови - внуци на Победителят край
Тутракан през 1916 г. ген. Уважаеми съграждани

Проф. Иван Гаврилов дари 6 000 лв. за еднократни
годишни премии на ученици от Тутракан и
200 лв. на малкия герой Дамян Лазаров

на стр. 5

Юбилейни 25
за "Слънчева усмивка"!

Чест и слава!

Тутракански полицаи
задържаха жена,
предложила им подкуп
а да не бъде санкциониран синът й, жената подхвърлила в
патрулния автомобил банкнота от 50 лева
42-годишна жена е за-

З

на стр. 5-8

на стр. 4

Тим "Рипър" Оуенс
от "Джудас Прийст"
- в Тутракан!
ившият вокалист на хеви
метъл групата "Джудас
Прийст" Тим "Рипър" Оуенс
ще посети Тутракан на 10 септември. Визитата му е частна,
той ще се срещне с д-р Димитър
Стефанов, а какъв ще е ефектът
от срещата ще разберем по-късно.
Тим "Рипър" Оуенс и българската
рок група Б.Т.Р. ще бъдат специални гости на осмото издание на
фестивала "Green Rock Fest", който
ще се състои на 9 септември в
на стр. 8

Б

държана, след като предложила подкуп на пътни
полицаи. На 4 септември
около 00:45 часа младши
автоконтрольорите от
на стр. 2

Уважаеми съграждани
мюсюлмани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по
случай празника Курбан Байрам!
Нека да съхраним духа на разбирателството и
търпимостта, запазвайки
дълбоките морални устои
на вярата, както и вярата в
човещината и търпението,
в милосърдието и вечните
човешки добродетели!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честит Курбан Байрам,
уважаеми мюсюлмани!
Празникът ни учи на мъдрост и
толерантност и ни прави още
по-отговорни и по-добронамерени
към ближния!
Живи и здрави да сте и да живеем вечно
в разбирателство и просперитет!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми мюсюлмани,

От сърце желаем много здраве, щастие,
късмет и благоденствие на всички мюсюлмани
от нашата община, на техните семейства и
приятели, които почитат и празнуват
свещения празник Курбан Байрам!
Пожелавам Ви милосърдие, покаяние,
опрощение и взаимна подкрепа!

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

НОВИНИ
НАД 13 КМ НОВ ПЪТ СВЪРЗВА ГЛАВИНИЦА С ДУЛОВО
Завърши превантивният ремонт на 13,2 км от пътя
Звенимир – Вълкан – Листец – Подлес, съобщи пресцентърът на Изпълнителната агенция „Пътна инфраструктура”. Третокласният участък е най-краткият
маршрут за пътуване между общините Главиница и
Дулово. Свързва и две от основните транспортни
артерии в областта – второкласните пътища Исперих – Дулово и Тутракан – Силистра.
13-километровата отсечка се обновява с осигурените от правителството средства за подобряване
състоянието на пътната инфраструктура в Северна
България. Инвестицията е за 5 милиона лв. Ремонтирана е пътната настилка, възстановени са канавките
и банкетите, с което се подобрява отводняването на
пътя. Завърши и полагането на хоризонталната маркировка и монтирането на ограничителните системи.
Превантивният ремонт се изпълни от „Пътперфект
– Т” ЕАД, по договора за текущо поддържане на републиканските пътища в област Силистра.
КРИМИНАЛЕ
Без книжка шофирал мотопед „Симсон” 59-годишният А.М. Проверката, която е извършена на 6 септември
в село Нова Черна, показала още, че той се намира
в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние. Започнато е бързо
производство.
Водач, управлявал автомобил след употреба на наркотични вещества, е засечен в Тутракан. На 5 септември около 00.10 часа 26-годишният П.Р. шофирал лек
автомобил „Мрецедес”, когато бил спрян за проверка.
Пробата му за употреба на наркотични вещества дала
положителен резултат. По случая работи разследващ
полицай.
50-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие, станало на 4 септември около
14.00 часа по пътя Старо село – Кубрат. Жената с инициали М.Б. шофирала лек автомобил БМВ, но загубила
управлението и се ударила в дърво. Получила е средна
телесна повреда и е настанена за лечение в болница в
Русе. По случая е образувано досъдебно производство.
130 кв.м покрив, 30 бали фураж и един кон са унищожени при пожар в село Суходол, възникнал на 2
септември около 12:45 часа. Причината е късо съединение. Пожарът е потушен от екип на Противопожарен
участък – Главиница.
Взломна кражба от частен дом е извършена в периода 21-31 август в село Варненци. Неизвестно към
момента лице е счупило прозорец и противозаконно
отнело самоделен електрожен, радиокасетофон,
транзистор и радиоточка. Образувано е досъдебно
производство.
Два пожара са възникналина 1 септември в Тутракан. Горели са сухи треви и отпадъци в пластмасов
контейнер, който изгорял. Няма други материални
загуби при пожарите, които са причинени от човешка
небрежност.
Сухи треви са горели на 1 септември и в землището на село Стефан Караджа. Огнеборци от Участък-Главиница са ги загасили, преди да се стигне до
материални щети.

Предстои раздаването на хранителни продукти
на най-нуждаещи се лица в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 14 до 30 септември ще продължи поетапното раздаване
на индивидуални пакети с
хранителни продукти от
втория транш по Оперативна програма за храни
и/или основно материално
подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в
Тутракан, съобщиха от общинската администрация.
Те ще се раздават от

О

7:00 до 12:00 часа от служители и доброволци на
Българския Червен кръст
в пункта на БЧК в града,
който се намира на ул. „Крепостта” №3.
Хранителните продукти
за Тутракан са общо 10
248 кг.
Всички правоимащи, включени в списъците изготвени
от Дирекция "Социално подпомагане", ще получат по
14,640 кг различни видове
хранителни продукти: грах

– 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг;
ориз – 4 кг; булгур – 0,500
кг; зрял фасул – 3 кг; пчелен
мед – 0.500 кг; месна консерва – 0.480 кг /3 кутии/;
рибна консерва – 0,480 кг /3
кутии/; лютеница – 1 кг; доматено пюре – 0,400 кг; нектар – 1 л; локум – 0.280 кг
/2 кутии/; бисквити – 0.400
кг /2 кутии/; вафли – 1 кг.
Освен хората, подпомагани с целева помощ за
отопление през миналия
отоплителен сезон (2014-

2015 г.), към правоимащите са добавени и лица и
семейства, инцидентно
пострадали при бедствия и
аварии от 2012 г. до сега.
Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма
се управлява от Агенцията
за социално подпомагане
и се осъществява със съдействието на местните
власти.

Половината от училищата в Силистренско са средищни
Н
а 13 септември в
Силистра ще се проведе традиционното
областно септемврийско
съвещание с директорите
на училищата от област
Силистра с участието на
представители на общините и на двата учителски
синдиката - СБУ и „Подкрепа“, съобщиха от РУО на
МОН Силистра. Учебната
2016-2017 г. в областта
започва с едно училище помалко – закрито е Средно
общообразователно училище „Юрий Гагарин“ в Си-

листра.
От общо 78 образователни структури в областта,
броят на училищата е 47. По
вид те са, както следва: начални училища – 2 (Поройно,
Алеково); основни училища
– 24, средни училища – 7 (2
от тях с професионални паралелки – Окорш, Тутракан);
Общинско спортно училище
– 1 (в Силистра); държавни специални училища – 2;
Социално-педагогически интернат „Хр. Ботев” в с.
Варненци; Градско помощно
училище „С. Врачански” в

гр. Силистра; професионални гимназии – 9 (от тях и
трите земеделски гимназии
вече са общински); профилирани гимназии – 2; обслужващи звена - 4 (Общежитиe „Младост“ Силистра,
ОДК-Силистра, Ресурсен
център-Силистра, НАО „Г.
Галилей“-Силистра); детски
градини – 27.
23 от училищата, т.е. половината в цялата област,
са от тип „средищни“, а
2 са „защитени училища“:
основното училище в с. Ситово и началното училище

в с. Алеково.
Прогнозният брой ученици
от I до ХII клас в дневна
форма на обучение е около
10 600.
По данни от училищата,
записаните до момента
първокласниците са 938, но
записването продължава.
В ХII клас за тази учебна
година се очаква да се обучават в дневна форма 727
ученици.
В V клас учителите избраха нов учебник по история и
цивилизации, очаква се доставка от издателството.

Трима са кандидатите за Тутракански полицаи
жена,
кмет на община Главиница задържаха
предложила им подкуп
Т
рима са регистрираните кандидати за кмет
на община Главиница в
Общинската избирателна
комисия /ОИК/, във връзка
с предстоящите частични
избори за кмет на общината, които са насрочени да
се проведат на 2 октомври
2016 г., става ясно от взетите решения на органа.
Двама от кандидатите
са издигнати от Инициативни комитети - Хюсеин
Хамди и Нефие Раим, а един

от партия. Това е Неждет
Джевдет Ниази, издигнат
от ДПС.
Общнската избирателна комисия е назначила
25 секционни избирателни
комисии, които ще функционират в деня на вота,
утвърдени са и резервните
членове.
На 11 септември 2016 г.
ще бъде определен редът
на подредбата на кандидатите в изборната бюлетина.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 септември 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:
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – на 4 часа - висше образование, математика, мин.
10 години опит, компютърни умения
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален
етап – на 4 часа – висше образование, информатика и ИТ, компютърни умения
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – на 4 часа – висше образование, биология,
химия и география, мин. 10 години опит, компютърни умения
1 старши учител, общообразователен предмет в гимназиален
етап – висше образование, български език и литература, история
и английски език, мин. 10 години опит, компютърни умения
1 старши учител, обообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование, история, мин. 10 години опит,
комхютърни умения
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1 педагогически съветник – висше образование, педагогика/
социална педагогика/психология, компютърни умения
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше образование, компютърни умения
2 учители, начален етап на основното образование – висше
образование, НУП, компютърни умения
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма
исикване за заемане
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
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
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
2 секачи – няма 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
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.

от стр. 1 та и уведомили за случая
дежурната част на РУ-Тутракан. Оперативна група
посетила местопроизшествието и извършила оглед.
За предложения подкуп на
длъжностни лица срещу С.Е.
е била задържана за срок
до 24 часа, а срещу нея е
образувано досъдебно производство по чл. 304, ал.1 от
Наказателния кодекс.
От началото на месец
август това е четвъртият случай на задържан за
предлагане на подкуп на
полицейски служители на
територията на ОДМВР“ТГ”
Силистра.

РУ-Тутракан Димитър Раев
и Георги Георгиев спрели
за проверка лек автомобил
„Ауди” с разградска регистрация в района на площад
„Н.Й.Вапцаров”в града. Оказало се, че автомобилът
е спрян от движение, а
водачът Дж. К.(22 г.) е неправоспособен. За да осуети документирането на
нарушенията, 42-годишната
С.Е. – майка на водача и
негова спътничка, подхвърлила в патрулния автомобил
банкнота от 50 лева.
Полицейските служители
незабавно задържали жена-

НАП възстановява ДДС
по-бързо и без проверка
т 1 септември НАП ще
възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия.
Последните промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс
дадоха възможност облекченият
ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се
прилага и за ДДС.
Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена
валидна банкова сметка в лева,
по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в
е-услугата за подаване на ДДС
документи по интернет ще бъде
дадена възможност в справкитедекларации с декларирана сума за
възстановяване фирмата да може
да посочи и банкова сметка за
превод на средствата. Близо 100%
от фирмите подават месечните си
декларации по ДДС по интернет,

О

допълват още от НАП.
Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна
само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при
които не се налага извършване на
прихващане с други изискуеми
задължения. Това означава, че за
да очакват своите пари по сметка
без проверка, дружествата не
трябва да имат също неплатени
задължения към бюджета.
Агенцията оценява риска от
неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии,
които се прилагат автоматично за
всички задължени лица. Част от
тях се отнасят до наличие на данни
за участие в схеми за измами с
ДДС. От НАП уточняват още, че
конкретните критерии и тяхната
тежест в оценката на исканията за
възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна.
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В памет на моя дядо, загинал през
Първата световна война

Калина ГРЪНЧАРОВА
реди пет години, от
първата си страница,
в. "Тутракански глас"
съобщи добрата новина
озаглавена "Да намериш
гроба на дядо си след 95 години". В публикацията разказахме за Милка Накова от
Ловеч, която с помощта на
в. "Трета възраст" и Вейби
Халилов от тутраканското
село Шуменци, след цели 95
години бе намерила лобното място на своя дядо Нако
Йотов Марков от с. Голяма
Брестница, община Ябланица, участник в Първата
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световна война. Загинал в
голямата битка за Тутраканската крепост, намерил
покой заедно с хиляди войници в най-голямото военно
гробище в България - Мемориален комплекс "Военна
гробница-1916 г.". Името
му е изписано на каменна
стела. Тогава - на 6 май
2011 г., тя за първи път
дойде в Мемориала.
На 4 септември 2016
г. Милка Накова отново
бе в Шуменци. С цвете и
свещица в ръка, тя зачете
паметта на своя дядо. Един
от героите в славната

Стоя пред паметната плоча с трите имена Нако Йотов Марков,
край Тутракан и Шуменци.
И сякаш чувам твоя глас:
"Напред! Да биеме врага!
За Добруджа! За България!"
Вражеският куршум не те пожали.
И падна ти на бойното поле,
сираци останаха твойте синове.
В гробищния парк е тихо, тихо,
само листата леко шумолят.
Спи спокойно, скъпи дядо!
Свършила е битката за теб.
Заветите ти не сме забравили и днес.
Стоя пред паметната плоча
и в памет свела съм глава.
Запалих свещ, поставих цвете,
поклон направих поклон на Добруджа и на България.
Милка НАКОВА
битка.
За пореден път тя изказа
огромната си благодарност към Вейби Халилов,
който й помогна и откри
името на дядо й в Мемориала. Домът на Халилов
отново гостоприемно бе
отворен за нея.
И както писахме преди
пет години: " За силата
на печатните издания на
Милка Накова не трябва

да й се обяснява много, по
простата причина, че тя е
била част от ловешкия в.
„Народен глас” - 32 години
негов куриер, правила е
клишета в едни по-стари
времена.
А самата тя пише – издала е досега пет книги. Първата е поетична - „Копнежи”, втората е за родното
й село Голямо Брестница,
третата – автобиографич-

ната „Прекършен живот",
Всъщност това е една
политическата „Преди и трогателна история – за
сега” е четвъртата, а паметта, за добротата,
петата - поезия.
за човечността".

Нови книги в Исторически музей-Тутракан

„Причините за националната катастрофа през погледа „ГЕРОИТЕ НА ТУТРАКАНСКАТА ЕПОПЕЯ” - НОВА
на генерал Пантелей Киселов” от Петър Бойчев КНИГА ЗА НЕЗАБРАВЕНИТЕ ГЕРОИ НА ТУТРАКАН

енерал Пантелей Киселов е от онова поколение
български военачалници,
чиято военна кариера преминава
през мечтата за освобождението
и обединението на Отечеството,
разкъсано на части след Берлинския конгрес. Съдбата отрежда
на този мъдър и далновиден мъж
да допринесе с талант и вяра,
постигането, макар и за кратко
и частично, осъществяването на
идеята за обединение. И, въпреки, че е роден в Свищов, живее
в София и в Русе, историята ще
запише в страниците си името му
като „Героят на Тутракан”.
Успешно осъществил една от
най-блестящите военни операции
по време на Първата световна война именно при Тутракан през 1916
г. и донесъл надежда на хиляди
добруджанци, той с разочарование
ще приеме последващите събития и резултатите от тази война,
поставящи българския народ в
унизително положение.
Своето огорчение и възмущение
той ще изрази с перодръжката
върху хартия, което ще се превърне
в изключително ценен исторически източник. Той го озаглавява
„Причините за погрома” и в момента се съхранява в Държавен
военноисторически архив – Велико
Търново. Самият генерал е бил
вътрешно убеден, че неговите
размисли някой ден ще видят бял
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свят и на няколко
места се обръща
към читателите от
свое име.
И записките му
виждат бял свят,
макар и 100 години по-късно от
победата на генерала при Тутракан. С издаването
на „Причините
за националната
катастрофа през
погледа на генерал Пантелей
Киселов” с автор Петър Бойчев,
всъщност една от мечтите на генерала е осъществена. Чрез тази
книга не само историци, архивисти, преподаватели, но и широката
аудитория може да се докосне до
размишленията и преживяванията
на висшия ни военен елит след
сполетялата България национална
катастрофа, чийто представител е
ген. Пантелей Киселов.
След въвеждащия текст на полк.
о.з. доц. д-р Станчо Станчев –
председател на Военноисторическата комисия при Военна академия „Г. С. Раковски” и обширния
исторически анализ на директора
на Исторически музей – Тутракан
Петър Бойчев, следва оригиналния
текст на ген. Киселов, оформен
в предговор, три глави и заключение.
В предговора Киселов пише, че
„по лични наблюдения и схващания, по собствен критичен анализ
на събитията” ще разгледа причините за погрома от „обществен и
военен характер”.
Първата глава е озаглавена
„Общ поглед”, в която се спира
на възникването на националната
идея за обединение на отечеството
и пропуските от управляващите за
реализирането на тази идея.
Втората се спира на част от причините за погрома и е със заглавие
„Причини от психологически,

битов и обществен характер”.
Разделена е на 6 подглави, като
се засягат факторите, които влияят
върху възпитанието на личността
– семейството, училището, религията, културата.
Третата глава е „Причини от
военнополитически характер” и е
разделена на 10 подглави, където
като военен специалист обръща
специално внимание на командния персонал във войската и на
запасните офицери, които не са
достатъчно подготвени, на организацията на войската и действието
на тиловите служби и посочва допуснатите слабости в управлението
им. Той остро критикува и управляващите за избора на коалиция
при включването във войната, като
вижда главните причини в недостатъчната активност на страните
от Съглашението и главоломните
успехи на немската армия в първите години на войната.
В анализа на ген. Киселов изключително голямо място заемат
причините от стратегически характер, където посочва грешките,
които се допускат, прави характеристика на българина и българския
народ и изказва възмущението си
от отношението на съюзниците към
българската земя, командването и
правителството и поставянето ни в
зависимост от тях.
В заключителната част, озаглавена „Заключение и поуки”, лъха
оптимизмът на генерала, че не
всичко е загубено и че злото може
да бъде поправено.
Настоящото издание е особено
полезно, защото популяризира
дейността на ген. Пантелей Киселов, неговите виждания като голям
родолюбец и човек със силен дух,
които и днес звучат актуално и
попълва една празнина във военноисторическата ни книжнина.
Цена 10 лв.
Екатерина Николова-ЦАНЕВА
Исторически музей - Тутракан

нигата „Героите на Тутраканскат епопея” е посветена на 100-годишнината
от Тутраканската епопея и е в
памет на българските воини, оставили костите си в името на националния идеал в Мемориалния
комплекс „Военна гробница-1916
г.” Тя е издание на Исторически
музей - Тутракан и е закономерно и очаквано събитие. Нейният
автор Петър Бойчев е един от
най-задълбочените изследователи на Тутраканската операция
от септември 1916 г. Книгата е
предшествана от задълбочения
труд на Петър Бойчев „Тутраканската епопея”, отпечатана в две
издания (2003 и 2010 г.), в която
авторът представя детайлно и
всестранно битката за Тутракан
– едно от най-големите сражения
на българската армия не само
през Първата световна война. Там
като приложение са публикувани
имената на загинали при Тутракан
български воини. В резултат на
продължилите и впоследствие сериозни исторически проучвания
по темата, списъкът е попълнен
и актуализиран и е представен
като самостоятелно издание.
Освен патриотичните подбуди и
засиленият обществен интерес
към доскоро премълчавананата
тема за съдбата на Добруджа и
националното единение, авторът
е мотивиран да издаде книгата и
от желанието да помогне на много
хора, които търсят информация
за свои родственици, загинали
при Тутракан преди 100 години.
Така общественият интерес и
стремежът към възстановяване
и съхраняване на родовата история по естествен път очертават
интереса на автора към темата и
стремежа имената на героите да
излязат от забвение.
В предисловието към книгата
Петър Бойчев прави кратък преглед на войните за обединение
на България като най-върховната
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изява на българския дух и стремежа на нашия народ към единение
в границите на една държава.
Особено място е отделено на
превземането на Тутраканската
крепост, което е един от върховете на българското военно
изкуство и пример за героизъм
и самопожертвование на бъргарските воини.
Основната и главна част в изданието „Героите на Тутраканската
епопея” заема публикуваният
пълнен списък на загиналите при
овладяването на Тутраканската
крепост. Той е съставен след
изключително задълбочено проучване в периода 2007-2016 г. на
повече от 300 архивни единици в
ДВИА – Велико Търново, при което е установено, че общата численост на загубите в жива сила при
Тутраканската операция възлиза
на: загинали – 53 офицери и 2 493
подофицери и войници, ранени
– 169 офицери и 7 623 войници.
За съжаление, в архивите не са
отразени изчезналите, с изключение на 51 войници. Така общо
в битката за Тутракан загубите на
убити и ранени офицери и войници възлизат на около 18,8% от
войските, атакували Тутраканската крепост. Тези свидни жертви са
положени в един от фортовете
на тутраканското укрепление и
непосредствено след битката е
създадено войнишкото гробище. Днес на мястото е оформен
Мемориален комплекс „Военна
гробница – 1916 г.”, където на каменни стели са изписани имената
на всички 2546 загинали герои.
Публикуваният списък е съставен по общини и населени места,
подредени по азбучен ред. За
по-голяма яснота и бързо ориентиране са публикувани и старите
имена на селищата и страницата,
на която се намират в текста.
Първо са изписани имената на
офицерите, след това на подофицерите и накрая са редовите

воини. В отделен списък са посочени и имената на загиналите, на
които не са открити населените
места. Същото се отнася и за загиналите от населени места извън
днешните граници на България.
Публикувани са и фотографии на
загинали воини, които авторът е
успял да издири. За улеснение на
читателите са избегнати максимално съкращенията на бойните
единици, болниците и другите
медицински формирования, но
за тези, които са използавни,
е съставен отделен списък към
приложенията.
Книгата „Героите на Тутраканската епопея” е оформена
полиграфически и отпечатана в
издателство „Гутенберг”.
Изданието е предназначено за
всички ония, които милеят за България, за потомците и близките на
загиналите, както за родолюбивите граждани, които ежегодно посещават Мемориалния комплекс
„Военна гробница-1916 г.” край
гр. Тутракан, за да отдадат почитта си за падналите при Тутракан
и Добруджа воини.
Цена 15 лв.
Румяна СИМЕОНОВА
Исторически музей - Тутракан
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Чест и слава!

иляди граждани от цялата
страна се стекоха на Националния събор-възпоменание по случай 100-годишнината
от Тутраканската епопея, който се
проведе в Мемориален комплекс
"Военна гробница-1916 г." край село
Шуменци на 4 септември т.г.
Гости на възпоменанието бяха
вицепрезидентът на България Мар-
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си спомнят с признание подвига на
българските войници, загинали за
свободата, единението и независимостта на родината. В словото си
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румънски форт от Тутраканската
крепост. В нея тази година участваха българи и румънци - представители на българското Национално
дружество "Традиция" и на румънските Военно дружество "Традиция",
Дружество "Дойчес Фрайкорпс" и
клуб „Крум Страшни“ към Военен
клуб – Шумен. Заедно с тях във възстановката участваха курсанти от
Националния военен университет от
Велико Търново, чийто тазгодишен
випуск носи името "Тутракански", а
също и осем ученици от Мемориалната чета "Таньо войвода".
„Тук има победители има и победени от двата бряга на Дунава,
но силното послание от днес е, че
заедно българи и румънци честваме
този ден“ - това каза военният ни
министър Николай Ненчев. „Само
100 години по-късно ние живеем в
мир и сътрудничество. Тези събития трябва да ги честваме заедно
- българи и румънци, независимо
кой е бил на грешната и кой е бил
на правата страна. Вярвам, че и
България, и Румъния, и Македония,
и Турция, и Сърбия ще намерят път
към развитие чрез сътрудничество
и взаимно опрощение“, заяви още

зации - председателят на СОСЗР
ген.-лейтенант от запаса Стоян
Топалов, почетният председател
на Съюза на ветераните от войните
д-р Тодор Анастасов, председателят
на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите мл. лейтенант
от запаса Петър Велчев и председателят на Съюза на възпитаниците на
ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно

Петър БОЙЧЕВ, човекът-история!

гарита Попова, военният министър
Николай Ненчев, народните представители Алтимир Адамов, Красимир Каракачанов, Валери Симеонов,
Явор Нотев, Валентин Касабов и
Христиан Митев, началникът на
отбраната ген. Константин Попов,
постоянният секретар на МО д-р Добромир Тотев, командирът на ВМС
контраадмирал Митко Петев, началникът на Военна академия „Георги
С. Раковски“ генерал-майор Тодор
Дочев, началникът на НВУ „Васил
Левски“ бригаден генерал Пламен
Богданов, началникът на ЦВО полковник Георги Петков, директорът
на дирекция "Социална политика“
на МО Иво Антонов, областният
управител Стоян Бонев и неговите
заместници Елена Томова и Младен
Минчев, кметът на побратименото
румънско селище Кирнодж - инж.
Иринел Роман, представители на
местната власт от района и цялата
страна.
За юбилейната годишнина, да
почетат паметта на своя дядо Победителят край Тутракан - ген.
Пантелей Киселов, бяха и неговите
внуци - Почетните граждани на
Тутракан - Пантелей Киселов от
Швейцария и Мария Киселова-Ромерта - от Италия.
Тук бяха представителите на
военно-патриотичните органи-

плаване Атанас Илев. Представителни групи на четирите съюза имаше
от Русе, Силистра, Добрич, Варна,
Сливен, Стара Загора, Търговище
и други, както е на сродните им
организации в Румъния. Със своите
знамена бяха дошли и членове на
Съюза на подводничарите начело
със своя председател капитан I ранг
от резерва Станко Станков.
Митрополитите на Русе и Констанца - Наум и Теодосий отслужиха
Заупокойна Литургия и панихида в
памет на загиналите.
"Тутракан се превърна в символ
на свърчовешкия устрем за свобода" - заяви в словото си кметът на
общината д-р Димитър Стефанов.
"Величав е всеки подвиг, посветен на Отечеството, но най-величав
е онзи, който защитава интересите
на народа и не се води от исторически конюнктури". Това заяви
вицепрезидентът Маргарита Попова
в емоционалното си слово по време
на честванията.
„На това емблематично място се
молим за здраве и за напредък на
народа ни, който искаме да живее
все по-добре. Тук сме да покажем
готовност да градим заедно бъдещето на България за нашите деца“,
каза още Попова.
Вицепрезидентът отправи послание към следващите поколения да

Маргарита Попова призова днешните политически лидери да работят
срещу разделенията и да отстояват
фундаменталните ценности на
свобода и разбирателство между
народите и държавите.
На 22 личности със заслуги за

Ненчев.
„Тутраканската битка е най-важният сблъсък с румънските, а впоследствие и с руските и сръбските
войски. В резултат на тази величава
победа българската армия получава
възможността да навлезе в сърцето

изграждането и реставрирането на Мемориалния комплекс и
значим принос в изследването,
проучването и популяризирането
на Тутраканската епопея, кметът
на Тутракан д-р Димитър Стефанов
връчи Възпоменателна значка със
Сертификат изработена в Монетния
двор в 100 броя, по модел на един
единствен екземпляр, останал
отпреди век. Това са вицепрезидентът, министърът на отбраната,
началникът на отбраната, генерали и офицери, бившите кметове
Красимир Петров и Вергил Русев,
общественици, включително и на
изключителни дарители за изграждане на мемориала, какъвто е Стив
Харалампиев.
Д-р Стефанов връчи и Гилза от
снаряд с пръст от Военната гробница на началника на ВА „Георги С.
Раковски“ ген. Тодор Дочев, чийто
дядо е загинал в боевете за Тутракан, за поставяне в Алеята на
славата.
Представителна група курсанти
от НВУ „Васил Левски“ показа
завидни хватки с бойно оръжие от
Първата световна война.
Венци от над 120 институции
и организации бяха поднесени
пред обелиска в Мемориала, след
което присъстващите наблюдаваха
възстановката по превземането на

на Добруджа и да я прочисти от
враговете. Тази победа поставя
началото на освобождението на
Добруджанския край“ – коментира
Валери Симеонов.
„Битката при Тутракан се равнява
по значение на превземането на
Одринската крепост“ – оцени значимостта на героичните събития
отпреди едно столетие Красимир
Каракачанов.
„Тази част от историята – нашето
участие в Първата световна война
и военните действия в Добруджа,
бяха забранени и неизвестни за
хората. Явно по идеологически съображения. Не е могло да се говори,
че сме воювали с румънци, руснаци
и сърби на Добруджанския фронт,
а боевете са били невероятно жестоки. Крепостта е била невероятно
укрепена, а българският войник я
превзема за два дни”, заяви адмирал Пламен Манушев.
Във вечерните часове, в парк
"Христо Ботев" в Тутракан, Представителният духов оркестър на
военно-морските сили на България
изнесе спектакъла "Вълни", а на
тържествената заря-проверка присъства вицепрезидентът Маргарита
Попова и внуците на ген.Пантелей
Киселов.
Тържеството завърши с концерт
на Володя Стоянов.

ɑɨɜɟɤɴɬɛɟɡɱɢɣɬɨɧɟɫɬɢɯɜɚɳɢɢɞɟɢɢɚɦɛɢɰɢɹɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɟɛɢɛɢɥɚɫɴɳɚɬɚɑɨɜɟɤɴɬɧɚɤɨɣɬɨɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɞɴɥɠɚɬɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɧɨɜɢɹ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɡɚɪɟɧɨɜɢɪɚɧɟɬɨɆɟɦɨɪɢɚɥɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫ
ȼɨɟɧɧɚɝɪɨɛɧɢɰɚɝɡɚɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟɬɨɧɚɊɢɛɚɪɫɤɚɬɚ
ɦɚɯɚɥɚɜȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɦɭɡɟɣɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢɥɨɞɤɨɫɬɨɪɟɧɟɡɚ
ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɤɧɢɠɟɧ ɮɨɧɞ ɫ ɧɨɜɢ ɧɟɝɨɜɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɂɨɳɟɢɨɳɟ

Три добруджански музея - в Силистра, Добрич и Тутракан, се обединиха около възможността да представят изложбата „100 години
Добруджанска епопея”. Така всяка от институциите се е сдобила
трайно с по комплект от постери, представящи снимки, документи и
исторически данни за Тутраканската епопея на Добруджанския фронт
в края на Първата световна война преди сто години.
В Тутракан експозицията бе открита на 3 септември в Изложбената
зала на Историческия музей от неговия директор Петър Бойчев в присъствието на Мария Киселова-Ромерта и Пантелей Киселов - внуци на
командващия операцията по превземането на Тутраканската крепост
през 1916 г.ген. Пантелей Киселов и курсанти от НВУ-Велико Търново.
Преди откриването бе поднесен венец пред паметника на генерала
в Тутракан.
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100-годишнината от Тутраканската епопея ще запомним и с

Дарителските жестове на родолюбиви българи

Калина ГРЪНЧАРОВА
ва факта, изключителни
по своята същност, ще
останат в съзнанието на
всички, които отбелязаха 100-годишнината от битката за Тутракан.
Дарителските жестове на Мария Киселова-Ромерта и инж.д-р

Д

Пантелей Киселов - внуците на
Победителя край Тутракан през
1916 г. ген. Пантелей Киселов и на
проф. Иван Гаврилов, завеждащ
Клиниката по Гръдна хирургия в
Националния център по онкологияСофия са едно признание за общополезната дейност за съхранение

на историята и в същото време
стимул и амбиция за възпитание
у младото поколение на памет и
любов към Родината.
Мария и Пантелей Киселови
дариха 10 000 лв. на Исторически музей-Тутракан, информира
директорът на културната институция в крайдунавския град Петър
Бойчев.Това е поредното дарение,
което правят двамата родолюбци
на музея. По волята на дарителите
средствата са предназначени за
фондохранилището на музея.
Наследниците на генерала не за
първи път присъстват на Възпоменанието за Тутраканската епопея.
Мария Киселова, която още след
9.09.1944 г. тръгва от България и
живее последователно в САЩ и
Италия, пристигна от Рим.
Инж. Пантелей Киселов, напуска
малко по-късно родината си и заживява в Швейцария, там създава
семейство, а този път бе довел със
себе си дъщеря си Ирина (швейцарка - българо-германка, както
с усмивка я определи той), зетят
Мартин и двете внучки Янина,
която нарича Янче и Ления, към
която се обръща с Ленче.
"Дядо ми е допринесъл много
за България и останах дълбоко
впечатлен, че българският народ
все още почита с такава обич и
признателност делата на прадедите си и на своите войни" - каза
Пантелей Киселов.

"Знам, че прадядо ми е бил много почитана личност в България",
допълни и неговата дъщеря Ирина.
"Дядо ми като истински генерал,
знаейки какво е да си фронта и
колко е важен животът на войниците, е взел решението да се
атакува. Той е бил голям стратег и
победата е наша" - категорична е и
Мария Киселова.
На 5 септември цялата фамилия
посети варненското с. Генерал Киселово, носещо името на дядо им,
в центъра, на което има изграден
също негов паметник.
Гост на 100-годишнината от
Тутраканската епопея бе и проф.
Иван Гаврилов. В миналия брой на
в. "Тутракански глас" публикувахме
неговия разказ "Съдбата на войника". Вечерта на 4 септември, след
заря-проверката, проф. Гаврилов
изненада всички присъстващи със
своя дарителски жест. Той връчи
на двете средни училища в Тутракан - "Йордан Йовков" и "Христо
Ботев" по 3 хил.лв. за три учебни
години - "За Отечеството! На найуспешно завършилите момче и
момиче с доказано родолюбие и
успех - по 500 лв. годишно еднократна премия"! Както и книгите
"Болката", "Грешницата" и "Спомените от детските ми години" на
неговата майка Величка Каменова,
1-ва и 2-ра част на сборника "Ген.
Иван Колев - добруджанският
герой", медицинска литература и

книгата "Букурещ - по пътеките на
българските възрожденци" от Лулу
Керчова-Пацан и Лука Велчов.
Проф. Гаврилов връчи и парична награда от 200 лв. и книги на
малкия герой Дамян Лазаров за
честната му постъпка - той намери
крупна сума пари и я върна на
собственика, за което и цетралните
медии съобщиха.
И както писахме вече, проф.
Иван Гаврилов е свързал живота
си с медицината, но в същото
време е посветил и голяма част от
свободното си време на историята
на България, защото има едно
призвание - да обича Родината си.
Неговият прадядо Марко е участвал с 15-ти пехотен Ломски полк
в Първата световна война и загива

на бойното поле. Благодарение на
неговата дарителска помощ десетки църкви се сдобиват с кръстове и
храмови икони не само в Монтанския край, където е роден, дарения
е правил за ремонт на училища, за
Фондация за подкрепа на даровити
деца на Природо-математическата
гимназия в Монтана, в която е
учил, за гимназията в Троян, за
карловското училище "Васил Левски", за Общинската библиотека в
Карлово, както и за Националния
музей "Васил Левски" в родния
град на Апостола.
Един от най-известните лекари у
нас онкологът–мамолог проф. д-р
Иван Гаврилов е почетен гражданин на Монтана.

Юбилейни 25
за "Слънчева усмивка"!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɋɥɴɧɱɟɜɚ ɭɫɦɢɜɤɚ ɉɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɞɟɫɟɬɤɢ ɝɥɚɫɨɜɢɬɢ
ɦɨɦɢɱɟɬɚɢɩɨɦɚɥɤɨɦɨɦɱɟɬɚ
ɫɚ ɛɢɥɢ ɜɢɧɚɝɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ
 ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨ
ɫɜɟɬɚ ɍɫɦɢɜɱɢɰɚ ȼɢɜɚ
Ɍɢɣɧɫ ȼɢɜɚ ɞɭɟɬɢ ɬɪɢɨ
ɤɜɚɪɬɟɬɢ ɤɜɢɧɬɟɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ  ɜɴɜ
ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɡɢ ɧɸɚɧɫɢ ɫɟ ɤɪɢɟ
ɬɚɥɚɧɬɴɬ ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɞɟɰɚ ɒɤɨɥɭɜɚɧ ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧ
ɞɨ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɫɬ ɨɬ ɜɨɤɚɥɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝ Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɋɴɳɚɬɚ Ⱦɨɪɨɬɟɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɚɬɚ Ⱦɨɪɨɬɟɹ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚɬɚ
ɪɭɫɟɧɤɚ ɫɬɚɧɚɥɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚ
ɤɨɹɬɨɜɫɟɟɡɚɞɤɭɥɢɫɢɬɟɢɥɢ
ɡɚɞɦɢɲɩɭɥɬɚɱɭɜɚɳɚɜɫɹɤɚ
ɧɨɬɤɚɜɝɥɚɫɨɜɟɬɟ
ɂɬɚɤɚɝɨɞɢɧɢɌɟɫɚɩɨɜɟɱɟ ɧɨ ɡɚɬɨɜɚ ɳɟ ɨɬɜɨɪɢɦ
ɞɭɦɚɦɚɥɤɨɩɨɧɚɬɚɬɴɤɫɚ
ɜɈɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɡɚɪɚɛɨɬɚɫɞɟɰɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂ ɞɨɣɞɟ ɞɟɧɹɬ ɡɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɬɨ ɱɟɫɬɜɚɧɟ ɋ ɤɨɧɰɟɪɬ
ɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɇɚɛɪɟɝɚɧɚ
ɜɟɱɧɢɹȾɭɧɚɜɆɚɥɤɢɝɨɥɟɦɢ
ɢɨɳɟɩɨɝɨɥɟɦɢɦɨɦɢɱɟɬɚɢ
ɦɨɦɱɟɬɚ ɫɟ ɫɴɛɪɚɯɚ ɨɬɧɨɜɨ
ɡɚ ɞɚ ɩɪɢɩɨɦɧɹɬ ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɨɬɧɨɜɨɤɚɤɜɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚ

ɜɫɴɳɧɨɫɬɩɪɢɬɟɠɚɜɚɝɪɚɞɴɬ
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɬɭɤɛɹɯɚɢɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨɫɚɬɜɨɪɢɥɢ
ɩɟɫɧɢɡɚɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚ
ɏɚɣɝɚɲɨɞȺɝɚɫɹɧɋɜɟɬɨɫɥɚɜ
Ʌɨɛɨɲɤɢɢȿɦɢɥɋɬɪɭɧɞɠɟɜɢ
ɞɢɪɢɝɟɧɬɴɬɧɚȻɢɝȻɟɧɞɊɭɫɟ
ȾɢɦɱɨɊɭɛɱɟɜȼɦɭɡɢɤɚɥɧɨɬɨɲɨɭɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɢɜɟɪɧɢ
ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  ɨɬ
ȼɨɤɚɥɧɚɬɚɲɤɨɥɚɆɟɝɚɬɪɨɧ
ɢɨɬɊɭɫɟɛɚɥɟɬɂɦɩɭɥɫɢ
ȼɨɤɚɥɧɚɮɨɪɦɚɰɢɹɉɪɢɫɬɚ
ɱɢɣɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɟ ɫɴɳɨ

ȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɂ ɫɟ ɡɚɪɟɞɢɯɚ ɩɟɫɟɧ ɫɥɟɞ
ɩɟɫɟɧ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬ ɫɥɟɞ
ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɚɢɩɚɤɢɩɚɤɢ
ɩɚɤȾɜɚɱɚɫɚɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɢ
ɪɚɞɨɫɬ ɨɬ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟɬɨ ɢ
ɬɚɥɚɧɬɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ
Ⱥ ɰɜɟɬɹɬɚ ɢ ɩɨɞɚɪɴɰɢɬɟ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɬɚɧɹɦɚɯɚɤɪɚɣɄɦɟɬɴɬɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢɦɩɨɞɚɪɢɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
ɡɚɞɚɡɚɩɟɱɚɬɜɚɬɳɚɫɬɥɢɜɢɬɟ

Кристина СТЕФАНОВА, майка на близнаци: В "Слънчева усмивка" пея от 1995
г. 7-8 години бях с групата, много често пеехме песента "Там, край реката" на
"Тоника СВ". Детството ми е минало в групата, ангажиментът два пъти седмично
да се събираме и репетираме, ме е стимулирал. Помня, че два пъти ходихме да
пеем Румъния. А Доротея Бальовска е човек, който винаги се е раздавал, за нас тя
ни беше втората майка.
Александрина АЛЕКСАНДРОВА, майка на момченце: Започнах да пея от 1992
г., когато бях в 1-ви клас. Пях докато завърших 12 клас и после спрях, което означава, че 12 години са преминали в "Слънчева усмивка". Много хубави спомени, много
хубави преживявания, конкурси и т.н. Обиколихме цяла България, ходихме в Румъния.
Началото беше с песните "Детелини" на Лили Иванов и "Топъл дъжд" на Силвия
Кацарова.
Моника АЛЕКСАНДРОВА, студентка: С музика се занимавам от 5-годишна и до
11 клас пях тук. Индивидуално съм пяла, в дует, в трио, в квартет. Разнообразни
участия сме имали, конкурси, концерти, обикаляхме цялата страна и в Украйна
ходихме. Много топли, много красиви, живи спомени имам. С трепет и радост съм
идвала на репетиции. Много често ми става мъчно, защото годините минават.
Радвам се, че се събрахме за юбилейния концерт, нещо като машина на времето
е. Продължавам да пея, но основата е поставена тук.
ɛɴɞɟɳɢɦɨɦɟɧɬɢ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɢɰɜɟɬɹɩɨɞɧɟɫɟ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ȽȿɊȻ Ɍɨɞɨɪ Ɍɨɞɨɪɨɜ
Ʉɚɪɬɢɧɚɬɚɋɬɪɚɞɢɜɚɪɢɭɫɛɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɡɚȺɧɬɨɧɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚɤɨɹɬɨɝɨɞɢɧɢɟɱɚɫɬ
ɨɬɜɨɤɚɥɧɚɬɚɲɤɨɥɚ
Ɋɚɡɜɴɥɧɭɜɚɧɚɩɪɟɡɫɴɥɡɢ
Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɟɞɢɧɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨɩɪɟɡ
ɜɫɢɱɤɢ ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɞɨ ɧɟɹ ɢ ɞɨ
ɞɧɟɫ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɬɟ ɢ ɩɟɪɢɩɟɬɢɢɬɟ Ɍɨɜɚ ɟ
ȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚ
ɂɬɚɤɚɧɚɮɢɧɚɥɚɫɩɟɫɟɧɬɚ
Ɂɚɟɞɧɨɫɢɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟɜɡɚ-

ɢɦɧɢɱɟɫɬɢɫɪɟɳɢɧɚɫɰɟɧɚɬɚ
ɢɭɫɩɟɯɢɜɴɜɜɫɢɱɤɢɤɨɧɤɭɪɫɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚɧɚɫɴɞɛɚɬɚ
ɋɴɳɨɬɨɦɢɫɥɹɬɢɝɨɫɬɢɬɟ
Ȼɟɲɟ ɟɞɧɚ ɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦɚ
ɜɟɱɟɪ ɬɨɜɚ ɤɚɡɚɯ ɢ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɦɨɦɢɱɟɬɚ Ɍɟ ɫɚ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɢɰɟɥɢɹɬɨɡɢɩɴɬɨɬ
ɞɟɰɚ ɞɨ ɦɥɚɞɢ ɞɚɦɢ Ʉɚɤɜɨ
ɳɟ ɫɬɚɧɟ ɫ ɬɹɯ ɧɹɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɚɠɧɨɬɨɟɱɟɞɭɲɚɬɚɢɦ
ɟ ɦɭɡɢɤɚ ɱɟ ɬɹ ɟ ɜɴɡɩɢɬɚɧɚ
ɭ ɬɹɯ ɉɨɤɥɨɧ ɩɪɟɞ ɝɨɥɟɦɢɹ
ɬɪɭɞɤɨɣɬɨɟɯɜɴɪɥɟɧɡɚɬɟɡɢ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɞɟɰɚ Ⱥɩɥɨɞɢɪɚɦ
ɝɨɪɟɳɨ Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ

ɡɚ ɨɝɪɨɦɧɢɹ ɬɪɭɞ ɡɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɩɚɤ
ɤɚɡɜɚɦ  ɬɚɡɢ ɜɟɱɟɪ ɟ ɟɞɧɨ
ɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦɨ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟ
ɡɚɜɫɢɱɤɢɧɚɫɫɩɨɞɟɥɢɏɚɣɝɚɲɨɞ ȺȽȺɋəɇ ɤɨɣɬɨ ɞɴɥɝɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɢ ɧɚ
ɠɭɪɢɬɨ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɊɟɱɧɢɧɨɬɢ
Ɍɭɤ ɫɴɦ ɡɚ ɞɚ ɫɩɨɞɟɥɹ
ɪɚɞɨɫɬɬɚ ɨɬ ɸɛɢɥɟɹ Ʉɨɧɬɚɤɬɭɜɚɥɢ ɫɦɟ ɫ Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚɢɫɝɪɭɩɚɬɚɢɩɟɫɧɢ
ɫɴɦ ɩɢɫɚɥ ɧɚ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ
ɫɴɦ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ȼ ɦɚɥɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɱɟɬɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɦɧɨɝɨ
на стр. 8
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 11 от 21 юли 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 218
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински
съвет - Тутракан и неговите комисии
за периода от 1 януари 2016 г. до 30
юни 2016 г.
Докладва: Председател на ОбСТутракан
2. Доклад на кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода от 1.01.2016
г. до 30.06.2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Предложение за включване на СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ ”Христо Ботев”
в Списъка на Средищните училища
в Република България за учебната
2016-2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Разрешение за допускане на
изключение от минималния брой
ученици в паралелките и за до финансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7
от 29.12.2000 г., за определяне броя
на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена на МОН
за учебната 2016-2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем
на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
поземлени имоти в регулация с. Царев
дол за срок от 6 /шест/ години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на решение за трансформиране от публична в частна
общинска собственост на „Читалищна
сграда” находяща се в с. Нова Черна,
кв.11, парцел III-24, представляваща
масивна триетажна сграда със застроена площ от 1110 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
с площ от 1050,00 кв. м., находящ се
в с. Нова Черна, кв. 36, УПИ-XIV-550.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на решение за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
с площ от 1740,00 кв. м., находящ се в
с. Белица, кв. 37, УПИ-XXVI.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Отдаване под наем на част от
недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ обособено
помещение с основна площ от 49кв.м и
спомагателна площ от 23,80 кв.м, находящо се в общинска сграда – „Спортна
зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-IХ-120 по
плана на селото от 1953 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на решение за учредяване право на ползване върху недвижим имот – публична общинска
собственост за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Приемане на решение за учредяване право на ползване върху недвижим
имот - частна общинска собственост за
настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Делегиране Правомощия на
Кмета на Община Тутракан за издаване
Запис на заповед от Община Тутракан,
обезпечаваща разходи за авансово
плащане в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 - Главна дирекция „Градско
и регионално развитие.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Предоставяне под наем елементи
на техническата инфраструктура - стълбове за улично осветление - общинска
собственост, във връзка с изградена
електронно съобщителна мрежа на
„Нетуоркс - България” ЕООД, гр. Русе.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 12 съветника, За – 12,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 219

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от
ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 6 от
ЗМСМА, Общински съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на
Общински съвет-Тутракан за дейността
на Общински съвет-Тутракан и Постоянните комисии към него за периода 01
януари 2016 г. до 30 юни 2016 г.
Гласували: 12 съветника, За – 12,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл.44, ал.1, т. 7 от
Закона за местно самоуправление и
местна администрация, Общински
съвет-Тутракан
ПРИЕМА отчет на кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията на
Общински съвет-Тутракан.
Гласували: 12 съветника, За – 12,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 221
Приема допълнения в Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан,
както следва:
I. В глава първа „Общи положения”,
се правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова т. 8 със
следното съдържание:
8. „Данък върху таксиметров превоз
на пътници”.
II. В глава втора „Местни данъци”,
се създава нов раздел VII „Данък върху
таксиметров превоз на пътници”, със
следното съдържание:
Чл. 60. (1) Данъчно задължените
лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз
на пътници за извършваната от тях или
от тяхно име дейност по таксиметров
превоз на пътници.
(2) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел са превозвачите,
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета
на общината по Закона за автомобилните превози.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка
в приход на бюджета на общината за
територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници.
2. Чл. 61. (1) Размерът на дължимия
годишен данък върху таксиметров
превоз на пътници за община Тутракан
е 500 лв.
(2) Данъка върху таксиметров превоз
на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен
автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници.
(3) Преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а ал.1 от Закона
за автомобилните превози данъчно
задължените лица подават данъчна
декларация по образец за дължимия
данък в общината.
(4) Данъчно задължените лица
подават данъчна декларация за всички
промени в обстоятелствата, които имат
значение за определянето на данъка в
7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава
и от прехвърлителя, и от преобретателя
в същия срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър.
(5) Когато общинския съвет не е
определил размера на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за
съответната година до 31 октомври на
предходната година, данъкът се събира
на базата на действащия размер за
предходната година.
3. Чл. 62. (1) Данъка по чл.61, ал.1 се
внася преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона
за автомобилните превози.
(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
е издадено през течение на годината
данъкът се дължи от месеца следващ
месеца на издаване на разрешението.
(3) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници бъде прекратено
през течение на годината, от платения
годишен данък се възстановява данъкът
от месеца следващ месеца на прекратяване на разрешението. Възстановяване
на надвнесен данък се извършва по
писмено искане на данъчно задължено
лице по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

III. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето
размера на местните данъци на територията на община Тутракан се създава
нов параграф:
Параграф 10 със следния текст:
§10. „За 2017 г. Общинският съвет
определя размера на Данъка върху
таксиметровите превози на пътници до
30 септември 2016 г.
Гласували поименно: 12 съветника,
За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.7 от Постановление №84 на МС от
06.04.2009 г. за приемане на Списъка
на Средищните училища в Република
България, определяне на критерии за
включваане в Списъка на Средищните
училища и определяне на финансови
правила за разходване на средствата за
допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици
от средищните училища, Общински
съвет предлага на Министъра на образованието и науката СОУ »Йордан
Йовков» и СОУ »Христо Ботев» - гр.
Тутракан да бъдат включени в Списъка
на средищните училища в Република
България за учебната 2016-2017 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 223
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал 3; чл.
11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2,ал.3,ал.4 и ал.5
на Наредба №7 от 29.12.2000 година,
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2016-2017
година, Общински съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан,
както следва:
XII б клас, професионална паралелка по професията „Сътрудник в
малък и среден бизнес”, специалност
„Малък и среден бизнес”, пълняемост
17 ученици, недостиг 1 (един) ученик/
минимален брой 18 с 1 по-малко
от регламентирания в Наредба N:7
минимален брой ученици и осигурява
минимални допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процесс
в размер:
/за 1 ученици x 1483 лв./ x 20% =
296.60 лв.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал
3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, ал.4
и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 г.,
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2016-2017 г.,
Общински съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Нова
Черна, както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки:
I клас, пълняемост 14 ученици,
недостиг от 2 ученици /минимален
брой 16/.
II клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 6 ученици.
III клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 6 ученици.
IV клас, пълняемост 11 ученици,
недостиг от 5 ученици.
V клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 8 ученици /минимален
брой 18/.
VI клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 8 ученици.
VII клас, пълняемост 14 ученици,
недостиг от 4 ученици.
VIII клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 8 ученици.
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер: /за 47 ученици х 1595
лв./ х 20% = 14 993.00 лв.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 224
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 1
от Закона за общинската собственост
и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат
публични търгове с явно наддаване,
по реда на Глава Пета от Наредбата

за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, за отдаване под наем на
земеделска земя от ОПФ.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на
публични търгове с явно наддаване,
по землища, съгласно списък – приложение.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в
размер на 10 % от началната тръжна
цена.
4. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно
провеждане на търгове и сключване
на договори.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.
2 от ЗОС и чл. 20, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат
публични търгове с явно наддаване,
по реда на Глава Пета от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на
публични търгове с явно наддаване,
съгласно списък - приложение.
3. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно
провеждане на търгове и сключване
на договори.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 226
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал.
2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот „Читалищна сграда”, находяща се в с. Нова
Черна, кв. 11, парцел III-24, представляващ масивна триетажна сграда
със застроена площ от 1110 кв.м. от
публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по по-нататъшни действия свързани
с приемането на решението.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и
ал.2, от ЗОС и чл.20, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
с площ от 1050,00 кв. м., находящ се
в с. Нова Черна, общ. Тутракан, кв.36,
УПИ – XIV - 550, за срок от 5 /пет/ години при първоначална тръжна месечна
цена съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени за
1кв. м.”, актуализирана с Решение 640
по протокол №50 от 25.09.2014 год.
на Общ. съвет гр. Тутракан, в размер
на 5,25 /пет лева и двадесет и пет ст./
за месец.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
договори.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 228
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2,
от ЗОС и чл.20, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот
с площ от 1740,00 кв. м., находящ се
в с. Белица, общ. Тутракан, кв.37, УПИ
- XXVI, за срок от 5 /пет/ години при
първоначална тръжна месечна цена
съгласно “Тарифа за началния размер

на месечните наеми и цени за 1 кв. м.”,
актуализирана с Решение 640 по протокол №50 от 25.09.2014 год. на Общ.
съвет гр. Тутракан, в размер на 8,70 /
осем лева и седемдесет ст./ за месец.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
договори.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС
и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, във връзка с т.3.3 от Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м при предоставяне на общински помещения, терени
и земи, Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на част от недвижим имот
– публична общинска собственост,
а именно: обособено помещение с
основна площ - 49 кв.м и спомагателна площ - 23,80 кв.м, находящо
се на първи етаж от общинска сграда
– „Спортна зала” в с. Белица, кв.13,
УПИ-IХ-120 по плана, одобрен със
Заповед №1318/26.02.1953г., с предназначение за търговска дейност, за
срок от 5/пет/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ началната тръжна
цена, съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на
1 кв.м., при предоставяне на общински
помещения, терени и земи” в размер
на 100,40 лв. /Сто лева и четиридесет
стотинки/ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публичен търг с тайно
наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под
наем и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 230
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 6 от
ЗОС във връзка с чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.10б от Наредба за
стопанисване, управление и разпореждане с общински поземлен фонд,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
на възмездно право на ползване за
устройване на пчелин за срок от 5 /
пет/ години в полза на Венка Василева
Русанова с адрес: с. Старо село, ул.
Алекси Кюранов №34, върху част от
имот – публична общинска собственост с № 000395 по КВС на с. Старо
село, местност „Маразлъка”, с площ от
1/един/ дка, с начин на трайно ползване – „пасище, мера”, целия с площ
от 25,997 дка /АОС №398/30.09.2015 г./
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена
за ползване на имота 30,00 /тридесет/
лева/дка, съгласно чл.10б, ал.2 от
НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 231
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 от
ЗОС, чл.12 от Закона за пчеларството и
чл.50,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
възмездно ползване на Сашо Тодоров
Георгиев от гр.Тутракан, ул.”Сава
Огнянов” №24А върху 1,000 /един/
дка земеделска земя, представляваща част от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в
землището на с. Антимово, поземлен
имот №020043, местност „Чаир долай”,
с обща площ от 36,580 дка за срок от 1
/една/ година с възможност за продължаване на договора чрез сключване на
допълнителни писмени споразумения
/анекси/, но за не повече от общо 3 /
три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена
за ползване на имота 30,00 /тридесет/
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лева/дка, съгласно чл.10б, ал.2 от
НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 232
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и
т.24,чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и на основание Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0002-C01
между Община Тутракан и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” за
изпълнението на бюджетна линия №
BG16RFOP001-8.003-0002 „Подкрепа
за подобряване на административния
капацитет в Община Тутракан”, Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава кмета на община Тутракан да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски,
платим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна
дирекция „Градско и регионално
развитие” в размер на 11 151,66 лева /
единадесет хиляди сто петдесет и един
лева и шестдесет и шест стотинки/
със срок за предявяване за плащане
до 14.07.2017 г. за обезпечаване на
авансово плащане по Договор за
безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003-0002-C01 сключен между Община Тутракан и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” за
изпълнението на бюджетна линия №
BG16RFOP001-8.003-0002 „Подкрепа
за подобряване на административния
капацитет в Община Тутракан".
2. Възлага на Кмета на община
Тутракан да подготви необходимите
документи за подаване на искане
за авансово плащане по Договор за
безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003-0002-C01 и да
ги представи пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 – Главна дирекция „Градско
и регионално развитие”.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 233
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.31 от
НРПУРОИ и чл.281а, ал.1, т.2 от ЗЕС
във връзка с §1, т.50 от ДР на ЗЕС, и Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м., при предоставяне на общинско помещения, терени
и земи, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ПРЕДОСТАВЯ под наем елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление – общинска собственост,
находящи се в гр. Тутракан, както
следва: по ул. “Силистра” – 24 бр.,
по ул. “Симеон Папазов - 6 бр., по
ул. “Ана Вентура” - 19 бр., по ул.
“Трансмариска” - 33 бр., по ул. “Димитър Благоев” - 13бр., на пл. “21-ви
септември” - 2 бр., по пресечна улица
на ул.“Гео Милев” и улица “Христо
Ботев" - 2 бр., във връзка с изградена
електронно съобщителна мрежа на
“НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" ЕООД с ЕИК
117619271, със седалище и адрес на
управление: гр. Русе, ул. “Църковна
Независимост” №18, партер, представлявано от Свилен Руменов Максимов,
за срок от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНА НАЕМНА
ЦЕНА за предоставяне на елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление –общинска собственост,
общо за 99 стълба – 118,80 лв. /Сто
и осемнадесет лева и осемдесет стотинки/ с ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община
Тутракан, осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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Нови книги в Исторически музей-Тутракан

„Те загинаха за Добруджа” - едно ново ценно издание Фотоалбум „Добруджа във войните
за национално обединение” - почит
към героите, загинали за свободата
и обединението на България

СМЯХ
- Пробва ли новия течен Ariel с никога! Аз никога даже не съм
аромат на портокал?
целувала момче досега!
- Да, но предпочитам Fanta.
Лекарят застава до прозореца и
мълчаливо гледа навън. Майката
Ходих в командировка и срещ- не издържа дълго на мълчанието
нах случайно една позната. Тя ми и пита:
вика: "Хайде, ела с мен да те раз- Нещо интересно ли има навън?
веда!". И верно ме разведе.
- Когато за последен път се случило това, което вие двете твърдиЖена дълго и критично се ог- те, на небето изгряла ярка звезда,
лежда в огледалото, накрая въз- а от изток се появили мъдреци на
дъхва и казва: - Така му се пада на камили. Не искам да ги пропусна
моя тъпак!
за нищо на света!
- Какви жени харесваш, умни,
или красиви?
- Нито едните, нито другите,
харесвам само теб.
Щирлиц пристигнал на среща
със свръзката си в уречения бар и
си поръчал 100 грама водка.
- Водката ни свърши преди два
дни! - извинил се барманът.
- Е, тогава 100 грама коняк.
- Конякът свърши вчера! - огорчено казал барманът.
- Е, а бира имате ли?
- Уви и тя свърши днес...
"Значи свръзката вече е тук!" –
помисли си Щирлиц.
Щраусите не обичат котките,
защото серат в пясъка.
След прегледа, докторът казва:
- Дъщеря ви е бременна, госпожо.
Според мен е в четвъртия месец.
- Какво говорите, докторе?!
Това не е възможно! Та дъщеря
ми никога не е оставала насаме с
мъж! Кажи му, маме!
- Ами да - казва момичето -

Срещат се приятели на по бира:
- Как си, семейството как е?
- Жена ми е ангел...
- Късметлия! Моята още е
жива...
Оптимист и песимист си говорят
за положението в страната. Оптимистът, явно вече разочарован,
казва: - Както е тръгнало, май
всички ще стигнем до просия.
Песимистът: - То, да просим,
ама от кого?
Тъщата се прибира от пазар и заварва зетя да си опакова куфарите.
- Ти... какво? – пита тъщата.
- Какво ли? Изпратих и-мейл на
дъщеря ти, че се прибирам по-рано
от риболов, обаче се връщам и я
заварвам в леглото с Пешо! Край,
напускам я!
Тъщата го успокоява: - Чакай
малко, нещо не е наред - тя не е
такава… нека говоря с нея!
След малко тъщата се връща от
кухнята усмихната: - Казах ти че
нещо не е наред - не си платил интернета… не е получила и-мейла.

ɧɢɛɢɬɤɢɢɥɢɦɟɫɬɚɡɚɤɨɢɬɨ
ɢɦɚɬ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɩɨɝɪɟɛɚɧɢ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɜɨɟɧɧɢ ɱɢɧɨɜɟ ȼ
ɩɪɨɰɟɫɚɧɚɪɚɛɨɬɚɬɟɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɬ ɱɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɝɪɨɛɢɳɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɊɭɦɴɧɢɹ ɫɚ ɛɢɥɢ ɧɚɣɛɪɭɬɚɥɧɨ ɢ
ɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɨ ɭɧɢɳɨɠɚɜɚɧɢ
ɨɬ ɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ ɨɳɟ
ɜ ɩɴɪɜɢɬɟ ɞɜɟ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹ
ɫɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ ɜɨɣɧɚɬɚ ɡɚ ɞɚ

ɬɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɜɨɣɧɢɲɤɢ ɩɚɦɟɬɧɢɰɢɜɋɟɜɟɪɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɫɚ
ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɬɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢɧɚ
ɬɟɪɟɧɢɬɟɧɚɫɟɥɫɤɢɢɝɪɚɞɫɤɢ
ɝɪɨɛɢɳɚɜɭɱɢɥɢɳɧɢɢɱɚɫɬɧɢ
ɞɜɨɪɨɜɟ ɑɟɬɜɴɪɬɚɬɚ ɢ ɧɚɣ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɝɪɭɩɚɫɚɢɡɝɪɚɞɟɧɢ
ɢɨɛɨɫɨɛɟɧɢɤɚɬɨɤɥɚɫɢɱɟɫɤɢ
ай-новото издание, сред книɜɨɟɧɧɢɝɪɨɛɢɳɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ
гите посветени на Добруɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
джа, е луксозният фотоалбум
ɧɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɝɪɨɛɢɳɚ
„Добруджа във войните за национално
обединение”. Повод за неговото издаване е 100-годишнината от Първата
световна война и военните действия на
Българската армия през 1916 г. Той е
плод на 10-годишно щателно и задълбочено проучване на наличните архивни
документи на екип от специалисти от
музеите в Тутракан и Добрич.
100-годишнината от участието на
България в Първата световна война е
продиктувано от нейния справедлив
стремеж да довърши своето национално
обединение. През есента на 1915 г.,
след няколко блестящо осъществени
военни операции, българските войски
разгромяват сръбско-съглашенските
сили и освобождават цяла Вардарска
Македония. На 1 септември 1916 г.,
след влизането на Румъния във войната на страната на Антантата, започва
победоносната Добруджанска операция
на Трета българска армия под командНа 7 септември т.г. в Дом-паметник "Йордан
ването на ген. Стефан Тошев. Под
Йовков" в гр. Добрич беше представянето на
звуците на химна „О, Добруджански
книгата на Петър Бойчев и Радослав Симеонов
край”, вдъхновени от идеята да поправят
"Те загинаха за Добруджа"
историческата неправда от коварното
заграбване на Южна Добруджа, частите
ɫɟɡɚɥɢɱɢɫɩɨɦɟɧɴɬɡɚɨɫɜɨɉɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ  на армията освобождават областта до
ɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɩɨ ɢɦɟɧɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢ делтата на р. Дунав. Водейки интенɜɪɟɦɟ ɧɚ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɢɰɢɢɨɮɢɰɟɪɢɜɉɴɪɜɚɬɚ зивни и кръвопролитни сражения с
ɜɨɣɧɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɞɚɥɢɠɢɜɨɬɚ румънци, руснаци и сърби, те постигат
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɬ ɫɢ ɡɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɳɟ ɩɨɡɜɨɥɢ забележителни победи над противниɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɜɨɟɧɧɢɝɪɨɛɢɳɚ ɞɚ ɫɟ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɢ ɫɴɞɛɚɬɚ ка, които влизат навеки в аналите на
ɜ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɜ ɱɟɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜ- ɢɦɢɦɹɫɬɨɬɨɧɚɩɨɝɪɟɛɜɚɧɟ българската бойна слава. От началото
ɧɢ ɝɪɭɩɢ ɉɴɪɜɚɬɚ ɢ ɧɚɣ ɤɴɞɟɬɨɩɨɬɨɦɰɢɬɟɳɟɦɨɝɚɬɞɚ на 1917 г., до излизането на Румъния и
ɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɚ ɬɟɡɢ ɩɨɞɧɟɫɚɬɰɜɟɬɟɢɞɚɫɟɩɪɟɤ- Русия от войната, нашите войски водят
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ ɥɨɧɹɬɜɬɹɯɧɚɩɚɦɟɬȺɩɨɱɢ- позиционни боеве на т. нар. Северен
ɫɚɦɨɬɨ ɩɨɥɟɫɪɚɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɬɚɧɟɬɨɩɚɦɟɬɬɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ фронт по р. Серет.
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɚ ɛɥɢɡɨɫɬ ɜɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɹɫɜɹɬɟɦɟɪɢɥɨ
Издирени са имената на 15 468 бълɞɨ ɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɢɥɢ ɩɨɥɟɜɢɬɟ ɡɚɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢɤɪɢɬɟɪɢɣ гарски воини, паднали за обединението
ɛɨɥɧɢɰɢ ȼɬɨɪɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬ ɤɴɦ ɬɟɡɢ на Родината.
ɜɨɣɧɢɲɤɢɬɟɩɚɦɟɬɧɢɰɢɢɡɞɢ- ɤɨɢɬɨɫɚɛɢɥɢɩɪɟɞɢɧɚɫ
И днес, 100 години по-късно от тези
ɐɟɧɚɥɜ
ɝɚɧɢɜɞɜɨɪɨɜɟɬɟɧɚɰɴɪɤɜɢɬɟ
епични събития, народната памет е
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
ɢ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢ ɜ
съхранена в мемориал „Военна гробɇɢɤɨɥɨɜɚɐȺɇȿȼȺ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢɌɪɟница – 1916 г.” край Тутракан и Военно
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гробище - Добрич, където ежегодно
хиляди потомци и родолюбци отдават
заслужена почит на героите, загинали за
свободата и обединението на България.
Читателите на фотоалбума ще узнаят
повече за историята на Добруджа и
личностите, завинаги свързали съдбата
си с нея, с помощта на множество документи, карти, фотографии, картини
и други средства за визуализация и
пресъздаване на епичните събития на
Добруджанския фронт през 1916 г.
Паметта на героите, загинали за свободата и обединението на Отечеството е
достъпна не само за българския читател,
но и за чуждоезични изследователи на
Добруджа, защото изданието е двуезично. На български и английски език,
читателите се поучават на родолюбие
и истински патриотизъм с действия.
Авторите изразят своето уважение и
преклонение към тези, които ни дават
основание днес да се гордеем, че сме
българи.
Поклон пред паметта на героите,
отдали живота си за Добруджа и
България!
Фотоалбумът е издаден с финансовата помощ на Министерството на културата.
Даниела ИВАНОВА

ТГ

ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ

справочник

Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Продажби
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

СУДОКУ

ɧɭɲɢɬɟɥɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢɰɢɫɴɞɴɪɠɚɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɭɫɴɪɞɟɧ ɬɪɭɞ
ɧɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɚɜɬɨɪɢ ɢɫɬɨɪɢɰɢ
ɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɢɊɚɞɨɫɥɚɜɋɢɦɟɨɧɨɜɫɴɨɬɜɟɬɧɨɨɬɦɭɡɟɢɬɟ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ⱦɨɛɪɢɱ ± ɬɚɦ
ɤɴɞɟɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɬɞɜɟɬɟɧɚɣ
ɝɨɥɟɦɢ ɜɨɟɧɧɢ ɝɪɨɛɢɳɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɨɬ
ɜɪɟɦɟɬɨɧɚɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚɋɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚɧɢɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹɨɬɞɚɜɧɚɫɟɧɭɠɞɚɟɲɟɨɬɬɚɤɨɜɚɰɟɧɧɨɢɡɞɚɧɢɟ
ɡɚɳɨɬɨ ɜ ɧɟɝɨ ɫɚ ɩɨɦɟɫɬɟɧɢ
ɢɦɟɧɚɬɚɧɚɜɫɢɱɤɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɜɨɣɧɢɰɢɢɨɮɢɰɟɪɢɡɚɝɢɧɚɥɢ
ɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹ ɢ ɬ ɧɚɪ
ɋɟɪɟɬɫɤɢ ɮɪɨɧɬ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚ Ƚɨɥɹɦɚɬɚ ɜɨɣɧɚ ɚɪɯɢɜɧɢ
ɞɚɧɧɢ ɤɚɪɬɢ ɫɯɟɦɢ ɫɧɢɦɤɢ
ɫɩɪɚɜɨɱɟɧɚɩɚɪɚɬɢɞɪ
Ɉɝɪɨɦɟɧɟɛɪɨɹɬɧɚɧɚɲɢɬɟ
ɫɴɧɚɪɨɞɧɢɰɢ ɤɨɢɬɨ ɬɴɪɫɹɬ
ɫɥɟɞɢɬɟɧɚɫɜɨɢɬɟɞɹɞɨɜɰɢɢ
ɩɪɚɞɹɞɨɜɰɢɢɩɚɡɟɣɤɢɨɫɤɴɞɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɢɥɢɩɨɠɴɥɬɟɥɢɨɬ

В

ɜɪɟɦɟɬɨ ɫɧɢɦɤɢ ɬɴɪɫɹɬ ɜɴɜ
ɜ ɨ ɟ ɧ ɧ ɢ ɬ ɟ  ɧ ɢ
ɝɪɨɛɢɳɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɡɚɬɟɯɧɢɬɟ ɩɪɟɞɰɢ
ɇɚɣɱɟɫɬɨ ɬɟ
ɨɛɢɤɚɥɹɬ ɫɬɨɬɢɰɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɢ ɢ ɞɨɪɢ ɧɟ
ɡɧɚɹɬ ɤɴɞɟ ɞɚ
ɬɴɪɫɹɬ ɞɢɪɢɬɟ
ɧɚ ɨɬɞɚɜɧɚ ɢɡɦɢɧɚɥɢɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɂɦɟɧɧɨ
ɥɢɱɧɢɬɟɫɪɟɳɢ
ɫɬɟɡɢɯɨɪɚɩɨɞɬɢɤɜɚɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɚɬ
ɢɡɞɢɪɜɚɧɟ ɧɚ
ɢ ɦ ɟ ɧ ɚ ɬ ɚ  ɧ ɚ
ɝɟɪɨɢɬɟ ɞɚɥɢ
ɠɢɜɨɬɚ ɫɢ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɤɚɬɨ
ɩɪɟɰɟɧɹɜɚɬ ɱɟ
ɬɚɡɢ ɤɨɥɨɫɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɢ
ɛɢɥɚ ɧɚɣɩɨɞɯɨɞɹɳɢɹ ɢɡɪɚɡ
ɧɚɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬɤɴɦɩɚɦɟɬɬɚ
ɢɦɋɚɦɢɬɟɚɜɬɨɪɢɜɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚ ɡɚɪɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɢɞɟɹɬɚ ± ɜ
ɞɚɥɟɱɧɚɬɚ  ɝ ɜɫɟ ɨɳɟ
ɧɟ ɡɧɚɹɬ ɱɟ ɳɟ ɫɟ ɫɛɥɴɫɤɚɬ
ɫɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚɢɨɬɝɨɜɨɪɧɚ
ɡɚɞɚɱɚɤɨɹɬɨɳɟɨɛɫɟɛɢɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨ ɢɦ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɪɟɞ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
ɬɟ ɩɪɨɭɱɜɚɬ ɬɨɩɨɧɢɦɢɹɬɚ ɜ
ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɤɚɤɬɨ
ɢ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɜɨɣɫɤɨɜɢ ɱɚɫɬɢ ɜɨɸɜɚɥɢ ɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɹ ɮɪɨɧɬ ɩɪɟɡ
ɩɟɪɢɨɞɚ±ɝ
ȼɯɨɞɚɧɚɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨɜɴɡɧɢɤɜɚɢɞɟɹɬɚɞɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢ ɧɚɭɱɧɨɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɚ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɢɹɩɨɛɨɣɧɢɹɩɴɬɧɚ
Ɍɪɟɬɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɚɪɦɢɹɤɚɬɨ
ɩɴɪɜɚɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɩɪɟɡ
 ɝ ɚ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɫɥɟɞɜɚɬ
ɨɳɟɱɟɬɢɪɢ±ɩɪɟɡ
 ɢ  ɝ ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɬɟɡɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɬɟ ɭɫɩɹɜɚɬ
ɞɚ ɨɛɯɨɞɹɬ ɦɟɠɞɭ  ɢ 
ɨɛɟɤɬɚɤɴɞɟɬɨɫɚɛɢɥɢɜɨɞɟ-

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Юбилейни 25 за "Слънчева усмивка"!
от стр. 1
ɞɨɛɪɟɂɫɬɢɧɫɤɢɬɟɚɩɨɫɬɨɥɢɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɫɚɢɦɟɧɧɨɬɚɦɬɚɦ
ɫɟɫɥɭɱɜɚɬɬɚɤɢɜɚɱɭɞɟɫɚɤɚɬɨ
ɬɨɜɚɬɚɡɢɜɟɱɟɪɐɹɥɚɩɥɟɹɞɚ
ɩɟɜɰɢɟɞɧɢɜɟɱɟɩɨɪɚɫɧɚɥɢ
ɞɪɭɝɢ ɩɨɟɦɚɬ ɫɟɝɚ ɬɨɡɢ ɩɴɬ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɤɚɤɜɢɳɟɫɬɚɧɚɬ
ɭɬɪɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɬɟ ɳɟ
ɨɫɬɚɧɚɬɟɞɧɢɩɪɟɤɪɚɫɧɢɯɨɪɚ
ȼɴɡɯɢɳɚɜɚɦ ɫɟ ɧɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚ
ɬɚɤɢɜɚ ɤɚɬɨ Ⱦɨɪɨɬɟɹ ɂɫɤɚɦ
ɞɚɩɨɡɞɪɚɜɹɢɜɫɢɱɤɢɪɨɞɢɬɟɥɢɡɚɳɨɬɨɬɟɫɚɦɧɨɝɨɜɚɠɟɧ
ɮɚɤɬɨɪ ɉɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɧɚɫɨɤɚ
ɟɞɚɞɟɧɚɨɬɞɨɦɚɢɫɥɟɞɬɨɜɚ
ɟɩɪɨɞɴɥɠɟɧɚɨɬȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚɟɦɧɟɧɢɟɬɨɧɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚȿɦɢɥɋɬɪɭɧɞɠɟɜ

ȺɡɫɴɦɡɚɜɬɨɪɢɩɴɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧ ɉɴɪɜɢɹɬ ɛɹɯ ɠɭɪɢ ɧɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɚɊɟɱɧɢɧɨɬɢɩɪɢ
ɤɨɣɬɨɰɚɪɟɲɟɫɴɳɚɬɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚȺɡɨɛɢɱɚɦɸɛɢɥɟɣɧɢɬɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɢɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɟɧɹɤɚɤɴɜɜɢɞɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɢɹɜɪɴɳɚɧɟɥɟɧɬɚɬɚɧɚɡɚɞɡɚɞɚɜɢɞɢɦ
ɤɚɤɜɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɦɟ ɫɜɴɪɲɢɥɢ
ɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɂɤɨɝɚɬɨɜɢɞɢɲ
ɬɟɡɢɩɨɪɚɫɧɚɥɢɞɟɰɚɨɬɧɨɜɨ

ɞɚ ɢɡɠɢɜɹɜɚɬ ɟɦɨɰɢɹɬɚ ɨɬ
ɝɨɥɹɦɚɬɚɫɰɟɧɚɞɚɫɟɩɨɤɚɠɚɬ
ɩɪɟɞɩɭɛɥɢɤɚɬɨɝɚɜɚɜɟɱɟɫɢ
ɤɚɡɜɚɲɋɬɪɭɜɚɥɨɫɢɟɍɛɟɞɟɧɫɴɦɱɟȾɨɪɨɬɢɦɧɨɝɨɫɟ
ɟɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɥɚɩɨɧɟɠɟɬɟɡɢ
ɞɟɰɚ ɫɚ ɢɡɪɚɫɥɢ ɩɪɟɞ ɨɱɢɬɟ
ɣ Ⱦɚ ɫɦɟ ɠɢɜɢ ɢ ɡɞɪɚɜɢ ɞɨ
ɫɥɟɞɜɚɳɢɹɸɛɢɥɟɣɩɨɠɟɥɚ
ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɴɬ ɋɜɟɬɨɫɥɚɜ
Ʌɨɛɨɲɤɢ

това. Дори някои казват, че ако не
са пели с групата нямало е да видят
много места в България и досега.
Вече имаме много авторски песни, смятаме да ги издадем в диск.
Нашият голям приятел Пламен
Мирчев ще направи реалност тази
идея, защото много сме я отлагали.
Мисля, че на този концерт дойдоха
тези, които са обичали това, което
сме правили, тези, които са отдадени. Може би, един от хората,
които със сигурност щеше да дойде
е Деница Арнаудова, но тя скоро
роди. Изкуството променя хората.
Ще спомена Боряна, която завърши "Маркетинг", но втора година
работи като аниматор и се справя
прекрасно. Божидара продължава
да пее и има участия, и тя завърши "Маркетинг". Антония е ПР на
Общината, ще бъде включена във
всички песни, защото не е спирала
да пее. Божана успя да завърши
Консерваторията и смятам, че от
нея ще излезе добър вокален педагог и някога може да продължи
това, което аз съм направила.
През годините сме работили с
различни композитори - Борис
Карадимчев Петър Льондев, Валери Костов, Емил Струнджев, Светослав Лобошки, Пламен Мирчев
и др. Песните са по текстове на

нашите поетеси Румяна Капинчева
и Ценка Бойчева.
Това, което се е случвало през
годините, трябва да се помни, то е
история. Искам да кажа още, че в
България друга група като нашата,
освен тази в Горна Оряховица,
няма."
В края на разказа, изскочи и още
един въпрос - кой през годините е
помагал на "Слънчева усмивка" и
в работата на Доротея Бальовска?
"Освен властта в лицето на
кметовете Красимир Петров и
Камелия Златанова, Георги Георгиев, д-р Димитър Стефанов и
Петя Василева, мога да спомена
Даниела Стелиянова. И задължително - Анелия Калдарева!
Тя винаги е била до мен. Някои
казват, че е заради дъщеря й. Не,
не е така. Анелия Калдарева просто
живее със "Слънчева усмивка" и с
работата в Центъра. Изключителна
е, тя е сърцето и душата, харесва
това, което правим. Много е трудно
да намериш съмишленик. А това е
човекът, който винаги ми е казвал
кое е хубаво и кое - не. Факт е, че
през годините има и много хора,
които са ми пречили. Но те само
ме амбицираха повече" - заключи
Доротея Бальовска.

Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител
на ВФ "Слънчева усмивка":

Изкуството
променя хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
дин е въпросът към Доротея
Бальовска - за "Слънчева усмивка" в началото и
през годините: "Като си направих
сметката, "Слънчева усмивка" като
такава започна от 1991 г. Но,
групата, всъщност, бе създадена
в Читалището, много преди това някъде през 1984 г., а аз работех в
Читалището от 1981 г. Секретарят
му тогава - Димитрина Рашева,
реши, че трябва да се създаде такава група. Не си поставях големи
цели, все пак едно ново начало бе.
Спомням си, че в първата група пееха Елиза Йосифова и Искра, но не
си спомням фамилията й. Групата
се казваше "Дунавски звънчета".
През 1989 г. ме освободиха от
работа в Читалището, по една или
друга причина, и аз преместих
групата в Центъра за работа с деца
(днешният ОЦИД). Покани ме Мария Симеонова, която работеше
там. Тя направи всичко възможно
пианото от Младежкия дом да бъде
пренесено тук, защото той беше
тръгнал към разруха и закриване.
Една година бях на борсата, не
получавах нищо от Детския център,
но работех с групата. Поставих
задача на децата да си измислят
сами име на групата и скоро ме

Е

подсетиха, че Искра е измислила
името "Слънчева усмивка". Такова
беше началото - трудно. Доста хора
не вярваха, че ще оцелеем през
годините, но ето - получи се. Много
деца минаха през групата, някои си
спомням, други вече не.
Първият ни конкурс беше в
Карлово през 1994-95 г. Явихме
се с многочислена група - с черни
костюми (поличка и елек). Първата завоювана награда беше 3-то
място и се конкурирахме с над 30
групи. През 1999-2000 г. групата
беше абсолютно утвърдена и се
яви на конкурса "Златният петел"
в Габрово и Велико Търново, и сме
се класирали все в челната тройка.
Там се явихме след селекция.
Едната година се представихме
с "Чичовите коне", другата - с
"Боряно, Борянке". И двете песни
влязоха в Златния фонд на БНР.
И още - след като ни чу да пеем
"Чичовите коне", покойният Борис
Карадимчев ни даде песента. На
него трябва да благодарим за
старта през годините. И от там
започнаха много участия - дуети,
триа, квартети, в телевизии и
радиа. Няма да забравя, по Канал
1 даваха "Хит минус едно", а по
бТВ "Като лъвовете" - все с наши
участия. Децата си спомнят всичко

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 септември - Памела ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 септември - Иван НЕДЕВ, Общински съветник от
БСП, ОбС-Тутракан
9 септември - Николай ЙОРДАНОВ, Мл.експерт "ЕПП",
Община Тутракан
9 септември - Албена АТАНАСОВА, "Алианц България",
Тутракан
9 септември - Теодора ЙОРДАНОВА, Чистач, Община

Тутракан
9 септември - Александър ИВАНОВ, ФГ "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 септември - Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община
Тутракан
14 септември - Боянка СТЕФАНОВА, Мл.експ. "АТУ",
Община Тутракан
14 септември - Гинка ТОНЧЕВА, Чистач, Община
Тутракан

8 - 14.09.2016 г.

Антония КАЛДАРЕВА:

Остава приятелството и
удоволствието да сме заедно!

"В "Слънчева усмивка"
пея от 6-годишна, което
означава, че вече са станали 21 години в групите
на г-жа Бальовска" - така
започваме разговора с Антония Калдарева, която
е сърцето на вокалната
формация. Дали ще й хареса
това определение, не зная,
но продължаваме:
- Истината е, че установих с времето, че това
ми доставя истинско удоволствие!
- Какъв е най-добрият,
най-милият спомен?
- Хубавите спомени са с
истинските приятели. Били
сме на много места, много
участия в различни конкурси, в телевизии и радиа, но
това, което остава е приятелството и удоволствието да сме заедно.
- Коя песен пееш с найголямо удоволствие винаги?
- Сложен въпрос! Една
от любимите ми песни,
които изпълнявам с много
чувство, разбирам и съм
вътре в песента, е "Да те
жадувам". Може би съм го

осъзнала сега, след години, когато съм пораснала.
Като се замисля, сигурно
сме изпели хиляди песни...
- Каква и къде е твоята
мисъл, когато излезеш
на сцената с микрофон
в ръка?
- Истината е, че с годините разбрах, че съм найсилна с групата. Там си
помагаме, подкрепяме се. А
до ден днешен, чувството
е притеснение, сценична
треска. Преди години ми
бяха казали, че ако изгубя
това чувство на притеснение трябва да спра да
се занимавам с музика. И
все още не съм го изгубила,
днес, след 21 години, и това
ме кара да продължавам,
въпреки всичко. Аз съм
единственият изпълнител
от вокалната група, който
не е имал бенефис, което
практически означава, че
пеенето за мен не е приключило. Хората казват,
че който пее, зло не мисли.
Макар, че съм имала различни моменти...
Калина ГРЪНЧАРОВА

Тим "Рипър" Оуенс
от "Джудас Прийст"
- в Тутракан!
от стр. 1
Русе. Шоуто ще продължи близо
два часа, а публиката ще има
възможност да чуе вечните хитове
на легендите "Джудас Прийст",
най-популярните песни от соловия
албум на Тим "Рипър" Оуенс, както
и най-новото от Б.Т.Р.
В концерта ще участват и групите "Saints 'n' Sinners" от Истанбул, Турция, и българските "Маss
Cremation", "Егоист", "Explicit" и
"Scroletics".

Световната популярност на
американеца Тим „Рипър“ Оуенс
идва с „Джудас Прийст“ през 1996
г., с които работи до 2004 г. С тях
записва номинирания за наградите
„Грами“ албум Jugulator /1997 г./.
Тим Рипър Оуенс има невероятния
шанс да работи и със световноизвестни музиканти като Ингви
Малмстийн и Дъг Олдридж. Първото съвместно изпълнение на Б.Т.Р.
с Тим Рипър бе на новогодишния
концерт в Каварна през 2014 г.

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