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Тутракански пътни полицаи
отказаха подкуп
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъж и жена са задържани, след като
опитали да подкупят
тутракански пътни полицаи,
информираха от Пресцентъра на ОДМВР-Силистра.
На 6 октомври в 21:50 ч. в
района на село Богданци,
полицаите Ивелин Лазаров

М

Цена 0.60 лв.

Д-р Любомир Бойчев
номиниран за
"Лекар на годината"

и Георги Симеонов спират
за проверка лек автомобил „Ауди”, управляван от
44-годишния С.А. Когато
се оказало, че алкохолната
му проба с дрегер отчита
положителен резултат, той
подхвърлил в патрулния автомобил банкнота от 50 лв.,
на стр. 2

Президентски избори`2016

ГЕРБ откри предизборната кампания
"Ще ги бием и ще превземем
Тутракан!" е казал ген. Стефан
Тошев през 1916 г.
"Ще ги бием и ще спечелим
изборите!" - перифразирайки,
категоричен за резултата от
предстоящите президентски
избори е вицеадмирал Пламен Манушев
на стр. 4

Новият кмет на Главиница
встъпи в длъжност
Калина ГРЪНЧАРОВА
овоизбраният кмет
на община Главиница - Неждет Ниази,
встъпи в длъжност като
положи клетва по време на
заседанието на Общинския

Н

съвет проведено на 10 октомври. Той бе избран на
проведените частични избори на 2 октомври т.г. с 3
374 действителни гласове
или 55,05%.
на стр. 4

Ʉɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬɇɂȺɁɂ

Краси, Сашо и Димитрина световни шампиони по канадска борба!
Н

а завършилото световно първенство
по канадска борба в
Благоевград трима тутраканци за пореден път доказаха на света, че са найсилни в своите категории.
Многократните световни,
европейски и републикански
шампиони Красимир Костадинов, Сашо Андреев и
Димитрина Димитрова не
оставиха и съмнение, че
появят ли се на състезание
- винаги печелят.
Димитрина взе златото
на дясна ръка в категория
55 кг и бронз на лява ръка.
Сашо е световен шампион
на стр. 2

на стр. 3
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В два поредни дни:

НОВИНИ
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Министерството на образованието и науката за
втора поредна година провежда Национална седмица
на четенето. Oт 9 до 14 октомври "Детски отдел" на
библиотеката в Тутракан ще вземе участие с редица
инициативи посветени на събитието. По този повод
библиотекарката Стефка Капинчева бе поканена да
чете приказка на учениците от V "а" клас в СУ "Йордан
Йовков" с класен ръководител Венета Александрова.
Седмицата на четенето се провежда с цел повишаване образователните потребности на децата и
засилване интереса към книгата.
ПРИЕТА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕДЕТО
Над 3000 случая на изоставяне на деца са предотвратени през 2015 г. Това показва Докладът по изпълнението на Националната програма за закрила на
детето за миналата година, който беше одобрен от
правителството. През 2015 г. 995 деца са настанени
при роднини и близки, а в приемни семейства техният
– 1258. Осиновени са 626 деца. Откритите социални
услуги за деца са 148 с общ капацитет от 2127 места.
Правителството прие и Националната програма за
закрила на детето за 2016 г. Акцент в нея се поставя
върху безопасността на децата, както и върху търсенето на решения на предизвикателствата, свързани
с децата-бежанци, предвид засилените миграционни
процеси в страната. Сред най-важните задачи в програмата е и продължаването на деинституционализацията на грижата за деца. Предвижда се да продължи
поетапното закриване на специализираните институции и разкриването на социални услуги в общността.
КРИМИНАЛЕ
Четири декара лозя край село Богданци са изгорели
при пожар, възникнал на 5 октомври около 19:50 часа.
Причината е небрежност при боравене с открит огън.
Погасявайки пожара, огнеборци от Противопожарен
участък – Главиница, спасили 20 дка лозов масив.
С 2.07 промила алкохолно съдържание шофирал 52-годишният Г.Ф. Той бил засечен на 7 октомври, докато
управлявал лек автомобил „Крайслер” по пътя между
Главиница и село Подлес. Отказал е да даде кръвна
проба. Срещу него е започнато бързо производство.
19-годишният А.Ш. е засечен да шофира след употреба на наркотични вещества. На 11 октомври около
20:00 часа младежът бил зад волана на лек автомобил
„Мицубиши”, когато бил спрян за проверка в района
на Тутракан. След като техническото средство дало
положителен резултат за употреба на амфетамин,
била претърсена и колата на младежа, където били
открити 10 г от същото наркотично вещество. А.Ш.
е задържан за срок до 24 часа, срещу него е образувано
досъдебно производство.

Краси, Сашо и
Димитрина световни шампиони!
от стр. 1
също на дясна ръка в категория 85 кг, а Красимир
- затвърди световната си
класа в категория 110 кг на
лява ръка.
Световното първенство
по канадска борба в Благоевград завърши с голям
успех за българските спортисти. Националите ни
завоюваха общо 16 златни,
16 сребърни и 12 бронзови

медала.
Състезанието се проведе
от 4 до 9 октомври, като
в него участие взеха над
1300 състезатели от цял
свят.
В първите два дни от
първенството бяха борбите при юношите и девойките, в следващите два
се състезаваха хората с
увреждания и ветераните,
а в останалите - мъжете
и жените.

Тутракански пътни полицаи
отказаха подкуп
от стр. 1 ред. За предложения подкуп
С.А. и С.Т. били задържани
за срок до 24 часа, а срещу
тях е започнато бързо производство.
Само ден преди този случай, край Нова Черна друг
нарушител се опита да подкупи служителите на реда
със 7 лева. Полицаите от
РУ-Тутракан Ангел Милчев,
Диян Арабаджиев и Коста
Минев задържаха 34-годишния В.С. за предлагане
на подкуп на длъжностно
лице. Около 18:20 часа на 5
октомври, на изхода на село

за да избегне съставянето
на акт за установеното нарушение. Веднага след това
40-годишната С.Т. – спътничка на водача, подхвърлила
в полицейската кола други
шест 50-левови банкноти.
Двамата били незабавно задържани, а сигнал за
случая бил подаден в дежурната част на РУ-Тутракан.
Дежурна оперативна група
извършила оглед на местопроизшествието и иззела
банкнотите по надлежния

Нова Черна полицейските
служители подали знак за
спиране към лек автомобил
„Опел”, тъй като се движел
без включени светлини. При
проверката се оказало, че
водачът – В.С. (34 г), не
носи лична карта и свидетелство за управление на
МПС. След като бил поканен за съставяне на акт
по ЗБЛД и на фиш по ЗДвП,
мъжът подхвърлил в патрулния автомобил две банкноти
– от 5 лв. и от 2 лв., за да
избегне санкцията.
Последвало незабавното

му задържане. Оперативна
група и в този слумай посетила местопроизшествието, извършила оглед
и иззела банкнотите по
надлежния ред.
За предлагане на подкуп
на длъжностно лице В.С. е
задържан също за срок до 24
часа, а срещу него е образувано бързо производство.
Месец преди тези случаи
- на 7 септември, в Тутракан също е направен опит
за подкупване на пътни
полицаи, сочи криминалният
бюлетин.

Четем с мама
Ученици даряват
книги на библиотеката

ɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ,,,ɚɤɥɚɫ
ɫɤɥɚɫɟɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
Ʌɸɞɦɢɥɚ Ɍɪɭɲɟɜɚ
ɨɬ ɋɈɍɏɪȻɨɬɟɜ ɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɭɱɚɬɧɟɳɨ
ɩɨɜɟɱɟ ɡɚ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɟɞɧɚ
ɨɬ ɥɸɛɢɦɢɬɟ ɞɟɬɫɤɢ ɤɧɢɠ-

У

етският отдел на
читалищната библиотека обогати своя
фонд с 30 книги, съобщи
библиотекарят Стефка Капинчева. Дарените заглавия
са на стойност 128.97 лева
и са предоставени от Даниела Христова - ученичка от
VII кл. В СУ ”Йордан Йовков"
в Тутракан. (на снимката)
"Даниела е редовен читател на нашата библиотека,

Д

ɤɢ  ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ
ɧɚ ɉɢɧɨɤɢɨ  Ʉɚɪɥɨ
Ʉɨɥɨɞɢ ɉɨɜɨɞɴɬ ɟ
ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɳɚɬɚ ɫɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɋɟɞɦɢɰɚɧɚ
ɱɟɬɟɧɟɬɨ
ɄɥɚɫɴɬɩɨɫɟɬɢȾɟɬɫɤɢ ɨɬɞɟɥ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɇɚ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɛɹɯɚɩɨɤɚɧɟɧɢɢɪɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɧɚ
ɞɟɬɫɤɢɹɪɨɦɚɧ
ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɉɢɧɨɤɢɨ ɟ ɟɞɧɨ ɨɬ
ɧɚɣɩɪɨɱɭɬɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟ ɱɟ
ɬɚɡɢɤɧɢɠɤɚɟɢɨɬɧɚɣ
ɩɪɟɜɟɠɞɚɧɢɬɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨ ɰɹɥ
ɫɜɹɬɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɫɜɟɧɱɟɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚɜɱɟɬɟɧɨɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟ
ɢɝɪɢ
“ТГ”

каза Капинчева. "Детски
отдел" изказва своята огромна благодарност към дарителката и очаква малките
читатели да се възползват
от книгите".
През тази седмица е постъпило ново дарение книгите са от домашната
библиотека на Велина и
Калина Христови и са предназначени също за най-малките читатели.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 октомври 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект умения
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж1 камериерка – основно образование, на 4 часа
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
2 бармани – средно образование
ресурси” – в две направления:
1 сервитьор – средно образование
- За обучение по време на работа
20 гладачи - няма изискване за заемане
5 сервитьори – основно/средно обр.
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
2 бармани - основно/средно обр.
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
2 общи работници – основно обр.
1 отчетник – няма изискване за заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
исикване за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
– средно обр.
9 гладачи – няма изискване за заемане
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
6 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
Други СРМ към деня:
3 лекари - висше образование, медицина
1 отчетник, счетоводство - средно специално образование,
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
икономика, компютрни умения
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
1 продавач консултант - средно образование, компютрни
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Д-р Любомир Бойчев
Лекари от софийската
номиниран за
болница„Александровска”
преглеждат безплатно в Силистренско "Лекар на годината"
- На 14 и 15 октомври лекарите ще бъдат в Тутракан
а втора поредна година програмата „Забавно лято, грижовна
есен”, която се осъществявана с финансовото съдействие на водеща фирма за тютюневи изделия
осигурява специализирани
медицински прегледи за
възрастни хора от три
тютюнопроизводителни
региона в страната.
Кардиолози, ендокринолози, уролози, офталмолози,
ортопеди и невролози от
УМБАЛ „Александровска”
преглеждат възрастните
хора от 13 населени места в общините Сатовча,
Крумовград, Кирково, Главиница, Ситово и Тутракан.
Фондация „Bcause” и
създаденият от нея дарителски фонд „Нашите
родители”, в партньорство с Фондация “Направи
добро - Александровска”
организират специализираните медицински прегледи
на място за възрастните

З

хора от трите региона в
страната. В медицинските екипи са включени по
четирима специалисти и
една медицинска сестра.
Двама студенти по медицина подпомагат дейността
във всяко от населените
места.
Подборът на медицинските специалисти за провеждане на прегледите е
уточнен предварително,
съвместно с общопрактикуващите лекари от общините и местните администрации, като най-често
това са кардиолог, уролог,
ортопед и ендокринолог.
„По време на прегледите
от миналата година стана
ясно, че голяма част от пациентите не са посещавали
лекар 20 и повече години.
Средната възраст на пациентите беше 68 години.
Основните заболявания,
констатирани от лекарите в региона на Сатовча,
където през 2015 г. се про-

веде програмата „Забавно
лято, грижовна есен“, са
урологични, кардиологични
и ендокринологични. Тази
година включваме и специалисти по неврология,
офтамология, ортопедия и
травматология. От всички
прегледани миналата есен,
238 души бяха насочени за
допълнителни изследвания
и лечение. Само в първата
седмица след прегледите
26 човека са посетили
различни специалисти в
София”, споделиха опита
си от първото издание на
инициативата от фондация
„Bcause”.
В повечето населени места има лекарска грижа, но
много често липсва реална
възможност възрастните
хора от по-отдалечените села да стигнат до
медицински специалисти.
При досегашните прегледи
голям процент от хората
имаха нужда от допълнителни изследвания и ле-

чение. Имаше и твърде
много случаи, в които се
откриваха здравословни
проблеми, за които хората
дори не подозираха като
диабет, хипертония, глаукома, в това число и вродени
аномалии, за които хората
също нямат представа.
В Силистренско инициативата стартира с прегледи в Главиница и Ситово.
Вчера, 12 октомври, специалистите посетиха село Цар
Самуил, а на 13 октомври
ще са в село Нова Черна.
Прегледите се провеждат
в местните здравни служби, а информация може да
се получи в кметствата,
където са предупредени
своевременно за акцията.
На 14 и 15, петък и събота, столичните специалисти ще преглеждат
в Тутракан в Общинския
център за извънкласни дейности, съобщиха от фондация „Bcause”.
“ТГ”

С изложба Държавният архив в Силистра
отбеляза 65-годишен юбилей
Исторически музей-Тутракан получи Грамота за читател на годината през 2015 г.
Александър МИХАЙЛОВ
една от залите на
Държавен архив-Силистра бе проведено
тържество, посветено на
65-годишнината от основаването на Държавния
архив на България. Организатор бе силистренският
отдел с директор Юлия
Кюшелиева, който е към
Дирекция „Регионален държавен архив“-Велико Търново и е част от Държавна
агенция „Архиви“.
В празника участваха
зам.-областният управител Елена Томова, главният секретар на областната администрация Ивелин
Статев, представители
на Регионалния исторически музей в Силистра,
Регионалната библиотека
„Партений Павлович“, Историческия музей в Тутракан и други, партниращи си
с Архива институции.
На годишнината бе посветена изложбата „Пейзажи от Долен Дунав – отсам
и отвъд”, съдържаща 30
литографии от края на 18ти и началото на 19-ти век
от фонда на Монархическия
институт, съхраняван в
Централния държавен архив. Тя представя панорамни изображения тип
„ведута“ на градове със
сръбски, български, турски, румънски, молдовски
и бесарабски военни крепости по поречието на
Долни Дунав, сред които и
на Силистра и Тутракан.
Автори са австрийски и
немски художници, живели
и творили в бившата Австро-унгарска империя.

В

Графиките, които са
на разположение на силистренци и на гостите на
града до края на октомври,
са особено интересни с
изобразяването на архитектурата, ландшафта,
облеклото на хората – военни и цивилни, корабите
и жанровите сценки, свидетелстващи за времето.
Държавният архив Силистра за пръв път връчи
награди за „Читател на
годината“ по свои отчети от 2015 г. Техни първи
носители станаха Историческият музей в Тутракан,
както и двама представители силистренски историци – доц. Румен Липчев
и д-р Наталия Симеонова.
Основаването на държавни архиви в България е
свързано с издаването на
Указ № 515 на президиума
на Народното събрание
от 10 октомври 1951 г.

за създаване на Държавен
архивен фонд /ДАФ/ на Народна Република България,
разказа хронологията на
институцията Юлия Кюшелиева.
След него в страната

са създадени първите държавни архиви в големите
административни центрове. Конкретните им задачи
са свързани с надзор над
процесите по обработка,
съхранение и използване
на документите, създадени
от структурите на държавната, обществената
и стопанската дейност.
Архивът в Силистра е
създаден през 1963 г. в
резултат на административно-териториалната
реформа от 1959 г. като
отдел на Окръжен народен
съвет Силистра, който от
1988 г. е в структурата на
община Силистра. С указ
от 1988 г. на Държавния
съвет на Република България силистренският архив
е носител на орден „Св. Св.
Кирил и Методий“ трета
степен.
През 1992 г. архивът
преминава на пряко административно подчинение

Калина ГРЪНЧАРОВА
правителният съвет
на Районната лекарска колегия в Силистра номинира единодушно д-р
Любомир Бойчев за Лекар на
годината за заслуги в областта на медицината, по
случай 19 октомври – Деня
на българския лекар.
Церемонията по връчване
на националните награди
се организира от Български лекарски съюз и ще се
проведе точно в празничния
ден.
Припомняме, че д-р Любомир Бойчев получи плакет
"Лекар на годината" и през
2012 г. за проява на висок
морал и професионализъм в
особено тежка ситуация с
национално значение.
Потомственият акушергинеколог бе единственият
лекар от Силистренска
област номиниран в кампанията на в. "24 часа" - "Лекарите, на които вярваме",
а отличието той получи
на Церемонията, която се
проведе на 25 януари т.г. в
пленарната зала на Народното събрание, под патронажа на председателя на
парламента Цецка Цачева.
В момента д-р Любомир
Бойчев е в Страсбург на
обучение по безкръвна хирургия за отстраняване на
пролапс. Обучението е при
професор Ватие, един от

водещите микроинвазивни
оператори в света.
Всяка година тутраканският акушер-гинеколог посещава такива обучения, за
да е в крак с най-иновативните методи в медицината.
Той има пет специализации в университетската
клиника във френския град
Ним и няколко следдипломни
квалификации - оперативна
гинекология, ендоскопска
хирургия, асистирана репродукция и ултразвукова
диагностика.
Д-р Любомир Бойчев е
началник на Акушеро-гинекологичното отделение на
МБАЛ-Тутракан и управител на Медицински център
"Св.Иван Рилски".
На 19 октомври, когато
е Денят на българския
лекар и на светеца-покровител Свети Иван Рилски,
Медицинският център в
Тутракан ще отпразнува
10-годишния си юбилей.
Той е оборудван с модерна техника и извършва квалифицирана акушеро-гинекологична помощ
- асистирана репродукция
в частта вътрематочна
инсеминация.
Празникът ще започне
точно на обяд, очаква се и
тази година специално за
него да пристигнат много
дечица и техните родители
от цялата страна.

на Главно управление на
архивите при Министерски
съвет. От 1978 г. получава
статут на дирекция, а през
2010 г. е преструктуриран
в отдел към Дирекция „Регионален държавен архив“
Велико Търново и е част
от Държавна агенция „Архиви“. С усилията, помощта и добронамереността на наши съграждани
от страната и чужбина,
от просветни, спортни,
културни институции и
деятели, днес Държавен
архив Силистра притежава
архивно богатство, което
може да служи и на идните
поколения.
Юлия Кюшелиева припомни, че в първите години
след Освобождението на
България през 1878 г. ролята на архивни центрове
играят музеите и библиотеките. Споделено бе, че
„бели“ полета в силистренския архив са документи
от периодите 1913-1916
и 1919-1940 г. особено що
се отнася до документи

от органите за власт и
управление, финансово-кредитните застрахователни
институции, но непълноти
има и от предходни периоди. Затова силистренските архивисти изключително много разчитат на
постъпления от граждани,
от физически и юридически
лица, от дарители и притежатели на документи за
изминалите десетилетия.
Към архива функционират читалня, библиотека,
изложбена зала, зала за
семинари. В научно-справочната библиотека са
заведени 2785 тома специализирана литература.
От 2008 г. архивът се
помещава в нова сграда.
Общата фондова наличност надхвърля 904 линейни метра с 2188 архивни
фондове със 104 712 архивни единици, 1172 частични
постъпления и 218 спомена. Застрахователният
фонд се състои от 82 489
кадъра негатив и 82 489
кадъра позитив.
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ГЕРБ откри предизборната кампания
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пожелания за изборна победа
беше открита официално
кандидатпрезидентската
кампания на ГЕРБ - на 9 октомври в
зала „Арена Армеец“ в София пред
15 хиляди членове и симпатизанти на
управляващата партия.
Откриването започна с изпълнения
на Поли Генова, Любо Киров, Веселин
Маринов, ансамбъл "Българе" и родопските "100 каба гайди". Точно на
тяхната музика в залата влязоха Бойко
Борисов и заместника му Цветан Цветанов. След тях "Трио Сопрано", които
са членове на ГЕРБ, изпълниха химна
на България и на ЕС.
"Важно е да спечелим не просто
11-та победа, а да гарантираме успеха
на България в лицето на премиера
Бойко Борисов и на кандидатпрезидентската двойка Цецка Цачева и
Пламен Манушев, каза председателят
на Националния предизборен щаб на
ГЕРБ и зам.-председател на партията
Цветан Цветанов.
На страната, по думите му, е нужно да бъде фактор на стабилност,

С

безалтернативна евроатлантическа
ориентация, сигурна външна граница.
Единството може да направят президентът и вицепрезидентът, които
са доказали, че имат необходимите
качества. Цветанов се обърна към
присъстващите в „Арена Армеец“ със
„Здравейте, победители!“.
На видеостена беше показано
какво е направил ГЕРБ за хората за
10 години с обещанието на кандидатпрезидентската двойка Цецка
Цачева – Пламен Манушев - „Работим
в интерес на хората".
Председателят на жените в Европейската народна партия (ЕНП) Дорис
Пак коментира пред присъстващите,
че в тези тежки времена ЕС се нужда
е от солидарно поведение, честност и
решителна воля. По думите й добре
би било за България и за ЕС, ако един
президент като Цецка Цачева оказва
съдействие на премиера Борисов.
Зам.-председателят на Европейския парламент Антонио Таяни апелира всички жени в България да
подкрепят Цецка Цачева, за да стане

България още по-силна.
Председателят на ЕНП Жозеф Дол
във видео обръщение обяви, че разчита на българските избиратели да разрешат на ГЕРБ да продължи да води
страната по евроатлантическия път.
Зам.-председателят на ГЕРБ Йорданка Фандъкова подчерта, че днес
е нужно обединение на нацията, а
страната ни е границата на Европа и
сигурността на границите е първата
задача пред институциите. В същото
време е нужна ясна стратегическа цел
– образованието, а двойката на ГЕРБ
Цачева – Манушев, могат да защитят
тази цел, уверен е столичният кмет.
Убеден съм, че Цецка Цачева е нашият кандидат за достоен президент,
обърна се към залата зам.-председателят на партията Димитър Николов.
Никак няма да е лесно, чака ни много
работа добави той. Кметът на Бургас
пожела победа на първия тур, за да се
пестят време и средства.
Девет години – десет победи,
обобщи политическата възраст на
ГЕРБ и изборните победи на партията

бившият конституционен съдия Георги
Марков. Той нарече Цветан Цветанов
„машинист на машината за избори“
на ГЕРБ.
"Време е българската нация да бъде
единна и това е моята голяма цел" това заяви Цецка Цачева, кандидат
за президент на ПП ГЕРБ под № 17 в
бюлетината по време на официалното
откриване на предизборната кампания
на партията. Тя подчерта, че България
трябва да остане добър партньор на
НАТО, а президентът да бъде гарант
за модернизиране на армията в
Алианса. Цачева отбеляза, че президентската институция е надпартийна,
но тя иска да бъде президент и на
онези хора, които са разочаровани
от политиците. Цачева изброи като
приоритети – балансирана и активна
външната политика, отчитайки интересите на България, членство в ЕС и
НАТО безалтернативно. По думите й
България трябва да бъде фактор на
сигурност и стабилност. Кандидатът за
президент на ГЕРБ коментира, че и не
най-големите държави и народи могат
да бъдат много големи, стъпвайки на
триадата - образование, наука, бизнес.
Тя посочи, че неин приоритет ще бъде
да прехвърли мостове между тях.
Цачева подчерта също, че като държавен глава ще работи за съдебната
реформа и ще настоява за независим,
справедлив и работещ български
съд. Според нея дебатът не трябва да
се води с останалите кандидати и с
„анонимни тролове” в интернет, а с
българския народ. Цачева допълни, че
тя и кандидатът за вицепрезидент на
партията вицеадмирал Пламен Манушев няма да се впускат в компроматни
битки по време на кампанията.
„Достойнството на българския
войник се е градило столетия с много
труд, с много пот и кръв. За съжаление
примерите от историята са, че победите на бойното поле и по фронтовете

на българския войник понякога са
загуба на политика, а после на предоговарянето на мирните условия. Аз
като вицепрезидент ще съм гарант в
съвременната история на България
това повече да не се случи. Сърцето
ми ще остане винаги в българските
военноморски сили и в Българската
армия и като вицепрезидент няма да
позволя корабът „България“ да бъде
потопен“, каза вицеадмирал Манушев.
Той посочи, че е очаквал честна
кампания и борба на идеи, но още в
самото начало кандидати на ГЕРБ са
получили удари под кръста. А в края
на словото си, като добруджанец, позовавайки се на славната ни история,
емоционално завърши с думите: "Ще
ги бием и ще превземем Тутракан!" е
казал ген. Стефан Тошев през 1916 г.
Ще ги бием и ще спечелим изборите!".
Председателят на ПП ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов
изрази оптимизъм в победата на първи тур. Той отбеляза, че все повече се
убеждава, че от партията са направили
най-верният избор с издигането на
Цачева и Манушев в президентската
надпревара.
„Дали г-жа Цачева е Бойко Борисов
в пола, аз пола не съм си слагал и
не знам как изглеждам“, каза той
и посочи, че генерал в пола му се
вижда по-смешно. „Гледах какви
приказки говорят нашите опоненти.
Истински ме хвана яд, че две години

Новият кмет на Главиница встъпи в длъжност
циите. Пожелавам Ви да изправите
общината на крака!" - каза Аталай.
В своето поздравление председателят на местния парламент
Месут Алиш отбеляза, че вярва в
добронамереността, трудолюбието
и високо чувство на отговорност
на новия кмет, което ще доведе до
устойчиво развитие, просперитет и
благоденствие. "И помнете клетвата - спазвайте върховенството на
закона и винаги да се ръководите
само и единствено от интересите
на община Главиница" - напомни

от стр. 1
общинските съветници от ДПС,
ГЕРБ и БСП. Празни останаха
местата на петимата съветници от
Реформаторския блок.
В началото на сесията председателят на Общинската избирателна
комисия - Венцислав Маринов,
обяви резултатите от изборите.
Той информира, че изборният ден
е преминал в нормална, спокойна
обстановка и благодари на политическите партии и на секретаря на
Община Главиница Ашкън Салим
за доброто взаимодействие при
работата си с Общинската избирателна комисия в изборния ден
и през целия предизборен период.
Жителите на общината са сред
първите, които гласуваха по новите промени в Изборния кодекс,
според които гласуването е задължително. Пак за първи път хората,
които не намериха своя кандидат,
в бюлетината, гласуваха с опцията
"Не подкрепям никого". Те са общо
94, обяви Маринов.
Неждет Неази се закле да служи
вярно на гражданите на община
Главиница и подписа Клетвен
лист, след което председателят на

бях толкова толерантен, така че г-жа
Цачева и вицеадмирал Манушев да
не ме слушат. Правете си вашата
кампания, правете си това, което
винаги сте правили, защото вие сте
добри хора“, каза той и посочи, че
политическите партии са лицемерни.
Борисов обясни, че е гледал някои от
кандидатите за президент и посочи, че
е имало злоба в очите им. „Тръгват да
лъжат наново“, подчерта премиерът.
„Основните ни приоритети сме ги
обезпечили с добрата работа на МВР,
приходните агенции, прокуратурата“,
каза той и посочи, че в новия бюджет
ще има повече 224 млн. за учителите.
„Ще направим необходимото за стабилност, но искам да знаете и да го
обясня тук, първият тур се състезават
политическите партии, във втория тур
се иска подкрепа, взима се подкрепа,
правят се какви ли не коалиции,
нека да ги наречем, или се залага за
бъдеще време общи действия. Ние
трябва да сме първи на първия тур.
Не че за втория няма да се борим с
нашите кандидати, но на първия тур
ГЕРБ трябва да е първа политическа
сила. В противен случай аз няма да
ставам на маймуна като Станишев“,
заяви Борисов.
Премиерът се обърна към своите
опоненти с думите, че вече няма да
е толерантен с тях, но въпреки това
пожела успех на останалите кандидат“ТГ”
президентски двойки.
още той.
"Може да разчитате на нашата
подкрепа, когато предлагате решения в полза на всички граждани"
- заяви общинският съветник от
ГЕРБ Рашко Денев.
От своя страна Неждет Ниази
благодари на населението на
община Главиница за доверието и
подкрепата. "В мое лице, като кмет,
ще срещнете готовност за диалог
и коректност" - обеща той.
Събитието уважиха още народните представители от ДПС Невин
Хасан и Ахмед Ахмедов, кметове
и председатели на Общински съвети от съседни общини и много
граждани.

Неждет НИАЗИ, кмет на Главиница:
ɈɬɥɹɜɨɧɚɞɹɫɧɨɇɚɪɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥȺɯɦɟɞȺɯɦɟɞɨɜɥɢɞɟɪɴɬɧɚȾɉɋɋɢɥɢɫɬɪɚɇɚɫɭɮ
ɇɚɫɭɮɧɚɪɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɊɚɦɚɞɚɧȺɬɚɥɚɣɤɦɟɬɴɬɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬɇɢɚɡɢɧɚɪɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɇɟɜɢɧɏɚɫɚɧɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹɬɜɢɞɤɦɟɬɧɚ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɸɡɚɧɏɚɫɚɧɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚɆɟɫɭɬȺɥɢɲ

Общинския съвет - Месут Алиш,
му връчи символичния ключ на
Главиница и кметската огърлица
от Националното сдружение на
общините в Република България.
„В общинските администрации
се решават проблемите на гражданите. Там се раждат идеите и чрез
нейните структури се осъществя-

ɇɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɬɤɦɟɬɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬɇɢɚɡɢ
ɫɤɦɟɬɨɜɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɨɬɨɛɳɢɧɚɬɚ

ват в името на благоденствието на
общините и на обществото, каза
в приветствието си областният
управител Стоян Бонев. Пожелавам на добър път в изпълнение на
кметската си мисия и на поетите
обещания на новоизбрания кмет на
община Главиница. Пожелавам му
също да намира най-пряката линия

за ползотворно общуване както
с гражданите – негови избиратели, така и с местния колективен
политически орган – Общинския
съвет, който е законодателното
съвещание на местната общност.
На Вас – общинските съветници,
пожелавам да бъдете ефективен
законодател и коректив на кметските решения и действия“.
Народният представител Рамадан Аталай също поздрави новоизбрания кмет и му пожелаха да
работи в интерес на цялото население на добруджанската община
без разделение, без значение кой
за кого е гласувал.
"Днешният ден е празничен!
Днешният ден е победа на гражданското общество в община
Главиница! Изстрадана победа!
Господин Кмете, вие трябва да
бъдете лицето, човекът, който да
обединява жителите на общината.
Първото и основно нещо, което
трябва да се постигне, е да се възстанови диалогът между институ-

Кметът трябва да излезе от
кабинета и да бъде до хората
След като положи клетва и
на практика встъпи в длъжност,
кметът Неждет НИАЗИ сподели
за читателите на в. "Тутракански
глас" първите си намерения:
"Тежко наследство заварвам. Наследство, което тежи на
община Главиница от мандат
2011/2015 г. Като първи приоритет в работата задължително
трябва да присъства стабилизиране финансовото състояние на
община Главиница. Има и други,
но този е основният. Финансовата дисциплина трябва да се затегне - оптимизация на разходите,
повече проекти - така, надявам
се, да се справим.
В едномесечната предизборна
кампания, от многобройните си
срещи с хората разбрах, че администрацията се е откъснала от
тях. Основният момент е липсата
на информация у хората. Липсата
на информация по отношение на
това, което се случва в България,

в Европейския съюз - основно
за земеделските проекти. Моята
идея е от тук нататък да излезем
от кабинетите и да застанем до
хората, за да може да се подобрят
нещата като цяло."
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Международна научна конференция „Първата световна война и
България през 1916 година”
аучният форум се проведе
в рамките на плана на
Националния организационен комитет за отбелязване
на 100-годишнината от Първата
световна война и участието на

Н

Румъния и Сърбия.
Международната научна конференция „Първата световна
война и България през 1916
година” бе открита от директора
на Исторически музей-Тутракан

и д-р Володя Милачков.
"България и българският проблем в документите на руската
дипломация през годините на
Първата световна война" бе темата
на доклада на проф.д.и.н. Игор
Гребенкин от Русия.
Полякът проф.д.и.н. Ярослав
Рубаха се спря на "Действията
на българската армия в Македония и Добруджа през 1916 г. в
публикации на полския вестник
"Craz" ("Време"), а подп.д-р Далибор Денда от Сърбия говори за
сръбската армия на Македонския
фронт през 1916 г.
Румъния бе представена от д-р

ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɧɚɭɱɧɚɬɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ

Международната научна конференция „Първата световна
война и България през 1916 година”, се организира от Военната
академия „Георги С. Раковски”

България в нея. Конференцията бе домакинствата от четири
български градове - София, Благоевград, Тутракан и Добрич под
председателството на министъра
на отбраната Николай Ненчев.
В Тутракан събитието се състоя
на 6 октомври и премина на изключително високо ниво.
В залата на Обредния дом бяха
представени над 30 доклади от
военни специалисти, професориисторици, гости от Русия, Полша,

Петър Бойчев, а приветствие към
участниците поднесе кметът д-р
Димитър Стефанов.
В началото на събитието проф.
Йордан Баев от ВА "Г.С.Раковски"
връчи на Петър Бойчев Плакет
на Световния конгрес по военна
история.
Докладите на участниците бяха
разпределени в четири панела с
модератори пол.доц.д-р Анатолий
Прокопиев, проф.д.и.н. Радослав
Мишев, проф.д.и.н. Велико Лечев

ɎɨɪɦɚɰɢɹȻɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɝɥɚɫɨɜɟ

от запаса и резерва, Съюза на
възпитаниците на военните на
НВ училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство,
Съюза на военноинвалидите и

ɉɪɨɮɃɨɪɞɚɧȻɚɟɜ
ɜɪɴɱɜɚɉɥɚɤɟɬɚ
ɧɚɋɜɟɬɨɜɧɢɹ
ɤɨɧɝɪɟɫɩɨɜɨɟɧɧɚ
ɢɫɬɨɪɢɹ

Мануел Станеску и Даниел Каин с
докладите "Кризата в румънското
главно командване през лятото
на 1916 г." и "Да воюваш срещу
своите: добруджанските перипетии на един румънски дезертьор
(1912-1919 г.).
Според доц. д-р Станчо Станчев
от Военната академия "Г. С. Раковски", който представи доклада
"Военното изкуство на Българската армия във войната срещу Румъния", основният извод от войната
за България е, че на възловите
места в държавата трябва да се
поставят безпристрастни хора.
„Основният извод, който може да
се направи от тази най-кръвопролитна война, която води България,
е този, че на възловите места
в държавата, на управленските
постове, трябва да бъдат слагани

безпристрастни хора, не хораполитици, които са ангажирани
емоционално, финансово и по ред
други показатели с определени
групировки, какъвто е случаят в
навечерието на Първата световна
война”, каза доц. Станчев.
Според директора на Историческия музей в Тутракан Петър
Бойчев проявите за 100-годишнината от Първата световна
война ще продължат до 2018 г.
„Ние, музеите, няма да стоим
настрана, ще продължаваме да
организираме такива научни
форуми, но трябва и културните
институти да организират масови
мероприятия, които да ангажират
повече хора”, каза Бойчев.
Проявите в Тутракан завършиха
с тържествен концерт „Гласове
пеят за България” на формация
„Български гласове”.

ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚȼȺȽɋɊɚɤɨɜɫɤɢɝɟɧɟɪɚɥɦɚɣɨɪɌɨɞɨɪ
Ⱦɨɱɟɜ ɜɞɹɫɧɨ

в партньорство с ИА „Военни
клубове и военно-почивно дело“,
Института за исторически изследвания при БАН, Института
по балканистика с център по
тракология при БАН, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, Македонския
научен институт – София, Съюза на офицерите и сержантите

военнопострадалите в България,
Военноисторическата комисия,
Областната управа – Добрич,
Община Благоевград, Община
Тутракан, Община Добрич, РИМ
– Благоевград, ИМ – Тутракан,
РИМ – Добрич.
Снимки: Исторически музей
и "ТГ"

15 468 български войници и офицери
в „Те загинаха за Добруджа“

ȺɜɬɨɪɢɬɟɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɢ
Ɋɚɞɨɫɥɚɜɋɢɦɟɨɧɨɜ

Тутракан бе представена
книгата „Те загинаха за
Добруджа“. Внушителното
издание, съдържащо 882 страници,
е дело на двама историци – директорът на тутраканския музей Петър
Бойчев и Радослав Симеонов,
уредник на "Военно гробище" в
Добрич. Имената на 15 468 загинали войници и офицери в Първата
световна война са публикувани
в книгата, плод на 10-годишен
издирвателски труд.
За първи път книгата бе представена преди месец пред публика

В

в Добрич, по време на честванията на 100-годишнината от
драматичните събития, влезли в
историята като Добричка епопея.
„Съвременната ни историография
отдавна се нуждаеше от такова
ценно издание, защото в него
са поместени имената на всички
български войници и офицери,
загинали на Добруджанския и
т.нар. Серетски фронт по време
на Голямата война, архивни данни,
карти, схеми, снимки, справочен
апарат и др.”, казва за изданието
акад. Георги Марков.

Огромен е броят на нашите сънародници, които търсят следите
на своите дядовци и прадядовци
и пазейки оскъдни документи или
пожълтели от времето снимки,
търсят във военните ни гробища
свидетелства за техните предци.
В началото на зараждане на
идеята – в далечната 2006 г., двамата автори още не знаят, че ще
се сблъскат с продължителна и
отговорна задача, която ще обсеби
ежедневието им години наред.
В началото на изследването те
проучват топонимията в Северна
Добруджа, както и историята на
отделните войскови части, воювали на Добруджанския фронт през
периода 1916 – 1918 г. В хода на
проучването възниква идеята да се
осъществи научноизследователска
експедиция по бойния път на Трета
българска армия, като първата се
провежда през 2007 г., а след това
следват още четири – през 2008,
2010, 2013 и 2016 г. По време на
тези експедиции те успяват да
обходят между 150 и 200 обекта,
където са били водени битки или
места, за които имат данни за погребани български военни чинове.
В процеса на работа те установяват, че българските гробища на
територията на Румъния са били
най-брутално и целенасочено уни-

щожавани от румънските власти
още в първите две десетилетия
след края на войната, за да се заличи споменът за освобождението
на Добруджа по време на Първата
световна война.
Авторите класифицират българските военни гробища в Румъния
в четири основни групи. Първата
и най-многобройна група са тези,
възникнали на терена на самото
полесражение или в непосредствена близост до позициите
или полевите болници. Втората
група са войнишките паметници,
издигани в дворовете на църквите и погребения, извършвани в

Ⱥɭɪɟɥɋɬɨɹɧɨɜɟɧɚɝɪɚɞɟɧɫ
ɜɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɚɡɧɚɱɤɚ

ɁɧɚɱɤɚɝɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɟɩɨɩɟɹɡɚ
ɡɚɦɤɦɟɬɚɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

манастирски комплекси. Третата
група войнишки паметници в Северна Добруджа са погребенията,
извършвани на терените на селски
и градски гробища, в училищни и
частни дворове. Четвъртата и найинтересна група са изградени и

обособени като класически военни
гробища, обикновено разположени на територията на граждански
гробища.
Публикуването на 15 468 имена
на загинали български войници и
офицери в Първата световна война, дали живота си за Добруджа,
ще позволи да се възстанови съдбата им и мястото на погребване,
където потомците ще могат да
поднесат цвете и да се преклонят
в тяхна памет.
Светлана НИКОЛОВА,
в. "Десант"
Снимки: Исторически музей
По време на представянето на
книгата, с възпоменателна значка
"100 години Тутраканска епопея"
бяха наградени зам.- кметът на
Община Тутракан Петя КнязоваВасилева, доц. д-р Станчо Станчев,
проф. Тодор Петров, д-р Снежана
Радоева, д-р Володя Милачков и
Аурел Стоянов.
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Приказка за три двореца и за още нещо - 2
Анастасия ЯКОВА
/Продължение от бр.38/
а следващия ден, свежи и
отпочинали, продължихме
нашето кратко пътуване
през комплекс "Албена" и Кранево.
Радвахме се на хубавото време,
което ни даваше възможност да
гледаме и снимаме красивите
хотели, разположени от двете

Н

страни на пътя. С нетърпение очаквахме да видим втория царски
дворец от Програмата на нашето
пътуване - "Евксиноград". Уникалният летен Дворец на българските
царе е разположен край морето в
близост до гр. Варна. Спираме до
хотел "Сандрово". Изчакваме процедурите за безопасност, които се
прилагат за всички посетители на
дестинацията. Тръгваме с местна

екскурзоводка. С интерес се заслушахме в разказа й.
Целият "Евксиноград" се разпростира върху близо 900 декара
земя, собственост на българската
държава, и включва освен основната постройка на двореца, още оранжерии за редки растителни видове
и живи цветя, френска градина и
английски парк, винарска изба с

ново засадени лозя, спортен комплекс, няколко ваканционни вили,
бившата резиденция на държавния
глава, хотелска и административна
част с ресторант, както и няколко
постройки, където в миналото са
се помещавали царската прислуга
и конюшнята.
От гида чухме историята на построяването.
След Освобождението първият

български цар Александър I Батенберг не е разполагал с дворец. В
1882 г. царят получава от гръцката метрополия малкия манастир
„Св.Димитър”, харесва мястото и
решава да построи двореца "Евксиноград" на името на морето, а
по-късно в резиденция Сандрово
/на името на царя – Александър
- Сандро/. Архитект е австриецът
Виктор Румпенмайер, а стилът „Луи ХII”. В последствие, под главната тераса на двореца, е вграден
централният фронтон от покрива
на френския замък Сент Клу. Той
изобразява френския кралски герб
и бил пренесен във вагон на „Ориент-експрес“ камък по къмък през
1891 г. Така дворецът става една от
най-изящните архитектурни сгради
след Освобождението.
До преди няколко години Дворецът беше затворен за посещение, но
сега всеки може да се наслади на
вътрешната архитектура на залите.
На първия етаж са разположени
обширен хол музикална зала,
трапезария и работни кабинети. На
втория етаж се намират спалните
на царското семейство и гостите.
Тук княгиня Мария-Луиза, съпругата на Ал. Батенберг, внася свои
виждания и вкус за естетика и стил.
В последствие Дворецът е бил любимо място на княгиня Елеонора,
съпруга на княз Фердинанд. Тя
допълва и обогатява интериора. Тук
са вземани решения и подписвани
важни исторически документи при
царуването на монарсите. С удивление разглеждаме интериора на
различните зали с нежна цветова

гама и ненатрапчива архитектура,
изпълнена с голям финес. Около
Двореца ни очароват великолепните градини, паметник на парковото
изкуство от световна величина.
Вървим по красивите алеи с
различни цветя и растения, площи
с оранжерии за размножаване и
запазване на над 310 вида растения. Красиви статуи, фонтани
в различни орнаменти допълват
необичаната гледка. Около фонтаните и архитектурните статуи
и орнаменти бели и черни лилии
изпълват с очарование парковите
градини.
Слънчевото време ни доставя
възможност да се насладим и да
си направим снимки. С нежелание
се разделихме с красивата дестинация.
Преминахме през морската столица Варна и скоро пристигнахме
в Музея на стъклото в Белослав.
И тук изненадата бе неочаквана.
Помислихме си, че след това, на
което се насладихме, няма да
ни е интересно, но не беше така.
Фирма „ИНХОМ”, която се е специализирала в производството на
ръчно духана стъклария, както и
на най-различни по форма, размери и цвят флакони, предлага на
туристите уникалната възможност
да присъстват на работния процес,
при който грубата необработена
стъкломаса се превръща в изящните стъклени изделия, които ни карат
да се приближим към витрините и
дълго да се взираме в тях. Гледахме
магията, която един работник правеше същински фокуси, а екскур-

зоводката разказваше за процеса,
докато не се получиха невероятни
красиви форми на лебед, вазичка
и цветя. Магията продължи в музейната сбирка. Изкушихме се и си
купихме малки, стъклени сувенири,
взехме си и цветни стъкълца.
Предимствата на тази екскурзия бяха близките разстояния
на обектите, слънчевото време и
великолепната група от тутраканци.
Скоро пристигнахме в известния с красотата и историческите
обекти морски курорт Несебър.
През 1983 г. резерватът е включен
в списъка на ЮНЕСКО за паметници
на Световно-културното наследство. Древният град Месемврия,
научаваме от екскурзоводката, е
бил владение на траките, гърците,
римляните и Византия. Културното
наследство на Несебър е запазено
в пет музейни експозиции. В старата част на града е имало около
42. Някои църкви са превърнати в
картинни галерии. Посетихме запа-

зените църкви с типично за района
строителство и архитектура. Това
са „Св.Стефан", която единствена
е действаща, ”Христос Панкратис”
– най-запазена от 14 в., „Св. Спас”
и „Св.Параскева". Разгледахме ги,
запалихме свещи и се помолихме
за здраве и благополучие. Провлакът, свързващ старата част с новата,
е дълъг около 850 м. По средата на
провлака се намира старата мелница на града, .В свободното време
имахме възможност да се насладим
на каменната улицата изпълнена
със старини с типичен автентичен
стил къщи и разположените дюкянчета и пазарни магазини.
Двете нощувки бяха в центъра на
курорта „Слънчев бряг" - в новопостроен хотел с басейн разположен
пред входа. Вдишвахме морския
въздух, който ни унесе във възстановяващ, хубав сън. На другия ден
ни очакваха нови невиждани за нас
предизвикателства.
Следва

Нови книги

Полицията отново призовава:

Прочетете "Милионер по назначение"

Не давайте пари на непознати
под никакъв предлог!

Юлия ПИСКУЛИЙСКА
вторът на тази
нова българска книга е журналист. Във
вестник „Антени", който
някога разсичаше с много
талантливи пера шаблона
и търсеше истинския образ
на социалната ситуация,
беше и Теодора Колева.
Младостта й не се съчетаваше с наивност, с леко
препускане по темите. Написаното от нея излъчваше
мъдрост и беше точен и
предизвикателен анализ. И
първата й белетристична
книга, с разкази, отпечатана тогава, беше белязана
с талант, с проникване в
същността на съвременните социални отношения, с налагане на истини.
„Милионер по назначение“,
която се появи наскоро, е
издадена от „Жанет“ – издателство, винаги търсещо онзи ракурс на образа
и действието, който разгръща пред нас панорама
от конфликти, сблъсъци,
несъответствия, битки;
чувства и действия. Но!
Ракурс, който не изключва
таланта. Не натрупване
на факти, не просто любопитен сюжет – а умение
да се води диалог, да се
изграждат образи, да има
всичко, което ще ни разтърси и ще ни каже: Ето,
това е истината, това е
пътят – не само за отделната личност, за България.
Образът на Георги Асенов, милионер, е плътен и
е извън представите ни за
идиотско поведение. Един
необичаен поглед за човека
с пари, който всъщност
е бягство от матрицата
– защото никога едно поведение не е само под ча-
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дъра на черното, пропуска
и светлини. Изградените
образи от Теодора Колева
са истински, защото откриват противоречивата
човешка същност. Както
някога Монтен бе писал –
у нас живеят и доброто,
и злото – кое ще победи?
Това е въпросът. Сред
многото образи, които се
кръстосват в книгата, е
този на Бистра Огнянова,
данъчен шеф, някогашната
любов на още младия и с
чиста съвест Асенов. Чрез
Бистра Огнянова талантливата авторка умело ни
води към силата на принципите, към силата на съвестта, към всичко онова,
което може да се противопостави на партийни
развихрени страсти, на
схеми, на унищожаващи
човешки съдби нечовешки
действия. Това е съвременна България, това се случва
около нас.
Прочетох тази книга с
удоволствието на човек,
пристрастен към истината, към красотата, която
диша дори и там, където
има непроходима гора от
мечове срещу нея... Мъдра
книга, увлекателна, разграничена от евтиното,
баналното четиво. Колкото и да е познато, ще
го кажа – чете се на един
дъх. Защото оприличаваш
онова, което извира от
страниците, на всичко,
което е около теб. Но казано с елегантния език на
таланта, с изящността
на таланта, със слово,
претенциозно да е точно
и силно. Теодора Колева
е талантлив разказвач.
Мъдър творец. Много бих
искала ценителят на добрата белетристика да я

одлагайте на съмнение
всяко телефонно обаждане, в което някой ви
иска парични средства. Имайте
предвид, че няма практика, в която
полицията да иска пари от гражданите. Затова не давайте парични
суми и ценности на непознати,
вярвайки, че оказвате съдействие
на полицията. Преди да предприемете каквото и да било, свържете
се с тел.112 или с близките си.
Поводът за настоятелния зов
на полицията е поредната жертва на телефонни измамници в
областния център Силистра. На
10 октомври 73-годишна силистренка получила обаждане от
мъж, представил се за инспектор
Попов от Криминална полиция.
Той я предупредил, че в района
действат телефонни измамници
и че не бива да се поддава, ако
й позвънят. Действително малко
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открои върху фона на онази
непретенциозна пъстрота
от неумели сюжети и измислени, клатушкащи се
върху глинените си крака
образи...

Б.а.: Книгата може да
се намери в магазините
от веригите „Хеликон“,
„Ориндж“, „Гринуич“, „Хермес“, „Сиела“, както и в
по-малките книжарници
срещу заявка.

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

по-късно на телефона на жената се
обадил мъж, който поискал пари
по познатата схема за лечение на
болен. Тогава мнимият полицейски инспектор отново се свързал
със силистренската и я помолил за
съдействие за залавяне на измамниците. Тя трябвало да изхвърли
през терасата наличните си пари,
които щели да й бъдат върнати
след залавяне на измамниците.
Преди да хвърли парите, жената
трябвало да помаха с ръка, тъй
като полицейската операция се
снимала от национална телевизия.
Изпълнявайки указанията, жената
увила в домакинско фолио сумата
от 4800 лв. и я хвърлила от шестия
етаж. След като напразно чакала
да бъде потърсена от полицията,
разбрала, че е измамена. Случаят
се разследва от служители на РУСилистра, образувано е досъдебно
“ТГ”
производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 45/11.10.2016 год.

№ 44/11.10.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че е издадена Заповед № РД-04-1322/11.10.2016 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот
VIII-441 и VII-441 в кв.84 от действащия Застроителен
и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год. на Общински съвет-Тутракан,
съвместно с проект за допълване на Кадастрален и
регулационен план с изградените в гореописаните УПИ
сгради и трайно материализирани огради по искане
на Сейдали Алиосман Шакир, живущ в с.Цар Самуил,
ул.”Христо Ботев” №53 и Община Тутракан, заинтересувани лица по производството по изменението на
плана на гореописаните недвижими имоти.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/
- изменение на План за регулация на улици и поземлени
имоти, и за режим на застрояване /ИПРЗ/ за поземлен
имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 500. 1570 по КККР на
гр. Тутракан; в кв.1 от Застроителен и регулационен
план /ЗРП/ на кв.”Рибарска махала”, Тутракан, одобрен
със Заповед №114/29.04.1991 год., изработен по реда
на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал
и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА с възложител
„БУЛКАН-МД” ЕООД, гр.Тутракан. В 14-дневен срок
от съобщението заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Съпруг и съпруга спят. Изведнъж жената се стряска насън и
изкрещява:
- Мъжът ми си идва !
Съпругът скача и се пъха в гардероба. След 2 мин. се усеща, излиза
от гардероба и сяда до жена си:
- Няма нищо скъпа! Напоследък
с тези командировки се поизнервихме!
Най-новата иновация е факт говореща пералня! Ето как работи:
- Моля, сложете прането и препарата и изберете програма! Ааа,
какво е това червило? Пепи, твоят
има червило на ризата!

секс, и няма значение дали си в
вкъщи или не! "

Продажби
Продавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
"Кулака".
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
За доп.информация на тел.: 0888 780 422

- Тези лекарства ще пиете до
края на живота си.
Продавам апартамент в гр.Балчик, намира се на етаж
- Но докторе, тук пише: Да се
пият в продълхение на два месеца! втори в сграда с три жилищни етажа. Във входа има 6
апартамента. Сградата е тухлена със стомано-бетонна
- Е, какво неясно има?
конструкция, въведена в експлоатация през 2000 год.
- Мило, ако знаеш само какви Апартаментът е 131 кв.м, изба - 12 кв.м. и общи части - 10 кв.м. Разполага с: кухня, трапезария, голям хол,
ботушки видях в един бутик!
- Абе, я... Бoли ме оная работа! голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
- Дай да цункам да мине и после два санитарни възела. Продава се с обзавеждането.
Цена: 140 х.лв.
да отскочим до мола...
За контакт: Георги Борисов, тел: 0887 447256, 0882
- Тате, а защо през есента щър- 079600
келите отлитат на юг?
- Щото, татовото, и негрите
искат да си имат бебета...

Паника в БТВ! При пиянско
сбиване двама музиканти от софийската филхармония набили
Седим си в кръчмата с един
двама професионални боксьори! верен приятел, а срещу нас - двама
Сега новинарите се чудят как да пропаднали пияници. Викам на
отразят събитието - като културен приятелчето:
подем или като спортен упадък!
- Виж как ще изглеждаме с тебе
след десетина години.
Мъж към жена си:
А той: - Това е огледало, бе!
- Какво ще правиш като замина Ай, пий...
в командировка?
- Как, какво? Каквото и ти!
Тъжен виц:
Блондинката се боядиса, Манго
- Защо чиновниците от държав- и Айшето се споминаха, Иванчо и
ната администрация не правят секс Марийка се дипломираха...
в работно време?
- Няма с кого - всички са родИзстреляли едного с ракета, да
нини.
видят колко високо може да стигне
човек. Лети и брои:
Съпругът казва на жена си
- 20 000 км... 50 000 км... 150
"Имам три правила: сряда - за 000 км... 300 000 км... 500 000 км...
риба, в петък - билярд, в неделя - с Боже мой!!!
приятели!"
- Да? - отговорил тих и топъл
Жена му отговаря - "Аз имам глас.
едно правило - всеки ден в 21:00

ТГ

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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

13 - 19.10.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Млади доброволци обследват културноисторическото богатство на Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
т началото на седмицата
в Тутракан стартира
програма „Приятели на
българските съкровища“, която
се осъществява от Националния
научен експедиционен клуб
ЮНЕСКО. В града пристигнаха
петима млади доброволци,
които водени от техния ръководител Румяна Капинчева, до 14
октомври ще трябва да обходят
всички обекти, предложени от
Община Тутракан за дигитализация. Освен Капинчева, в
работната група, от Тутракан
участва и Величко Атанасов,
уредник в Етнографския музей.
В понеделник доброволците
бяха приети от кмета на общината д-р Димитър Стефанов и
председателя на Общинския съвет Данаил Николов. След като
са се запознали с предстоящите

О

проучвателни дейности на територията на общината, двамата
са ги уверили, че няма да има
„затворена врата”, на която да
почукат и да не им бъде отворена, съобщи председателят
на ННЕК ЮНЕСКО - Кристиян
Калчев.
Припомняме, че Тутракан
е първата община измежду
всички 265 общини в страната
с официално представяне на
програмата. Тя ще е и първата
дигитализирана по линия на
ННЕК ЮНЕСКО. Причината за
тази чест е 100-годишнината от
Тутраканската епопея.
Основната дейност по националната програма „Приятели
на българските съкровища“
е заснемане в 3D-формат на
всички паметници на културата,
историята и археологията на
територията на дадена община.

Снимките след това ще бъдат
качени в сайта www.friendsbulgaria.eu/bg/ - на български
и английски език, в няколко
раздела - „Културни обекти“,
„Исторически обекти“, „Етнографски обекти“ и „Археологически обекти“, заедно с кратка
информация за тях.
През тази седмица работната
група ще посети Историческия
музей в Тутракан и всички читалища, които са включени за
обследване в раздел "Културни
обекти".
Мемориал "Военна гробница-1916 г." и още 30 паметници
на територията на общината,
които са в раздел "Исторически
обекти" ще стоят също на вниманието на групата.
Крепостта "Трансмариска" е
включена в раздел „Археологически обекти“, а ЗМ "Калимок-

Бръшлен" и "Стената" - в раздел
"Природни обекти".
Обичаят "Бабинден" и "Черните кукери" от с. Варненци,
обичаят "Лазаруване" от с.
Старо село, както и рибарският
обичай за Никулден - "Избиране
на ватаф" са нематериалното
културно наследство, което е
включено в раздел "Етнографски обекти". Етнографският
музей на дунавския риболов и
лодкостроене и Рибарската махала са материалното културно
наследство на същия раздел.
Три са критериите за оценка
на обектите. Първият - уникалност или има ли друг обект на
територията на страната, който
да е релевантен на предложения. Състоянието на обекта
е вторият критерий - има се
предвид дали той е подходящ
за посетители, степента на
консервация, а също и атрактивното представяне. И третият
критерий е достъпност - пътна
инфраструктура и възможности
за посещения от хора в неравностойно положение.
В края на програмния период
ще бъде издаден сборник с културно-исторически и природни
обекти. Сборникът ще бъде
преведен на четири езика – английски, български, френски
и руски.
Програмата се финансира
благодарение на благодетели и
родолюбиви българи. За цялото
й реализиране са необходими
са 5 800 хил. лв.
Тя се провежда под патронажа на петима евродепутати:
Момчил Неков и Илияна Йотова
от БСП, Светослав Малинов от
Реформаторски блок, Мария
Габриел от ГЕРБ, както и българката Костадинка Кунева,
избрана от гръцката партия
СИРИЗА.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

13 октомври - Иванка ЗМЕЕВА, Учител, СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан
14 октомври - Илко СТОЯНОВ, ТС "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
15 октомври - Велислава ДИМИТРОВА, Спец. ОЦИД,
Община Тутракан
17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Изпълнител ОбС,
Община Тутракан
19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
19 октомври - Юзкан ОСМАН, Техн.сътрудник, МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо поле"
14 октомври - Петковден - Петко, Петка, Петкан,

Петра, Петрана, Петрина, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев, Парашкева, Паруш, Кева

ɉɴɪɜɚɫɪɟɳɚɫɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɋȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜ

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