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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 41

Година LV

27 октомври - 2 ноември 2016 г.

Президентски избори и национален референдум-2016

Цена 0.60 лв.

Зимно часово време 2016

Вицеадмирал Пламен Манушев, кандидат за вицепрезидент от ПП ГЕРБ:

За стабилна и сигурна България с №17 на изборите!
а 20 октомври т.г. кандидатът за вицепрезидент от
ПП ГЕРБ в предстоящите
президентски избори - вицеадмирал Пламен Манушев, и
председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.председател на партията Цветан
Цветанов се срещнаха с членове
и симпатизанти в град Тутракан.
Те бяха посрещнати от кмета на
Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и председателят на ГЕРБТутракан Петя Князова-Василева,
които ги приветстваха и пожелаха
успешна предизборна кампания.
Специални гости бяха Емил
Радев – евродепутат от групата на
ЕНП, Алтимир Адамов - народен
представител от ПП ГЕРБ на област
Силистра, Стоян Бонев – областен
управител на област Силистра и
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В 04:00 ч. сутринта на 30 октомври

Главиница празнува!

Гълъби на мира полетяха в небето Ц
над Военната гробница край Тутракан
Посланикът на Румъния
ООтново отказан подкуп
Н.Пр. Йон Гъля поднесе венец
в памет на загиналите
от тутракански
пътни полицаи

на стр. 8

Уважаеми учители,
уважаеми дейци на просветата и
културата,
Честит празник на всички достойни наследници
на народните будители, които неуморно работят
и възпитават у младото поколение любов към
всичко свято и родно, като не спират да пръскат
просветление!
Пожелавам на всички Вас, чиято мисия днес е да
опазите и съхраните българската духовност, да
запазите жив копнежа по нови хоризонти
в образованието и културата!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɇȺ ɟ ɡɚɞɴɪɠɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɭɩ
ɧɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɇɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨ
ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɩɴɬɧɢɬɟ
ɩɨɥɢɰɚɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɋɚɟɜ ɢ
ɂɜɟɥɢɧɅɚɡɚɪɨɜɫɩɪɟɥɢɬɨɜɚɪɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɢɚɬȾɭɤɚɬɨ´
ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧ ɨɬ ɝɨɞɢɲɟɧ
ɦɴɠ ɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɥɢɩɫɚ ɧɚ ɜɢɧɟɬɟɧ ɫɬɢɤɟɪ
ɧɚ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ÄȽɪɚɠɞɚɧɫɤɚ

яла седмица продължават
празниците на Главиница.
Всъщност, Денят на Главиница бе точно на Димитровден - 26
октомври. Тогава Света Божествена литургия и Водосвет за здраве
и благоденствие в православния
храм "Св.вкм. Димитър Солунски" отслужи Н.В.Пр. Русенският
митрополит Наум в съслужие със
свещеници от Русенска и Разградска област.
Русенският драматичен театър
"Сава Огнянов" гостува с две постановки за любителите на театралното изкуство. За най-малката
публика бе пиесата "Приказка от
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ´ ɢ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
грешки", а за по-големите - комеɩɪɟɝɥɟɞɩɨɪɚɞɢɤɨɟɬɨɜɨɞɚɱɴɬ
ɛɢɥɩɨɤɚɧɟɧɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɞɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ȼ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɇȺ ± ɩɴɬɧɢɤ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
ɩɨɞɯɜɴɪɥɢɥɧɚɩɨɥɢɰɚɢɬɟɛɚɧɤɧɨɬɚ ɨɬ  ɥɜ ɨɩɢɬɜɚɣɤɢ ɞɚ
ɢɡɛɟɝɧɟ ɫɚɧɤɰɢɹɬɚ Ɍɨɣ ɟ ɛɢɥ
ɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚɚ
ɫɪɟɳɭɧɟɝɨɫɟɜɨɞɢɧɟɡɚɛɚɜɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
“ТГ”

Уважаеми дейци на просветата и
културата,
Не спирайте да будите съзнанието на младите
хора, за това какво е наследството, което носим като
история, духовност и традиция!
Бъдете достойни и горди наследници на
завещаната ни българска духовност и традиции и
гледайте със самочувствие в бъдещето на България!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

дията "Отворена брачна двойка".
На 29 октомври (събота) от
18:00 часа пред сградата на Общината кметът Неждет Джевдет ще
поздрави съгражданите си, след
което е концертът на популярната
народна певица Гуна Иванова и
нейните внучки Ива и Велислава
Костадинова.
В два дни - на 29 и 30 октомври
от 10:00 ч., на мотопистата край
Главиница, ще се проведе традиционният Мотокрос`2016.
Историята сочи, че с Указ на Държавния съвет от 5 септември 1984 г.
Главиница е обявен за град и общински център, който включва в състава
“ТГ”
си 23 населени места.

Уважаеми дейци на просветата
и културата,
уважаеми съграждани,
Приемете най-сърдечни и искрени поздрави по
повод 1 ноември – Денят на народните будители!
Нека с ежедневните си усилия да продължим
делото на будителите, да съхраним родолюбието, да построим мост, по който нашите деца да
пренесат българщината в бъдещето.
Честит празник на всички, които се чувстват
продължители на великата традиция!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ɏɊȺɇɂɌȿɅɇɂɉɊɈȾɍɄɌɂɉɊȿȾɋɌɈɂȾȺȻɔȾȺɌ
ɊȺɁȾȺȾȿɇɂɇȺɉɊȺȼɈɂɆȺɓɂ
От началото на тази седмица БЧК-Силистра, стартира раздаването
на хранителни продукти от втория транш на Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещи се лица в област Силистра.
Право на тази помощ имат 528 граждани, които са получили хранителни пакети през май т.г., и са определени от Агенция социално
подпомагане, с така наречените Допълнителни списъци. Зареждането
на временните пунктове ще се извърши поетапно по утвърден график, а раздаването на хранителните продукти започна най-напред
в община Силистра. В общините Тутракан и Главиница раздаването
ще стартира на 7 ноември и ще приключи до 11 ноември.
През втория транш, всяко правоимащо лице ще получи следните
продукти по вид и количество: грах - 1 кутия /0,800 кг/; гювеч - 1
кутия /0,800 кг /; месна консерва - 3 кутии /по 0,160 кг /; рибна
консерва - 3 кутии /по 0,160 кг /; зрял фасул - 3 пакета /по 1 кг /;
пчелен мед - 1 кофичка /по 0,500 кг /; бисквити - 2 кутии /по 0,200
кг /; вафли - 2 кутии /по 0,500 кг /; ориз - 4 пакета /по 1 кг /; булгур
- 1 пакет /0,500 кг /; лютеница - 2 кутии /по 0,500 кг/ и доматено
пюре - 1 кутия /0,400 кг/.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ɅɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɫɬɚɛɟɥɢɢɡɞɚɞɟɧɢɡɚɞɪɭɝɨɆɉɋɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɨɜɟɪɤɚɬɚɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɩɨɭɥÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɋɪɟɳɭ
ɜɨɞɚɱɚ±Ƚɂ ɝ ɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ȼɡɥɨɦɧɚɤɪɚɠɛɚɨɬɦɚɝɚɡɢɧɡɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɫɬɨɤɢɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɜɧɨɳɬɚɫɪɟɳɭɨɤɬɨɦɜɪɢɜɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɉɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɫɚɨɬɧɟɬɢɥɜɤɨɥɛɚɫɢɢɦɨɛɢɥɧɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɡɚɪɟɠɞɚɧɟɧɚɜɚɭɱɟɪɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɴɠ ɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ ɩɪɢ ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɧɚ ɢɡɯɨɞɚ ɧɚ ɫɟɥɨ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɂɫɩɟɪɢɯ
ɑɨɜɟɤɴɬɩɨɥɭɱɢɥɫɱɭɩɜɚɧɟɧɚɟɞɢɧɢɹɤɪɚɤɫɥɟɞɤɚɬɨɤɚɪɭɰɚɬɚɜɤɨɹɬɨɫɟɧɚɦɢɪɚɥɛɢɥɚɡɚɫɬɢɝɧɚɬɚɢɭɞɚɪɟɧɚɨɬ
ɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɈɩɟɥ´ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧɫɧɟɫɴɨɛɪɚɡɟɧɚɫɤɨɪɨɫɬ
ɨɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɂɉɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪ ɜ ɫɭɯɢ ɬɪɟɜɢ ɤɪɚɣ ɫɟɥɨ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ ɫɚ ɝɚɫɢɥɢ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɩɪɟɡɢɡɦɢɧɚɥɢɬɟɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɡɚɝɭɛɢ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɫɚɩɪɟɦɚɯɧɚɥɢɝɧɟɡɞɨɧɚɨɫɢ
ɧɚɱɚɫɬɟɧɚɞɪɟɫɜɝɪɚɞɚɧɚɨɤɬɨɦɜɪɢɌɟɫɟɨɬɡɨɜɚɥɢɧɚ
ɫɢɝɧɚɥɩɨɥɭɱɟɧɜɱɚɫɚ

Внимание! Опасност
от телефонни измами!
ножество сигнали постъпват всекидневно в
дежурната част на ОДМВР-Силистра от граждани, получили обаждане от телефонни измамници. Макар че повечето от хората
са разпознали престъпните схеми
без да се поддадат, за съжаление
не са малко тези, станали жертва
на измамниците.
Само от началото на месец октомври три жени на възраст от
52 до 73 години бяха измамени,
разделяйки се общо с близо 7000
лв. Схемата, приложена при тях
и която придобива изключителна
актуалност напоследък е свързана
с искане на съдействие от името на
полицейски служител за залавяне
на телефонни измамници.
Как действат престъпниците?
Обажданията постъпват предимно
на стационарните телефони на
възрастни хора. Първоначално с
жертвата се свързва някой, който
прилага класическа схема за измама – например иска пари за лечение
на болен, но го прави по толкова
груб и очевиден начин, че жертвата
да разпознае измамата. Не са редки
случаите и на отправени закани за
саморазправа или за нанасяне на
побой. Веднага след като жертвата
затвори, постъпва следващото
обаждане от мъж, представящ се
за полицейски служител – например комисар или инспектор. Той
обяснява, че в района действат
измамници и моли за съдействие
за тяхното залавяне. След като
получи съгласие, дава указания
мъжът или жената да хвърли през
балкона наличните си пари, за
да може измамниците да бъдат
заловени от полицията в момента,
когато ги вземат. Гарантира, че
сумата ще бъде върната след края
на операцията. Мнимият полицай

М

инструктира жертвата да се прибере незабавно след хвърлянето на
парите – обяснява, че ще има престрелка, в която може да пострада.
След като изпълнят указанията
жертвите напразно чакат да им
бъдат възстановени сумите, а някои
от тях по-късно идват в полицията,
за да си ги търсят.
Криминалисти обясняват, че прилагането на въпросната схема прави
разкриването на измамниците още
по-трудно. Докато при действащите
преди сценарии се е стигало до визуален контакт на жертвата с т.нар.
муле, което от своя страна е позволявало да бъде дадено описание на
лицето, то с изхвърлянето на парите
разпознаването става невъзможно.
Времето, в което жертвата чака
„полицията” да се свърже с нея, за
да й върне парите - не рядко повече
от 24 часа, също дава преднина на
извършителите.
Затова за пореден път ОДМВРСилистра алармира: поговорете с
възрастните си близки за телефонните измами – обикновено именно
те попадат в капана на престъпниците. Постоянно им напомняйте
какви са престъпните схеми и как
да реагират, ако получат обаждане
с искане на пари.
Имайте предвид, че няма практика, в която полицията да иска пари
от гражданите. Затова не хвърляйте
пари и ценности през балкона,
вярвайки, че оказвате съдействие
на полицията.
Не се доверявайте на хора, които
не познавате. Не предоставяйте
лични данни и данни за свои близки
по телефона.
В случай на съмнително обаждане или опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал
на тел.112 или се свържете с по“ТГ”
лицията.

27.10-2.11..2016 г.

Партия ДРОМ организира срещи по
проблемите на малцинствата
Н

а 21-22.10.2016г. народният представител и Председател
на ПП "ДРОМ" - Илия Илиев,
Регионалният Координатор
за Североизточна България
Бойко Кючуков, и представителите на ПП "ДРОМ" от
област Силистра - Ангел
Илиев (с. Секулово), Бейхан Шефкет (с. Прохлада),
Неджми Сали (с. Богданци)
и Ахмед Юсеин (с. Зафирово) координатори за общини Силистра, Дулово и
Главиница взеха участие
във форум свързан с проблемите и интеграцията
на малцинствата в Североизточна България. На срещата присъстваха всички
областни и общински координатори на ПП „ДРОМ”
от области: Силистра, Разград, Варна, Шумен, Русе,
qÕË¾É½ÃÔÀÛÃÛcÉ¼ËÃÒÛ`ºÐ»Û
поканени млади, грамотни,
образовани хора, висшисти
от малцинствата.
Срещата НЯМАШЕ предизборна цел, като лидерът на ПП"ДРОМ" Илия
Илиев говори за начините,
с които надеждите и мотивацията за достойно,
справедливо и силно присъствие на малцинствата,
в държавните институции
и в другите сфери на обществения живот могат
да станат реалност. Даде
напътствия за развитието
на младото поколение чрез образование, интеграция. Особено се наблегна
върху проблема за ранните
бракове и тяхното избягване.

Разисквани бяха всякакви
проблеми, свързани с дискриминация, нарушаване
на човешките права и за
всичко, което ги кара да
не се чувстват свободни,
български граждани в НАШАТА РОДИНА БЪЛГАРИЯ.
Присъстваха селски кметове от тези области, но
направи грозно впечатление натискът от страна
на представителите на
една традиционно силна партия в този регион
върху желаещите за да не
присъстват на срещата

Хората с доходи под линията
на бедност ще имат право на
безплатен адвокат
ората с месечни доходи под определената
за страната линия на
бедност ще имат право на
безплатен адвокат. Това
предвиждат промени в Закона за правната помощ,
одобрени от правителството и предложени за приемане от Народното събрание.
До момента право на
безплатна правна помощ
имат лицата с доходи под
социалния праг (т. нар. гарантиран минимален доход),
който е 65 лв. месечно.
Определената за 2016 г.
линия на бедност е 300 лв.
Това значително разширява
кръга на лицата, които ще
могат да се възползват
от заплащани от държавата адвокатски услуги при

Х

наказателни, граждански
и административни дела
пред всички съдебни инстанции. Целта е да се
гарантира равен достъп до
правосъдие.
Законопроектът създава
възможност регионалните
центрове да предоставят
изнесени консултации и
правни съвети на място
за хора от съответния
съдебен район, живеещи
в селища от областта
или настанени в социални
домове.
Регламентира се и процедурата по предоставяне
на правна помощ от националния телефон 0700 18 250,
който бе въведен пилотно
през 2013 г.
“ТГ”

с народния представител
Илия Илиев.
Всички присъстващи се
обединиха около мнението,
че това е недопустимо!
Български граждани, членове на ЕС, в Демократична
България да бъдат заплашвани така грубо, грозно и
противозаконно!
Всички се увериха, че
това ще мотивира още
повече и ще ги прави по-целеустремени към общата
кауза - малцинствата да
бъдат интегрирани, равни
по права с всички българ-

ски граждани, да имат равен достъп до институции,
здравни, учебни заведения
и равен достъп за работа
във всеобщата ни Родина
БЪЛГАРИЯ.
В края на срещата цялата зала се огласяше
от възгласите ” БЪЛГАРИЯ” и „ДРОМ” и се вееха
знамената на Република
България и на Политическа
партия „ДРОМ”.
Прието бе решение такива срещи да се провеждат
периодично и по-често.
Бойко КЮЧУКОВ

Одобрени са промени в ЗУТ
блекчаване на процедурите, намаляване на административната тежест
и повишаване на отговорността
на общинските администрации
са част от основните цели на
одобрени от правителството
промени в Закона за устройство
на територията. Те ще бъдат
предложени на Народното събрание за приемане.
С поправките ще се повиши
административният контрол на
общинските администрации,
както и отговорността на неправителствения сектор, представен
от проектантските браншови
организации на архитектите и
инженерите, както и от регистрираните фирми - консултанти в
процесите на инвестиционното
проектиране и строителството.
Съществено изменение се
предвижда при категоризирането на строежите. Първите три
категории се обединяват в една,
която ще е с еднакви изисквания
по отношение на оценката на съответствието, строителния над-

О

зор, въвеждането в експлоатация
и административния контрол.
Следващите три категории стават втора, трета и четвърта със
съответните изисквания към тях.
Въвежда се изискване за поддържане на публични регистри
от съответните администрации и
публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на
устройствени планове. Това се
прави във връзка с изискването
за осигуряване на публичност
и достъпност до актове и устройствени планове, издавани
и одобрявани от министъра на
регионалното развитие и благоустройството и от областните
управители.
В преходните и заключителни
разпоредби на закона е предложен ред за довършване по
досегашния ред на започнали
производства по изработване
и одобряване на устройствени
планове и на производства по
одобряване на инвестиционни
проекти и издаване на разрешения за строеж.
“
ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 октомври 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
Други СРМ към деня:
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж1 водач на автопатрул – основно образование, шофьор кат.B
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
3 монтажници – средно образование
ресурси” – в две направления:
5 оператори, производствена линия – средно образование,
- За обучение по време на работа
умения за работа с инструменти
5 сервитьори – основно/средно обр.
20 гладачи - няма изискване за заемане
2 бармани - основно/средно обр.
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
3 лекари - висше образование, медицина
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

ОИЦ-Силистра представи новите възможности
за земеделските стопани по Програмата
за развитие на селските райони
нистъра на земеделието
и храните, подаването на
проектите стартира на 26
октомври 2016 г. и ще продължи до 7 декември 2016 г.
По информация от експертите на ОИЦ-Силистра, договорените средства по Програмата за
развитие на селските
райони 2014-2020 г. в двете общини - Тутракан
и Главиница, са с обща
стойност на одобрената
субсидия в размер на 521
Калина ГРЪНЧАРОВА
емеделски производители, в по-голямата
си част пчелари, бяха
основните участници в проведената на 25 октомври
работна среща в Тутракан,
която се организира от
Областния информационен
център-Силистра.
Тази среща е част от
серията информационни
срещи в общините на Силистренска област на тема
„Европейски пари за българското селско стопанство“,
които провежда Центърът.
Земеделските производители бяха запознати с параметрите на подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални
активи“, с Индикативната
годишна работна програма
за 2017 г. по Програмата
за развитие на селските
райони 2014-2020, както и
с Националната програма
по пчеларство за периода
2017-2019.
Участниците се интересуваха от допустимите
дейности и техния обхват;
от финансирането на един
кандидат - минималния и
максималния размер на помощта; възможни ли са интегрирани проекти; могат
ли да си закупят земеделска
техника; от размера на
възстановяване на действително направените и
платени разходи при изпълнението на даден проект.
Подмярката предоставя
възможности за внедряване на нови продукти,
технологии и обновяване на
наличните активи, както и

по Националната програма
по пчеларство са разпределени в 6 мерки: А - Техническа помощ за пчелари
и сдружения на пчелари" за
дейност "Подпомагане на
закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка
на пчелния мед"; Б - "Борба
срещу агресорите и болестите в кошера, особено
срещу вароатозата"; В
- "Рационализиране на подвижното пчеларство"; Г

З

изическите лица могат да
декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото
тримесечие на годината им изплаща
доход от наем, от друга стопанска
дейност или паричен доход от други
източници, че желаят да им бъде
удържан авансов данък. От НАП обръщат внимание, че при липсата на
писмено заявено желание от страна
на физическите лица, предприятията
и самоосигуряващите се лица – платци
на съответните доходи по закон не
следва да удържат авансово данък за
доходите, изплатени през четвъртото
тримесечие на годината. Желанието
за удържане на авансов данък може
да бъде заявено в образеца на сметка
за изплатени суми.
От НАП напомнят още, че всяко
предприятие или самоосигуряващо
се лице, което изплаща на физически
лица доходи извън тези по трудов

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

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира, че
във връзка с Решение №31-ПВР/НР от 18.10.2016 г.
на РИК – Силистра на 29.10.2016 г. от 09:00 ч., ще се
проведе обучение на секционните избирателни комисии за Община Тутракан във връзка с предстоящите
избори за президент и вицепрезидент на републиката
и за национален референдум на 06.11.2016 г.
Място на провеждане на обучението - сградата на Общински съвет-Тутракан, намираща се на
ул.”Трансмариска” № 20.

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

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира, че със
заповед №РД-04-1346/20.10.2016 г. на кмета на Община
Тутракан, е образувана една подвижна избирателна
секция на територията на община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не
им позволяват да упражнят избирателното си право
в изборното помещение.
Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до
22.10.2016 г., могат да подадат заявление до кмета
на общината/ кметството/кметския наместник не
по-късно от 31 октомври 2016 г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по
настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 22
октомври 2016 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
подобряване на условията
на труд и производство,
качеството на продукцията
и осигуряване на възможности за производство
на биологични земеделски
продукти. Допустимите
кандидати трябва да са
регистрирани земеделски
производители, признати
групи производители и признати организации на производители на земеделски
продукти.
Финансовата помощ за
одобрените проекти е в
размер на 50% от общия
размер на допустимите
за финансово подпомагане
разходи, с няколко възможности за увеличаване на
процента. Минималният
размер на общите допустими разходи за един проект
е левовата равностойност
на 15 000 евро, а максималният е 1 000 000 евро, с
определени уточнения.
Според заповед на ми-

Физическите лица могат да пожелаят
да им се удържа авансов данък за
четвъртото тримесечие на 2016 г.

Ф
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договор и е задължено да удържа
данък, трябва да подаде декларация
за дължими данъци. Декларацията
– по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл.
201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
(образец 4001), се подава в сроковете
за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от
друга стопанска дейност и за паричните
доходи от други източници, удържан
за доходи, изплатени през третото
тримесечие на 2016 г. се декларира в
срок до 31 октомври 2016 г.
Декларацията се подава и от
физически лица, ако предприятието
или самоосигуряващото се лице –
платец на дохода не е задължено да
удържа и съответно да внася данък.
Дължимите данъци се декларират
в НАП до края на месеца, следващ
тримесечието, през което е придобит
доходът, като за доходи от наем или
от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през тре-

СЪОБЩЕНИЕ

804,66 лв. от общо 11
сключени договора.
За Община Тутракан
договорите са 9 като
общата стойност на одобрената субсидия е 424
014,66 лв., от които: един
договор по Подмярка 4.1.
„Инвестиции в земеделски
стопанства“ с одобрена
субсидия – 32 854,66 лв.;
8 договора по Подмярка
6.1.“Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ с обща стойност на
одобрената субсидия 391
160 лв.
За Община Главиница два договора по Подмярка
6.1.“Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ с обща стойност на
одобрената субсидия 97
790 лв.
По време на информационната среща, на пчеларите бе разяснено, че
подпомаганите дейности

- "Мерки за подпомагане на
лабораториите за анализ
на пчелни продукти с цел
да се помогне на пчеларите
да продават своите продукти и да увеличат тяхната
стойност"; Д - "Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните кошери в
Съюза" за дейности за: закупуване на нови кошери за
подмяна на стари и негодни
и/или за увеличаване на пчелина; поддържане или увеличаване броя на пчелните
семейства; закупуване на
пчелни майки; Е - Сътрудничество със специализирани
органи за осъществяването на практика на приложните изследователски
програми в областта на
пчеларството и пчелните
продукти за: проучвания,
вкл. синдрома на празния
кошер, за контрол и превенция на болестите; в района
на Родопите - манов мед.

Община Тутракан съобщава, че е определена секция
№ 706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А, за гласуване
на избиратели с увредено зрение или със затруднения в
придвижването на територията на Община Тутракан.
За помощ в изборния ден горепосочените лица могат
да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на
адрес: гр. Тутракан – Общинска администрация, ул.
„Трансмариска” № 31, ет. 2, стая № 1.

Коледна добавка към пенсиите
за декември ще получат над
1,2 милиона пенсионери

П

равителството одобри отпускането на 50 млн. лв. за еднократно
изплащане на допълнителни суми към пенсии за месец декември 2016 г. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Добавка от 40 лв. ще получат пенсионерите, на които пенсията или
сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за
месец декември 2016 г. е в размер до 300 лв. включително, колкото е
размерът на линията на бедност за тази година. По този начин ще бъдат
подпомогнати около 1 210 000 души.
тото тримесечие на годината срокът
е съответно 31 октомври 2016 г.
Декларацията за дължими данъци
(образец 4001) се представя в НАП и
за окончателните данъци, удържани
върху доходите на чуждестранни
физически лица (например върху
възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за
обучение в България, доходи от
лихви и други), както и за оконча-

телните данъци върху доходите от
дивиденти и др., дължими от местни
и чуждестранни физически лица.
Формулярът се подава и за данъци
при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане,
като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове
в полза на чужди фирми и местни
дружества, които не са търговци,
включително общините.

ОБЯВА
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционни предложения
за строителство, дейности и технологии, ЕТ "Петър
Савчев 92" ЕООД обявява обществен достъп з 14 дни
до информация за преценяване необходимостта от
ОВОС за инвестиционно предложение Зарибяване
и отглеждане/угояване на риби в имот №001049
в землището на с. Зафирово, община Главиница,
считано от датата на публикуване на обявата.
Документите са на разположение на адрес:
гр.Тутракан, ул. "Крайбрежна" 66 от 09:00 до 16:00
часа, всеки работен ден.
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Президентски избори и национален референдум-2016

Вицеадмирал Пламен Манушев, кандидат за вицепрезидент от ПП ГЕРБ:

За стабилна и сигурна България с №17 на изборите!

ȼɢɰɟɚɞɦɢɪɚɥɉɥɚɦɟɧɆɚɧɭɲɟɜɢ
ɫɬɚɪɨɫɟɥɫɤɢɬɟɩɟɜɢɰɢ

от стр. 1 телят на Националния предизборен
щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов пред
жителите на Тутракан.
По думите му, силата на ГЕРБ е,
че никога не е загубила връзката
си с българските граждани. „Важно е хората да оценят работата
на партията, която седи зад даден
кандидат. При управлението на
Пламен Орешарски през 2013-2014
г. дефицитът в бюджета беше близо
4%, благодарение на по-добрата събираемост правителството на Бойко
Борисов ще намали дефицита под
1%. В резултат на това догодина ще
бъдат отпуснати 223 милиона повече
за образование и други секторни
политики. Премиерът Борисов

Тодор Тодоров, областен координатор на ПП ГЕРБ-Силистра.
Влизайки в залата, гостите бяха
посрещнати с песен за България
изпълнена от самодейките при НЧ
"Възраждане", с. Старо село, към
чието изпълнение емоционално се
присъедини и вицеадмирал Пламен
Манушев.
"ГЕРБ не поставя разделителни
линии, ние не противопоставяме
хората. Ние искаме да правим реални политики, искаме българските
граждани във всяко населено място
да се възползват от европейската
солидарност" - това каза председа-

пое ангажимент всяка година да
бъдат отпускани 1 милиард лева
за продължаване на Националната
програма за енергийна ефективност. За да се случи всичко това
е нужна стабилност, която ще се
гарантира с избора на Цецка Цачева
и Пламен Манушев за президент и
вицепрезидент на България“, подчерта Цветанов.
Цветанов потвърди, че Цецка
Цачева се справя блестящо като
председател на Народното събрание. „Уверен съм, че с качествата,
които притежава, тя ще изпълни
със съдържание президентската
институция. ГЕРБ е силна, защото
сме отворени към знаещите и мо-

жещите хора. Доказателство за това
е кандидатът ни за вицепрезидент
– вицеадмирал Пламен Манушев,
който е истински патриот, ангажиран с всички каузи, защитаващи
националния интерес. Той е бил
началник на генерал Румен Радев“,
обясни Цветанов.
Той подчерта още, че представителите на ГЕРБ в законодателната,
изпълнителната и местната власт
са знаещи и можещи хора. „Когато
имаме връзка помежду си, можем
да решаваме проблемите на българските граждани и да вървим напред.
Имаме силен кмет на Тутракан в
лицето на д-р Димитър Стефанов",
посочи Цветан Цветанов.
Кандидатът на ГЕРБ за вицепрезидент Пламен Манушев благодари
на тутраканци, че пазят паметта
на загиналите за България. Като
народен представител от ГЕРБ той
присъства на Националното възпоменание по повод 100-годишнината
от Тутраканската епопея, което се
проведе на 4 септември т.г.
„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”, каза вицеадмирал Манушев и припомни думите на ген.
Стефан Тошев преди началото на
епопеята през 1916 г.: "Ще ги бием

и ще превземем Тутракан!".
хората и институции и ще обедини
По време на предизборната среща нацията“, каза Пламен Манушев.
кметът д-р Стефанов му подари
Евродепутатът от ГЕРБ/
новоизлезлите сборници "Те заги- ЕНП Емил Радев заяви, че е
наха за Добруджа" и "Героите на много впечатлен от способТутраканската епопея", а Анастасия ностите на Цецка Цачева
Якова - новата си книга "Тайните на като юрист и председаДунава".
тел на Народното събраВицеадмирал Пламен Манушев, ние. „Като председател на
който е родом от гр. Генерал Тошево парламента тя прекрати
и е със завидна военна кариера, се позорната практика да се
обърна към присъстващите: „Като гласува с чужди карти в
войник ви казвам, че нито един про- пленарна зала. Цецка Цачева
тивник не трябва да се подценява по е достойна жена и политик
време на битка, затова е важно да и като президент ще отгласувате на 6-ти ноември с номер стоява европейските цен17 в бюлетината – за стабилна и ности. Вицеадмирал Пламен
сигурна България и за първата жена Манушев е много уважаван в
президент - Цецка Цачева “. По ду- родния си град Варна, като
мите му, със своя юридически опит офицер винаги при проблем е
Цецка Цачева като президент ще бил на първата бойна линия,
бъде балансьор между изпълнител- а като депутат е бил винаги
ната, законодателната и съдебната до хората“, категоричен бе
власт. „Тя ще осигури диалог между Емил Радев.
Купуването и продаването на гласове е престъпление

гог, Кирил Апостолов - хореограф
на ансамбъл „Пирин“ Благоевград,
Петьо Кръстев - диригент на оркестър при ансамбъл „Пирин” и
Любомир Марянски - хореограф.
И получиха заслужени аплодисменти на публиката. А акад.
Красимир Петров сподели, че е
останал изключително очарован
от фестивала и всички участници
в него и избирането на победителите в различните категории на
тринадесетото издание на „Малешево пее и танцува” не е била
никак лесна задача, но трудът на
новочерненските самодейци беше
оценен и те заслужено получиха
своята награда.
В категория „Традиционни обреди и танцови изпълнения" ГИФ
"Черненци" бе класирана на трето
място.
Ансамбли, танцови колективи,
групи и всеки показа това, което
е най характерно за неговия край.
Радост в сърцата на новочерненци, сълзи в очите от постигнатото!
Радостта не стихна. На свято

място в Рилския манастир връчихме и годишната награда „Златен
делфин”, която присъждаме за
тринадесети път. За своя труд и
любов към фолклора, художествената и библиотечна дейности
дългогодишната самодейка Керанка Станкова беше удостоена
с нея.

ɇɚɮɢɧɚɥɚɧɚɫɪɟɳɚɬɚȽɟɪɝɚɧɚɌɨɞɨɪɨɜɚɨɬȼɨɤɚɥɧɚɬɚ
ɲɤɨɥɚɧɚɈɐɂȾɢɡɩɴɥɧɢɩɟɫɟɧɬɚɆɨɥɢɬɜɚ

песенно и танцувално творчество
на България.
И нашите самодейци от Групата

Радка СТЕФАНОВА
ази година за тринадесети
пореден път се провежда
Международният фестивал "Малешево пее и танцува"
- Микрево`2016 под патронажа
на Министъра на културата, под
егидата на Община Струмяни и
с изключителната партньорска
подкрепа на ЦИОФФ и “Арт Център

Т

ɄɟɪɚɧɤɚɋɌȺɇɄɈȼȺɟɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɁɥɚɬɧɢɹɬɞɟɥɮɢɧ

Илинденци".
Три дни в Малешевска планина
отекваха звънки гласове, инструментални ритми и кръшни хора,
събрали в едно изпълнители,
ценители и изследователи на фолклорната и етнографска традиция
на народите от различни страни.
Над 3500 участници, над 300
организации от повече от 120 населени места в България и чужбина създадоха палитра от цветове,
звук и светлина. Мисията и идеята
на фестивала е да съхранява, популяризира и развива народното

за изворен фолклор "Черненци"
към НЧ "Васил Йорданов - 1942
г." от село Нова Черна се потопиха
в тази магия, магията на фолклора съхранен през вековете в
песен, мелодия и танц и получиха
заслужените аплодисменти на
публиката.
Изпълненията ни бяха оценявани от професионално жури с председател на акад. Красимир Петров,
а в състава му участваха: доц.д-р
Наталия Рашкова - музиколог,
Илиана Найденова - вокален педа-

Благодарим Ви самодейци за
труда, за финансовата подкрепа,
за това, че отделяте голяма част
от личното си време, за да представяме нашето село на различни
форуми и да се знае, че някъде
там в Добруджа, в село Нова
Черните традиции са съхранени и
последователи има.

ОБЩЕСТВО
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Среща с приятели
К
расива традиция стана
тутраканската пенсионерска организация
да посреща гости от сродни
организации от различни
краища на България. За активната й дейност говори
фактът, че гости на нашия
град са били жители на
В.Търновско, Перник, Разград,
Търговище, Русе, Силистра,
Балчик, Тетевен и др.

от авторката. От своя
страна Васил Търпанов
подари на гостите стихосбирката си "Минаха години".
Само за минути бяха завързани познанства, а атмосферата бе като между
приятели, които се познават отдавна.
За доброто настроение
се погрижиха музикантът
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поетично
Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Мой роден край
че видяното от тях е надминало очакванията им.
Въпреки ограниченото
време, посетихме и Етнографския музей на дунавския
риболов и лодкостроене,
като изложените експонати и разказът за основния
поминък на тутраканци риболовът, беше изслушан
с интерес.
Гостите пожелаха да
видят и Мемориала "Военна

На 14 октомври наши
гости бяха пенсионери от
гр. Балчик, които останаха
приятно впечатлени от
посрещането.
Седмица по-късно, на 20
октомври, ни гостуваха 35
души от Тетевен. Гостите
се оказаха изключително
сърдечни хора. В следобедните часове заедно с още
45 наши съграждани се радвахме на красивата гледка
към р. Дунав от терасата
на ресторант "Котвата".
Срещата ни премина изключително емоционално!
След приветствието на
Елена Ангелова, гостите
ни изненадаха приятно със
стихотворения на Мария
Милева, декламирани лично

Александър Тодоров и неговата дъщеря Моника - една
млада и много добра певица.
В групата на нашите
гости от Тетевен бе и
един бивш подводничар Стефан. Разговарях с него
и много приятно ме впечатли неговата ерудиция и
човечност.
В групата бе и Бонка,
която в младите си години
е учителствала в с. Зафирово.
Колко много се впечатлиха нашите гости на следващия ден! Тогава посетихме Крайдунавския парк,
разгледахме крепостта
"Трансмариска", снимките
бяха безброй, а всички от
групата бяха единодушни,

хора - с трепет и вълнение
прочитаха имената на героите дали живота си за
Добруджа и обединението
на България.
"Отнасяме най-добри спомени за Тутракан" - заявиха
нашите гости. Елена Ангелова и аз, пишещият тези
редове, бяхме изпратени с
ръкопляскания - една проява
на уважение към нас и цялата пенсионерска органи-

Обичам го и с хората сърцати,
с гимназията моя,
с приятели богати.
Богати с дух и обаяние,
с чар и красота,
отдаващи се със себеотрицание това е, да, така!
Със тях живея, с тях общувам,
с тях се веселя и с тях тъгувам.
С тях душата ми чак трепти,
ако не вярваш, ела опитай! Остани!
Та, който в Тутракан е поживял,
не може хич да го забрави.
И все го тегли да се върне тук,
и завинаги във него да остане.

гробница-1916 г." - една про- зация на община Тутракан.
ява на патриотизъм от тяГеорги ВАСИЛЕВ,
хна страна. Впечатлен бях
Председател на
от поведението на тези
Пенсионерски клуб №1

Танцов клуб "Хармония" на фестивал в
Сандански
Н

ɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ Ʌɟɬɧɢɹ
ɬɟɚɬɴɪɜɝɪɚɞɋɚɧɞɚɧɫɤɢɨɬɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬ
Äɋɚɧɞɚɧɫɤɢ ɩɟɟ ɡɚɢɝɪɚɜɚ
±ɉɢɪɢɧɚɪɚɡɥɸɥɹɜɚ
ɬɚɧɰɨɜɢɤɥɭɛɚɨɬɜɫɢɱɤɢ ɤɴɬɱɟɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɟ
ɧɚɞɢɝɪɚɜɚɯɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɜɬɨɪɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɮɟɫɬɚ
 ɬɚɧɰɶɨɪɢ ɜɩɟɱɚɬɥɢɯɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɢɠɭɪɢɫɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢ
ɤɨɫɬɸɦɢɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɰɟɧɢɱɧɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɢɝɪɚ ɢ ɧɟɧɚɞɦɢɧɚɬɢ
ɬɚɧɰɭɜɚɥɧɢɭɦɟɧɢɹɋɪɟɞɬɹɯ
ɛɟɢɌɚɧɰɨɜɤɥɭɛɏɚɪɦɨɧɢɹ
ɩɪɢ ɇɑ ɂɫɤɪɚ ɝ ɜ ɫ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɨ ɠɭɪɢ ɜ ɫɴɫɬɚɜ
ɞɨɰɉɟɬɴɪ ɉɟɬɪɨɜ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɢɧɚ-

Всеки обича своя град,
кой Тетевен, кой Кубрат.
И аз обичам моя град
във който съм родена със Дунава, върбите,
църквата, музея.
Е, как аз да не се гордея.

ɪɨɞɧɢɬɚɧɰɢɂɜɚɣɥɨɂɜɚɧɨɜ
± ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɧɚ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ
ɚɧɫɚɦɛɴɥ ÄɎɢɥɢɩ Ʉɭɬɟɜ´ ɢ
Ɍɹɧɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ± ɫɨɥɢɫɬ ɧɚ
Ⱥɧɫɚɦɛɴɥ ÄɎɢɥɢɩ Ʉɭɬɟɜ´
ɨɰɟɧɹɜɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɬɚɧɰɶɨɪɢɬɟ
ɇɚɲɢɬɟ ɫɚɦɨɞɟɣɤɢ ɫɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɧɨ
ɥɟɬɜɚɬɚ ɛɟɲɟ ɦɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɚ
ɫɩɪɹɦɨ ɚɧɫɚɦɛɥɢɬɟ ɤɨɢɬɨ
ɫɟ ɹɜɢɯɚ ɫɩɨɞɟɥɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɊɭɦɹɧɤɚ
Ʌɚɡɚɪɨɜɚɉɨɱɟɪɩɢɯɦɟɨɩɢɬ
ɢɩɨɭɤɚɨɬɦɧɨɝɨɧɟɳɚɚɬɨɜɚ
ɧɟ ɟ ɦɚɥɤɨ Ȼɹɯɦɟ ɩɴɪɜɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɯɦɟ
ɨɜɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɡɚ

ɧɚɣɫɦɟɥɢɬɟ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɤɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɧɚɲɢɹɬ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ əɜɨɪ ɍɡɭɧɨɜ ɡɚ
ɦɴɞɪɢɬɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ
ɫɴɜɟɬɢ ɤɨɢɬɨ ɞɚɜɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɩɪɟɞɢ ɜɫɹɤɨ ɭɱɚɫɬɢɟ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚȽɚɥɹɍɡɭɧɨɜɚ
ɤɨɹɬɨ ɢɝɪɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɧɚɫ ɢ
ɩɨɞɤɪɟɩɹ ɝɪɭɩɚɬɚ ɜɴɜ ɜɫɹɤɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦɢɧɚ
ɧɚɲɢɹɬ ɲɨɮɶɨɪ Ɉɝɧɹɧ Ƚɚɧɱɟɜɡɚɩɪɢɹɬɧɨɬɨɩɴɬɭɜɚɧɟɢ
ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ȼɢ
ɫɚɦɨɞɟɣɤɢ ɡɚ ɭɩɨɪɢɬɨɫɬɬɚ
ɤɨɹɬɨɩɨɥɚɝɚɬɟɢɚɦɛɢɰɢɹɬɚ
ɤɨɹɬɨɢɦɚɬɟȻɴɞɟɬɟɠɢɜɢɢ
ɡɞɪɚɜɢ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɣɬɟ ɜ
ɫɴɳɢɹɞɭɯɢɡɚɧɚɩɪɟɞ “
ТГ”
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

За будителите...

Васил ТЪРПАНОВ
а 1-ви ноември найискрено изпитвам
желание пръв на
Празника на будителя да
поздравя самоотвержените творци на културата, да им пожелая крепка
здраве и на добър път
по стръмната пътека на
просвещението - техният
Рубикон.
Това си го разрешавам
поради едно обстоятелство, което ме задължава винаги да защитавам
честта на ближния. От
дълги години в моята стая,
на нощното шкафче "лежи"
една статуетка, на която
има вградена емблема герб на община Тутракан,
с лавров венец, а в основата надпис "Народен
будител". Ето, този факт
ме вълнува на този ден и
ме вдъхновява да се трудя
в тази област, чувствайки
се един от тях.
Освен от Община Тутракан, поздравителни адреси ми бяха връчени през
същата година и от ръководството на НЧ "Васил
Йорданов", с. Нова Черна
- от Тодорка Владимирова
и Радка Стефанова и от
НЧ "Н.Й.Вапцаров" чрез
Румяна Капинчева и Анка
Монева.
В тържествените моменти, когато културната общественост с
признателност се обръща към тези "трубадури-просветители" и им
отдава почит, се задава
въпросът: Редно ли е за
тези труженици на просветителската дейност
да се сещаме само през
есента на годината. Нима
просвещението не е целогодишен процес и така
през вековете до края на
човешкия живот. За будителите-просветители са
необходими поредица от
декади. Будителите, знайни и незнайни, не желаят
материални облаги, а само
почит и уважение.
Ето, уважаеми читате-

СУДОКУ

Н

7

ОБЩНОСТ

27.10-2.11..2016 г.

ли, какво е определението
за будителите-просветители според Гугъл. Това
"течение" в исторически
план се появило през XVIIXIX век във Франция с
вдъхновители Волтер,
Жан-Жак Русо и Дени Дидро; в Англия - с Томас
Хобс, Дейвид Хюм и Джон
Лок; в Германия - с Лесинг
и Хердер, в Русия - с Ломоносов и Фонвизин. Разпространители на това течение в Западна Европа са
албигойците и катарите.
Ще ви изненада един факт,
който е с адрес България това е богомилското учение с предводител Ивайло
Бърдоква. Учудващо, нали?
Просвещението, според
древната философия, е изкуство, литература и наука. Всичко това през онези
векове е изразявало идеологията на зараждащата
се буржоазия насочена
срещу феодалните съсловни традиции и религиозни
предразсъдъци в защита
на човека, разума и правото на радостен живот
на земята. За времето
това е било прогресивно
движение, изразители, на
което са били Будителите-просветители.
Признателност и почит на този ден отправя
обществеността и към
първоучителите - княз
Борис Покръстителят,
цар Симеон, Черноризец
Храбър - за Златния век
на България, солунските
братя Константин Кирил
Философ и Методий, просветителите Горазд, Наум,
Ангеларий, Константин
Преславски, Паисий Хилендарски, Матей Миткалото
и др. Поклон през тяхната
памет!
В Деня на народните
будители следва да се
отдаде почит и признателност и на дарителите на България, на тези
меценати и благодетели,
които влагат своето богатство в изграждането
на учебни заведения в
България. Да си спомним
за братята Христо и
Евлоги Георгиеви построили Софийския университет - българската Алма
Матер, за Димитър Ценов
и финансово-стопанския
университет в Свищов,
за Васил Априлов и Априловската гимназия в
Габрово и други записали
имената си в Пантеона
на българските патриоти.
Поклон пред мъртвите и честит празник на
действащите Будители
и Дарители днес!

Приказка за три двореца и за още нещо - III

от бр.39
Анастасия ЯКОВА
а третия ден станахме
бодри, отпочинали. Почувствахме настроение от
релаксиращата почивка в крайморския Слънчев бряг. Заредихме
се с обилна закуска и поехме към
неизвестната за нас дестинация
Беглик Таш в Странджа планина.
Както винаги Камелия Златанова
даде информация за мегалитното
Светилище намиращо се на 6 км
от Поморие. Преминахме над реките Ропотамо и Ахелой, които са
известни с богата водна флора и
исторически събития. Слязохме от
автобуса и поехме пеш в дебрите на
богатата на исторически събития
планина. Свежият горски полъх от
широколистните вековни дървета
ни провокиращо за очакване на
неизвестното пред нас.
След половинчасов пешеходен
маршрут пред нас се откри огромна купчина от заоблени камъни.
Не ни впечатлиха особено на пръв
поглед, но сладкодумната екскурзоводка ни разкри символите и
въздействието на необикновеното
светилище. Огромните скални
късове, обработени от незнайни
майстори, изграждат гигантска

Н

композиция в закътаната местност.
От тук са започнали нестинарските
танци, характерни за района на
Странджа планина.
В близост до Светилището са
построени резиденциите на Тодор
Живков и дъщеря му Людмила,
за да се зареждат с излъчващата
енергия от Светилището.
Централният камък Светилището
е оформен като брачно ложе с
издялана „възглавница” на изток
от изгрева. Върху него жрецът и

лян. Площта около него те замайва
със зацветени и в зеленина езера.
Любуваш се на плуващи бели и
черни лебеди. Свързани са с алеите
с придружаващи необикновени
статуи, фрески и орнаменти. Има
заведения също в този стил, които
привличат много гости. В този ден
видяхме две сватби и необикновения жест на булката, която целуна
каменната статуя на жабока, а до
нея стоеше нейният преобразен
„принц”.
В красивите градини са изработени статуи и други архитектурни
форми, които допълваха приказния вид. Видяхме и минизоопарка
жрицата ритуално представяли с пауни и фазани, огромен оцветен
свещения брак между Бога Слънце в зелено, червено и синьо папагал,
и богинята Майка. Издялан е и тро- лама и кончета пони. Тук се намина за Цар – Жреца, жертвеникът с
ямички. В него са изливали четирите свещени течности - Вода, Вино,
Мляко и Зехтин. Тук са приемани
и дароприношенията. Свещената
площадка е скална скулптура, която съдържа пентаграми и фалистически символи изобразяващи двете
начала на света. На друг камък се
вижда ”божествената стъпка на
бога Слънце". Екскурзоводката ни
показа и камъните с дупки изобразяващи съзвездието, на друг камък
- часовник, но с 16 разграфявания.
А пещерата Долмен наподобява
утробата на богинята-майка. Някои
успяха да минат през цепнатината
на бога Хадес за дълголетие. Неизброими са камъните –символи.
Постояхме на огромния кръгъл
камък и почувствахме зареждащата сила в тялото си.
рат още конна база и малък паракЗаредени се прибрахме в ав- лис. Думите и описанията са бледи
тобуса и потеглихме към третата в сравнения с това, което видяхме
приказка-фантазия замъкът в и се насладихме. С нежелание
Равадиново наречен „Влюбен във се разделихме с фантастичната
вятъра”. Той се намира край едно дестинация.
малко селце на 3 км от Поморие.
Нашата разходка продължи в
Още от входа се чувстваш като в красивия крайморски град Соприказка на братя Грим. Посреща зопол. Типичната архитектура
те рицар в доспехи, с който можеш красивите къщи, зеленината и
чистота на града привличат много
гости от други държави. Посетихме
църквата „Св.Георги Победоносец",
където се съхраняват част от мощите на св.Йоан Кръстител и частица
от Светия кръст. Помълчахме и
запалихме свещи за здраве и благополучие.
Разходихме се по алеята на
крайбрежието и в града, в който
скоро се проведе традиционният
ежегоден фестивал на изкуствата
„Аполония”.
Вечеряхме в центъра на открито,
наслаждавайки се на атмосферата.
Прибрахме се в хотела в Слънчев
бряг, а на другия ден ни очакваше
още едно преживяване, пътуване
с кораб до остров „Св. Анастасия”.
След закуската поехме към град
Бургас. Огледахме обновеното
да се снимаш. Замъкът е уникален, пристанище със сгради в съвречастен проект от 20 години на менен стил. Още при отпътуването,
бившия борец Георги Тумпалов. заявих с чувство на хумор, че
Има завладяващ приказен вид ще отидем на "моя" остров, тъй
със замайващ архитектурен стил като сме съименници - „Света
на площ от 2 дка. Той е единствен Анастасия”. Изненада бе, че и
новопостроен замък в Европа и катамаранът, което побира 100
е обявен за „Архитектурно чудо” човека, също се казва „Анастасия”.
чрез гласуване на 102 държави. В тихото слънчево време морето ни
Класиран на 4-то място в Топ 5 на посрещна с леки вълни, преплитазамъците в Европа.
що се с отблясъците на слънцето.
От далеч се виждат островърхите Застанахме на открито на палубата,
кули обвити в зеленина от бръш- за да можем да се наслаждаваме

на летящите чайки, отблясъците на
морето и да си направим снимки.
Островът се виждаше и допълваше колорита и настроението ни.
Скоро стъпихме на малкия остров,
известен с исторически събития.
Висок е 12 м, с площ 9 дка. Тъй
като беше „мой” остров, посрещнах и почерпих екскурзиантите с
домашни бисквити. С настроение
се изкачихме до високия фар.
Островът е забулен в мистерия и в
стотици легенди и истории. От 16
век тук е бил изграден манастир
под гръцко управление, а от 1905
г. е взет от българската Патриаршия. В последствие, от 1923 г. се
използва за затвор на опоненти на
Александър Цанков - наричат го
остров "Болшевик". В 1925 г. тук

въдворяват 90 души-комунисти,
участници в кървавия атентат в
църквата „Св.Неделя” в София,
където загиват 134 души - хора
от правителството и невини техни
семейства. От острова успяват да
избягат с лодка 36 затворници. Те
се скриват в Странджа планина и
след това бягат в СССР.
Сега островът се нарича „Св.
Анастасия” и там се намира запазена църквата „Св. Климент Охридски”. Неголямата сграда предлага
спални помещения и ресторант
наречен „Сто години назад”, с автентични бургаски ястия по стари
рецепти. Интерес за посетителите
е музеят. Който го посети му се
издава Сертификат с името „Островитянин”. Музеят е уникален с
това, че иконите и документите са
поставени в тъмни стаи, но с необикновена светлина и светлинни
ефекти. Получихме Сертификати,
а любезната уредничка изпрати
поздрави на нашия директор на
музея, когото познава. Жената,
обслужваща църквата, се оказа
от Силистра. Тъй като съм съименичка на острова, мен ме пуснаха
безплатно в музея. Успяхме да си
потопим краката в топлата морска
вода и събрахме мидички.
С нежелание напуснахме острова, пак с корабчето ”Анастасия" това бе последният обект от нашата
разходка. Групата от 25 човека,
добри и любознателни, създадоха
добрата атмосфера на хубавата
разходка. Екскурзията ни донесе
много изненади, емоции и естетика и чрез отличната организация
на екскурзията на Туристическа
агенция „Салвиния”.

Продажби

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

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
Продавам апартамент в гр.Балчик, намира се на етаж
втори в сграда с три жилищни етажа. Във входа има 6
апартамента. Сградата е тухлена със стомано-бетонна
конструкция, въведена в експлоатация през 2000 год.
Апартаментът е 131 кв.м, изба - 12 кв.м. и общи части - 10 кв.м. Разполага с: кухня, трапезария, голям хол,
голяма и малка спалня, просторен коридор, два балкона,
два санитарни възела. Продава се с обзавеждането.
Цена: 140 хил.лв.
За контакт: Георги Борисов, тел: 0887 447256, 0882
079600

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Гълъби на мира полетяха в небето
над Военната гробница край Тутракан
Посланикът на Румъния Н.Пр. Йон Гъля поднесе венец
в памет на загиналите
тите е по повод Деня на
румънската армия, който
съседите ще отбелелязаха
на 25 октомври.
В следобедните часове
те положиха венци и цветя
на обелиска в Мемориален

Калина ГРЪНЧАРОВА
осланикът на Румъния Н.Пр. Йон Гъля и
аташето по отбраната - полковник Сорин Раду,
посетиха Тутракан на 20

октомври.
Те бяха посрещнати от
кмета на общината д-р Димитър Стефанов и председателя на Общинския съвет
Данаил Николов. Основна

зложба-конкурс на гълъби за състезателен
сезон-2016 г. се проведе
в Тутракан на 22 октомври. Нейни организатори са Българската
асоциация на гълъбовъдите на
спортни гълъби и Клубът за
спортни и декоративни гълъби
"Тутракански вятър".

Във физкултурния салон на
СУ "Христо Ботев" любителите на
красивите птици имаха възможност да ги разгледат и да научат
нещо повече за тях, а също да
присъстват и на отчитането на
резултатите от класирането, което оповестиха международните
съдии Белбешеля Константин от

тема в проведените разговори са били възможностите, които дава Програмата
за трансгранично сътрудничество България-Румъния.
Визитата на диплома-

комплекс „Военна гробница
- 1916 г." край Тутракан.
Там посланик Гъля и кметът
д-р Стефанов пуснаха в
свободен полет бели гълъби
- символ на мира и разбира-

Кълараш (Румъния), Константин
Методиев в категория «Декорация», Михаил Методиев и Игор
Шербанов.
Съдии на клубно ниво бяха
Петър Патрашков и Тодорка
Ангелова.
Крайното класиране:
Клас „Стандарт”: I, II и III място
за женски гълъби - Бебешеля
Константин от Кълъраш-Румъния
За мъжки гълъб: I–во място
- Бебешеля Константин от Кълъраш-Румъния, II място - Михаил
Слободанов и III място - Игор
Шербанов.
От страна на румънския клуб
за декорация бяха връчени купи
за I-во място на Неждет Мехмед,
следван от Данаил Николов и
Илия Христов.
Монахиня Йоанна бе класи-

рана на първо и второ място за
породи декоративни гълъби.
Грамоти в отглеждането на
декоративни гълъби получиха
и Константин Методиев, Георги
Камбуров, Владимир Иванов,
Джунеит Вели и Тодор Георгиев.
Бяха връчени Купи и грамоти
за участие в Полети 2016 на Генерален майстор Петър Патрашков, на Ангел Таков, Димитър
Делев, Сашо Петров, Андрей
Андреев, Анатолий Костадинов,
Мартин Маринов, Велико Василев, Христо Георгиев, Светослав
Слободанов, Валентин Бъчваров,
Ергюн Аязов и Неждет Расим.
С Приз D-r „BRICOUX” бе удостоен Михаил Методиев, международен съдия - съдийствал на
всички олимпиади, спартакиади
и европейски конкурси за гълъби
в клас Стандарт.

П
Тутраканските гълъбовъди отчетоха
състезателен сезон`2016
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Честит рожден ден
и да почерпят:

28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска Тутракан
31 октомври - Дешка ГЕОРГИЕВА, Директор на ДГ
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 октомври - Сезен ФУЧИДЖИ, ДТФ " Дунавска мла- "Мир", с. Зафирово, община Главиница
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Анка ХРИСТОВА, Домакин клуб, Община
1 ноември - Ден на народните будители

телството между народите.
Припомняме, че на 4 септември т.г. в Мемориала,
който е най-голямото военно гробище в България, се
проведе Национално възпоминание по случай 100-го-

дишнината от Тутраканската епопея.
В славната битка, българската армия побеждава с дух
и отлична военна стратегия
и тактика. В Тутраканската
епопея оставят костите си
общо над 8000 войници от
двете воюващи страни, от
тях 1764 са загинали български войници и офицери.
Това сражение се превръща
в един от върховете на българската бойна слава.
На паметника в Мемориала, изграден през 1922 г.,
на четири езика - български,
румънски, немски и арабски,
е написано: "Чест и слава
на тия, които са знаили да
мрат геройски за тяхното
Отечество".

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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