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Приета е Стратегията за
водено от общностите местно развитие
на МИГ "Тутракан - Сливо поле”
Извънредно заседание на
местния парламент
Н

бщо събрание на Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група "Тутракан Сливо поле“ се проведе на
13 февруари 2017 г.
На присъстващите членове на сдружението бе
предоставена информация
за изпълнението на Договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ РД 50 – 98/ 17.08.2016г.
по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“
на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
за извършените дейности,
постигнати резултати и
на стр. 3

О

а 17 февруари от
13:00 ч. ще започне
извънредно заседание
на Общински съвет-Тутракан. В предварителния
дневен ред са включени три
докладни записки - две от
тях се отнасят до приемане на решения за одобряване на проекти за подробни
устройствени планове.

Като мажоритарен собственик, Общинският съвет
ще разгледа и докладната
записка внесена от управителя на МБАЛ-Тутракан д-р
Недка Цветкова за дейността на здравното заведение
през изминалата 2016 година и сегашното й финансово
състояние.
“ТГ”

Жена прави
най-доброто
Красимир УЗУНОВ, Президент на Агенция и Радио "Фокус":
домашно червено вино
За да я има България,
родовата памет трябва да е жива! в Тутраканско
Битката за Тутракан е апотеоз на българския боен дух
Калина ГРЪНЧАРОВА
Красимир Узунов разговаряме минути преди
началото на представянето на двете му книги "Каймакъ
- Чаланъ" и "Епопеята на Добру-

С

джа" в Тутракан. Привечер, на 10
февруари, в Изложбената зала
на Историческия музей дойдоха
родолюбиви тутраканци - и млади,
и по-възрастни, за да се срещнат
на стр. 2

на стр. 5

2

РЕГИОН

16 - 22.02.2017 г.

Красимир УЗУНОВ, Президент на Агенция и Радио "Фокус":

НОВИНИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИ СА СЪСТАВИТЕ НА СИК
Консултации за определяне съставите на Секционни избирателни комисии за предстоящите избори за
Народно събрание бяха проведени вчера в Тутракан и
Главиница. Разпределението на броят им по партии и
коалиции е според резултатите от последните парламентарни избори.
В община Тутракан секциите са 28 с общо 221 членове, от които 81 - ръководни.
ГЕРБ разполага с 82 места в СИК, БСП - 37, ДПС - 29,
Реформаториски болк - 21, Патриотичен фронт - 16,
ББЦ - 14, "Атака" - 11 и АБВ - 11.
В община Главиница Секционните избирателни комисии са общо 25.
МОН ЗАПАЗВА МОДУЛИТЕ ПРИ МАТУРИТЕ
Държавните зрелостни изпити през май т.г. ще се
проведат на модули, обяви министърът на образованието и науката проф.Николай Денков. По думите му, няма
да има промени в модела, приложен от екипа на МОН
през септември 2016 г.
През май т.г. зрелостниците ще получават изпитния
материал на части и ще разполагат с точно определено време за работа върху всяка от тях, се посочва в
информацията. След изтичане на времето те ще предават работата си в плик и няма да имат възможност
да се връщат и да пишат повече по съответната част.
Зрелостниците ще могат да излизат от изпитната
зала след края на всеки модул.
Като успех на МОН под ръководството на Меглена
Кунева Денков отчита спокойното начало на учебната
2016/2017 г. и създаването на отделна дирекция "Професионално образование" в министерството. За плюс
се отбелязва и подредбата в системата с учебниците.
От 8 февруари вече има приети учебници за първи и
пети клас, съобщи още просветният министър.
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА
ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ
Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране
разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол
на вредителите по трайните насаждения през зимния
период за 2017 г. Срокът за подаване на заявленията за
подпомагане на борбата с вредителите в периода след
преминаването на студовете до набъбване на пъпките
е до 2 март. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред фонд „Земеделие“. Срокът за
сключване на договорите и за изплащане на средствата
е до 26 май 2017 г.
За тази година по схемата е предвиден финансов
ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс ще бъде разпределен
за есенния етап на прилагане на помощта през ноември.
Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от
разпространението на вредители по трайните овощни
насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.
Средствата, които ДФЗ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани
за закупуване на продукти за растителна защита на
трайни овощни насаждения, ягоди и малини. Съгласно
Регламент №702/2014 и изискването за наличие на
стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за
борба с вредителите ще се признават документи за
разходи, извършени след подаване на заявлението за
подпомагане.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в комин на къща в село Шуменци са загасили
огнеборци от РСПБЗН-Тутракан на 9 февруари. Няма
материални загуби.
Лек автомобил „Фолксваген”, оборудван с табели,
издадени за друго МПС, е установен при проверка в
района на село Падина на 10 февруари. Колата била
управлявана от 51-годишния Б.И. Започнато е незабавно
производство.
Без материални щети се e разминал пожарът, възникнал през почивните дни в село Зафирово. Горял е
комин на сграда, но противопожарният екип се е справил
с произшествието, преди да се стигне до материални
загуби.

„ФААК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
търси да назначи:

Оператори, производствена линия жени
Изисквания:
- Средно образование;
- Опит в работа с:
- пневматични и електрически отвертки;
- хидравлични и пневматични преси;
- ръчен гаечен ключ;
- ръчна отвертка.
Автобиографии се приемат на адрес:
ул. „Ана Вентура“ 5А (портала на „Терма“)

За да я има България,
родовата памет трябва да е жива!
от стр. 1
с популярния журналист и научат
нещо повече за българската военна
история.
- При представянето на книгите в страната, при срещите, как
усещате българите? Какви са те в
днешния ден?
- Тази книга - "Каймакъ - Чаланъ", ме направи повече оптимист.
Защото много помним. Когато започнахме да търсим роднините на
тези 3200 войници и офицери, които са убити при Каймак - Чалан, на
мен ми се обадиха 1000 фамилии.
Обадиха се от Чикаго, обадиха се
от Торонто, обадиха се от Малмьо,
обадиха се от Франция, от Италия,
обадиха се от Сливен, Панагюрище, Карлово, Асеновград.
Освен това, видях на представянията колко много хора дойдоха.
Примерно, в Средец (бившето
Грудово) дойдоха 480 човека, от
които 30 наследници.
700 човека дойдоха на представянето на книгата в Пловдив,
пълни зали видяхме навсякъде - и
в Петрич, и в Благоевград, и в Асеновград. В София го направихме
във Военното училище, защото от
там са тръгнали офицерите. Тоест,
родовата памет е жива и ако я събудим имаме шанс като държава.
Ако продължаваме да се носим по
течението, както вече повече от
четвърт век, ние сме загубени. На
вододела сме - или ще оживеем,
или ще останем в музеите и други
ще живеят тук. Така че, аз съм
оптимист за България, защото се
обаждат не само възрастни хора,
обаждат се и млади хора. Националното мислене, в добрия смисъл
на думата - национализмът, започва да става много модерен. Това не
е ура-патриотизмът, който чуваме
по митингите, а хората започват да
ровят в албумите.
Първата световна война е найголямата ни война. Ние нямаме
друга такава война като нея. Включително и освобождението на Тутракан през 1916 г., то е страшно.
- С какво друго свързвате Тутракан освен с Тутраканската епопея?
- Най-напред с Епопеята го
свързвам името на Тутракан. Това
е апотеоз на българския боен дух!
Тутраканската бойна крепост е
чудо на военния гений. Говорим

за предфортов пояс, говорим за
фортове, говорим за вълчи ями...
Тутракан е един от символите на
България.
Освен с Епопеята, свързвам
Тутракан със Суворов. Тук, на
барабана, той е написал до императрицата: "Слава Богу, слава Вам!
Тутракан взять и я там". Отново е
свързано с война, а Тутракан е бил
важен пункт на Дунава. Защото,
който държи ключа за Тутракан,
той държи ключа и за отсреща. Тук
е имало мост, който е бил махнат
на 5 септември вечерта. Затова
после се давят румънците, макар
и да са обрали на хората коритата
и дърветата. Тутракан е важен
за страната ни, от тук започва
държавата.
- Ние помним и още нещо, че
Тутраканската битка беше забранена и не се изучаваше в учебниците по история.
- Да, така е. Всъщност, Първата
световна война като цяла беше
забранена, игнорирана. На практика, това е най-голямото военно
усилие на българския народ. При 4,
7 милиона население, през Първата световна война, са мобилизирани 1 025 хиляди мобилизирани, от
които 885 хиляди - редовна армия.
Ние даваме 125 хиляди убити и
250 хиляди ранени. Това е много
за държавата.
- А в днешни дни едно се чува:
"Нямаме армия"!
- Нямаме армия. Съжалявам, но
наистина нямаме армия. Армията
стана опитно поле, експеримен-

тирахме по един, по друг начин.
Разчитахме, че някой друг ще
ни пази, а ситуацията в момента
показва, че на Балканите ври и
кипи и ние трябва да започнем
от нулата да изграждаме армия.
И армията трябва да се готви,
наистина за война, защото това е
нейното предназначение, а не от
чиновници.
За Красимир Узунов знаем, че е
собственик на първата българска
частна информационна агенция
„Фокус“ и на националната Радиоверига "Фокус". Специалист по
проблемите на Балканите.
Завършил е висшето военно
артилерийско училище в Шумен.
Остава на служба в града, после
става военен журналист във вестника на сухопътните войски в София. През 1990 г. отива на работа
във в. „Българска армия“. Един
от основателите на офицерската
легия „Раковски“.
Става известен с прякора „Поручика“, когато още като старши
лейтенант подписва един свой материал „Поручик Узунов“. Написал
е стотици публикации в български
и чужди издания по проблемите
на армията, националната сигурност, реформите в службите за
сигурност, Македония, Западните
Балкани и българската военна
история.
На 20 септември 2016 г. заедно с
тогавашния началник на отбраната
ген. Константин Попов и бившия
командващ на ВМС вицеадмирал
Пламен Манушев организират

военна церемония и заупокойна
молитва в памет на загиналите
български офицери и войници
в боевете на връх Каймак-Чалан
през септември и октомври 1916 г.
В Тутракан двете книги бяха
представени от вицеадмирал
Пламен Манушев. "Благодарение
на книгата „Каймакъ-Чаланъ”
разбрах за битката, водена на
този връх, в продължение на 47
дни, а книгата за Добруджа ми е
на сърце." Това каза вицеадмирал
Манушев по време на срещата.
Той разказа за съдържанието на
книгите, за отделните и части и
загатна на читателите какво ще
открият на страниците им като
започнат да ги четат. По думите
му, е описано отношението между
войника и командира. „Войниците
са смятали своите командири за
свои бащи. Макар останали една
шепа хор, те са побеждавали с
атака на нож. На върха се качват
6000 войници, вървейки-ходейки
си, а са слезнали 800. Българският офицер е бил невероятно
подготвен да атакува, бил е готов
да умре, но да воюва”.
Красимир Узунов разказа за
срещите си с наследниците на
загиналите български войни и
събирането на информация за
книгите. И двете ще са двутомни,
а сега авторът работи по следващите томове.
В представянето участваха уредникът на Военната гробница В
Добрич - Радослав Симеонов и
инж. Койчо Русев.

Първа пресконференция на новия
областен управител Петко Добрев
бластният управител на
област Силистра Петко
Добрев проведе първата
си среща с медиите в Силистра,
на която обяви, че възстановява
традицията от предишното си
управление на областта (20012005), когато всеки понеделник
е провеждал пресконференция с
журналисти, за да споделя проблеми на областните и общинските
структури, както и резултатите
от проведени от него срещи с
представители на държавната
администрация.
„От назначаването ми миналата
сряда до днес проведох срещи
с кметове на общини от област
Силистра, на които бях запознат с
недовършени преписки, които са в
застой при съгласуването им с различни институции и с други, които
изискват процедури, имащи нужда
от съдействие“, заяви г-н Добрев.
Сред посочените проблеми е необходимостта В и К да поеме стопанисването на пречиствателните

О

станции, тъй като в момента те са
на разположение на общините,
изнемогващи в издръжката им.
Във вторник г-н Добрев е в
столицата, където в програмата
му при възможност е предвидена
и среща с министър-председателя. Областният управител ще
презентира пред търговския представител на Китай възможностите
на град Силистра за евентуално
търговско сътрудничество предвид
географското си разположение
в средата на Дунавския регион,
завършващ в Украйна.
Ще се търси евентуална подкрепа за превръщане на Силистра в
център за разпределение, вкл. и на
т.нар. завършващи операции, за да
бъдат ползвани комуникационните
възможности – даденост в резултат на географското разположение
на региона за превръщането му в
търговска зона.
Наличието на газ е сред новите
моменти в инфраструктурата на
областта, вкл. и с намерението да

се търси продължение на проекта,
каквито са били първоначалните намерения за отклонение на
газоразпределителната линия от
Българка към Дулово.
„Всяка сутрин в РИК Силистра
заедно с ръководството му, а от
страна на Областна администрация
Силистра и с участието на Тодор

Динков – директор на дирекция и
ръководител на екипа ни за подготовка на изборите, провеждаме
среща за разглеждане на въпроси,
свързани с тяхното провеждане“,
каза още пред медиите областният
управител Петко Добрев.
Междувременно стана ясно,
че сайтът www.grao.bg/elections
на Главна Дирекция „Гражданска
Регистрация и Административно
Обслужване“ към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството е активен за справки в
избирателните списъци. Чрез сайта
може: * Да се направи справка
по ЕГН или адрес за номера на
избирателната секция и мястото на
гласуване. * Да се подаде искане
за гласуване по настоящ адрес
по електронен път. Тази услуга е
достъпна след идентификация с
електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и
за общинските администрации. *
Да се информирате за секциите и
“ТГ”
местата на гласуване.
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Приета е Стратегията за
водено от общностите местно развитие
на МИГ "Тутракан - Сливо поле”
от стр. 1 ния с населението на общините Тутракан и Сливо поле.
Бяха предложени и дискутирани промени в бюджета на
отделни мерки, включени в
СВОМР както и промяна в
тежестта на критериите
за оценка. След проведено
гласуване, Общото събрание на СНЦ „МИГ "Тутракан
– Сливо поле” единодушно
прие Стратегия за водено
от общностите местно
развитие, която след одобрение от Министерство на
земеделието и храните да
се прилага на територията

направени разходи по договора.
Основната точка в дневния ред на Общото събрание
беше „Приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие за
периода 2014 – 2020 г.“
Д-р Димитър Стефанов –
председател на УС на „МИГ
"Тутракан – Сливо поле” и
експертът Надя Антонова
представиха изготвения
проект на Стратегия за
ВОМР, който премина и през
три обществени обсъжда-

на МИГ Тутракан – Сливо
поле в периода 2014 – 2020 г.
На Общото събрание
бяха приети нови членове
в Сдружението. Сред тях
са представители на читалища, спортни клубове,
земеделски производители,
сдружения с нестопанска
цел и еднолични търговци.
За да има баланс на членовете между двете общини,
председателят д-р Димитър
Стефанов направи пояснение и насрочи следващо
Общо събрание за прием на
членове за 28.02.2017 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Заключителна конференция
ɇɚ  ɝ ɜ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɡɚɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɚ
ɋɇɐ ÄɆɂȽ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨ ɩɨɥɟ³ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɩɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɉɨɦɨɳ ɡɚ
ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ³ ɧɚ
ɦɹɪɤɚ  Äȼɨɞɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɝɇɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɚɥɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɱɢɬɚɥɢɳɚɇɉɈɨɛ-

ɉɪɨɭɱɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ȼɈɆɊ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɟ ɫ ɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɨɛɳɧɨɫɬ
 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ ɜ ɫɟɥɚɬɚ ɐɚɪ
ɋɚɦɭɢɥ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ Ȼɟɥɢɰɚ Ƚɨɥɹɦɨ ȼɪɚɧɨɜɨ Ɋɹɯɨɜɨ
ɢ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɰɟɧɬɪɨɜɟ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟȻɪɨɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɫɴɛɢɬɢɹɬɚ
ɐɟɥ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚɧɟɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬ
ɫɩɨɞɯɨɞɚȼɈɆɊɫɞɟɣɧɨɫɬɢ-

ɳɢɧɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɢɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɬɧɨɜɨ ɛɹɯɚ ɨɛɫɴɞɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɡɚ
ɜɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ
Ȼɟɲɟɨɬɱɟɬɟɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɨɞɯɨɞɚ ȼɨɞɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ȼɈɆɊ  ɢ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚȼɈɆɊ
ɈɛɭɱɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɢɥɢɞɟɪɢɢɟɤɢɩɚɧɚɆɂȽ

ɧɨɫɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɢɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɫɴɛɢɬɢɹKWWS
PLJWXWUDNDQVOLYRSROHEJ
Ȼɹɯɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɞɜɟ ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɦɟɫɬɧɢ ɥɢɞɟɪɢ
ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɚ
Ʌɢɞɟɪ ± ɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɦɭ ɩɨɞɯɨɞɚ ȼɈɆɊ
ɤɚɬɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ
ɧɚɅɢɞɟɪɩɪɟɡɩɪɨɝɪɚɦɟɧɩɟɪɢɨɞɦɹɪɤɚɨɬ
ɉɊɋɊÄȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ³ɢɩɨɞɦɟɪɤɢɬɟ ɤɴɦ ɧɟɹ ɆɂȽ ɢ ɟɤɢɩɴɬ
ɩɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɛɹɯɚɡɚɩɨɡɧɚɬɢɫɇɚɪɟɞɛɚ
ɧɚɆɁɏɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɩɨɞ
ɦɹɪɤɚÄɉɨɦɨɳɡɚɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ³ɢɇɚɪɟɞɛɚ
ɬɟɩɨɩɪɨɟɤɬɚɞɨɛɪɢɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚɉɪɢɥɚɩɨɩɨɞɯɨɞɚɅɢɞɟɪɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɝ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɞɜɟɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ ɧɚ
ɤɨɢɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɝɪɭɩɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɢ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɚɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ɦɟɫɬɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ȼɈɆɊ
Ȼɹɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɦɧɨɝɨɮɨɧɞɨɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ
ɡɚɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɟɧ ɛɟɲɟ ɭɟɛɫɚɣɬ
ɧɚɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨɫɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɧɚɚɤɬɭɚɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬ-

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“
На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО
ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове
на общо събрание, което ще се проведе на 28.02.2017
г. от 16:00 часа в заседателна зала на Общински съвет-Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска“ № 20 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове.
2. Промяна в състава на Управителния съвет.
3. Разни.
Пояснение: Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум,
събранието се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място.
ɝɚɧɟ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚ ȼɨɞɟɧɨ ɨɬ
ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ³
ɧɚɦɹɪɤɚÄȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ³ ɨɬ
ɉɊɋɊɇɚɩɪɚɜɟɧɢ
ɛɹɯɚɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɌɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɆɂȽɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɝɉɪɨɜɟɞɟɧɨɛɟɲɟɚɧɤɟɬɢɪɚɧɟɧɚɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɡɚ
ɜɢɡɢɹɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɨɬɆɂȽɄɚɬɨɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɬɢɹ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɛɟɲɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚȼɈɆɊɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɨɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɆɂȽ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧ ± ɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ³ɧɚɨɫɧɨɜɚɬɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɢ-

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Председател на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле”

ɜɥɟɤɚɬɟɥɧɚ ɠɢɡɧɟɧɚ ɫɪɟɞɚ
ɜɚɥɨɪɢɡɢɪɚɧɨ ɢ ɫɴɯɪɚɧɟɧɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɢɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
Ȼɹɯɚ ɡɚɞɚɞɟɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɍɫɬɨɣɱɢɜɛɢɡɧɟɫ ɫɴɡɞɚɜɚɳ ɡɚɟɬɨɫɬ ɢ ɞɨɯɨɞɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɡɧɟɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɞɨɫɬɴɩɚ
ɞɨɭɫɥɭɝɢɡɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬ

ɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɢɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɞɚɞɟɧɨɫɬɢ
ɋ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɚɬɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ȼɈɆɊ ɆɂȽ ɳɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɡɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɩɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɉɪɢɥɚɝɚɧɟ
ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚ ɜɨɞɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɦɹɪɤɚɨɬɉɊɋɊɝ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ ɛɟɲɟ ɩɪɢɟɬɚ
ɧɚ  ɝ ɨɬ Ɉɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɆɂȽɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
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Православен празник и светски юбилей Празник на
пчеларите в Зафирово
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
равославната църква "Св.
Харалампий" в тутраканското село Варненци, която е осветена преди 146 години,
чества своя храмов празник на 10
февруари.
Света Литургия отслужи Негово

и колегите си пчелари.
Преди пет години, на този празник, бе поставено началото на
добрите взаимоотношения между
Тутракан и румънската община
Кирнодж. През този период двете
побратимени общности развиха
своите културни и религиозни

инж. Иринел Роман, в която бяха
още общинските съветници Аурелиан Котобан и Йон Щефан.
Икона, специален юбилеен медал и обредна пита подари инж.
Роман на тутраканския си колега
с пожелание добрите връзки и
сътрудничеството да продължават
Преосвещенство Тивериополски
епископ Тихон в съслужение със
ст. ик. Илия Тонков - архиерейски
наместник за Тутраканска духовна
околия, ст. ик. Георги Георгиев - архиерейски наместник за
Разградска духовна околия, прот.
Мариан Некула - архиерейски наместник на архиерейско наместничество Олтеница - гост от Румънската православна църква, прот.
Михаил Михайлов - председател
на храма, прот. Васко Василев,
ст. ик. Евгени Дечев, прот. Петър
Койчев, дяконите Орлин Янчев и
Атанас Запрянов. На клира пяха
духовници от митрополитския хор
„Св. Димитър Басарбовски".
Десетки буркани с мед бяха донесени в храма, а след Св. литургия
епископ Тихон отслужи водосвет с
освещаване на меда.
На службата присъства кметът
на Тутракан д-р Димитър Стефа- връзки. Светският юбилей и пранов, един от крупните пчелари в вославният празник бяха повод за
района, който поздрави миряните посещението на румънска делегация от Кирнодж водена от кмета

В Старо село винени Цар и Царица!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɪɧɚɥɨɡɹɬɚɢɐɚɪɢɰɚ
ɧɚɜɢɧɨɬɨɢɡɛɪɚɯɚɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɜɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɨɬ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɩɪɟɫɴɡɞɚɞɨɯɚɨɛɢɱɚɹɩɨɡɚɪɹɡɜɚɧɟɧɚɥɨɡɹɬɚɜɦɚɫɢɜɢɬɟɤɪɚɣ
ɫɟɥɨɬɨɈɛɥɟɱɟɧɢɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɬɚɯɴɪɰɨɣɫɤɚɧɨɫɢɹɬɟɩɹɯɚ
ɢ ɢɝɪɚɯɚ ɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɤɴɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɥɨɡɹɬɚ ɡɚ
ɞɨɛɪɚɪɟɤɨɥɬɚɢɜɢɫɨɤɨɤɥɚɫɧɨ
ɜɢɧɨɨɬɧɟɹ

Ц

Ƚɟɨɪɝɢ ɉɟɬɪɨɜ ɟ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɐɚɪ ɧɚ ɥɨɡɹɬɚ ɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɇɢɤɨɥɟɬɚ Ɇɢɪɱɟɜɚ
ɛɟɡɚɩɟɥɚɰɢɨɧɧɨ ɨɬɧɟɫɟ ɤɨɪɨɧɚɬɚ ɧɚ ɐɚɪɢɰɚ ɧɚ ɜɢɧɨɬɨ Ɇɢɪɱɟɜɚ ɫɚɦɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚ
ɟɞɢɧ ɞɟɤɚɪ ɥɨɡɟ ɚ ɧɟɣɧɨɬɨ
ɜɢɧɨ ɫɩɟɱɟɥɢ ɩɴɪɜɨ ɦɹɫɬɨ ɜ
ɧɚɣɨɫɩɨɪɜɚɧɚɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɑɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɜɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɫȼɢɧɚɪɢɹɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɤɨɣɬɨɜɛɪɨɹɢɦɚɨɬɞɟɥɧɚ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɧɚɫɬɪ

културния обмен, новият момент
ще бъде съвместна работа по
разникът на пчеларите
проекти по ОП "Трансгранично
се свързва с името Св.
сътрудничество 2014-2020" и ДуХаралампий, техният понавската стратегия.
кровител.
В следобедните часове същия
Живял в края на 2-ри и началото
ден, д-р Димитър Стефанов прие на 3-ти век, по времето на римския
румънската делегация в кабинета император Септимий Север. Легендата сочи, че е обикновен човек,
който се занимава със земеделие
и пчеларство. Приживе Св. Харалампий лекувал рани и болести
чрез молитви и словесни забрани.
Като лечител на всички болести,
пчеларите са го избрали за свой
покровител и тачат светлата му
паметна този ден. За празника му
се месят питки, мажат се с мед и
се раздават за здраве.
Според преданието, още приживе Св. Харалампий открил
целебните свойства на меда, затова точно на неговия празник се
освещава мед. Това е единственият
ден в годината, в който в църквата
се освещава мед. Този мед се
счита за специален и не се ползва
за ежедневна употреба, с него се
лекуват различни болести.
Месец февруари е избран за
професионален празник на пчеларите, защото именно тогава
през годините напред.
си в Тутракан, където разговорите пчелните семейства започват своя
И двамата кметове бяха кате- за работа по съвместни проекти активен живот.
горични, че освен засилване на продължи.
На 10 февруари в НЧ «Христо

П

Ботев - 1901 г.», с. Зафирово се
проведе конкурс-изложба на пити,
мед и пчелни продукти. Празникът
започна с презентация изготвена
от библиотекарката Величка Пейчева. Владислав Петров - пчелар
от село Зафирово, запозна присъстващите със свойствата на меда
и пчелните продукти. Направи
разяснение относно използването
на хранилките и представките за
хранене на пчелите с помоща на
рамка през зимния сезон.
Теменужка Тодорова обясни
на присъстващите как можем да
разберем кога медът е качествен.
В конкурса за пити се включиха
Теменужка Тодорова, Йорданка
Михайлова, Дешка Георгиева, Катя
Миланова и Пена Генова.
В конкурса за мед и продукти от
мед участваха Владислав Петров,
Марияна и Васил Лазарови и Величка Пейчева.
Всички включили се в празника
получиха подаръци. Ръководството на читалището искрено
благодари на Владислав Петров и
на участниците в конкурса.
Празникът приключи с хапване
на вкусните пити и мед.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

На Зарезан в Нова Черна
Радка СТЕФАНОВА
14-ти февруари, Трифон
Зарезан! Празникът започна!
Отец Стоян благослови всички лозари, а Веселин Владимиров и Георги Димитров зарязаха лозето, като направиха
лозови венци за всички дошли
да почетат светеца и неговия
обичан празник.
По стар черненски обичай,
Царят на лозето Веселин и отец
Стоян разчупиха питата. Празникът продължи на площада
пред Читалището, където се ля
руйно вино осигурено от кмета
на Нова Черна - Нехат Юсмен.
Кметът отправи приветствие
към всички лозари, като им
пожела здраве и голям берекет.
На празник като Зарезанския
най му подхожда един конкурс
за... най-добро домашно вино.
Местните сомелиери Иван Николов, Веселин Владимиров
и Иван Киров дегустираха и
определиха кои са майсторитевинари в Нова Черна.

В категория "Червено вино" на
първо място се класира виното
на Никола Манолов, следвано
от това на Георги Георгиев и
Драган Георгиев. В тази категория Марина Желева бе отли-

чена с поощрителна награда.
Във втората категория - "Найдобро бяло вино", първи е Никола Манолов, на второ място
- Мария Славова, а трети се
класира Георги Георгиев.

На празник като на празник!
И вино в изобилие, и народни
хора са играха! А надеждата за
по-голяма реколта през тази
година, за още по-качествено
вино е у всички.
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Жена прави най-доброто Лозето е символ на богатството,
домашно червено вино виното - на силата!
в Тутраканско
С
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɢɤɨɥɟɬɚɆɢɪɱɟɜɚɨɬɋɬɚɪɨɫɟɥɨɫɩɟɱɟɥɢɩɴɪɜɨɬɨ
ɦɹɫɬɨɜɪɚɡɞɟɥɚɡɚɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɧɚɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɧɚɣɞɨɛɪɨ
ɞɨɦɚɲɧɨɜɢɧɨȼɢɧɚɪɢɹ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɆɢɯɚɢɥɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜɩɴɤɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɩɪɢɛɟɥɢɬɟ
ɜɢɧɚɢɪɨɡɟɬɨ
ɇɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜ ɧɚɜɟɱɟɪɢɟɬɨ
ɧɚɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧɢɜɧɟɹɫɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɞɨɦɚɲɧɢɛɟɥɢɢɱɟɪɜɟɧɢɜɢɧɚ
ɤɚɤɬɨɢɧɚɪɨɡɟ
Ɉɛɳɨ  ɜɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɝɨɫɬɢ ɨɬ

ɧɚɪɚɛɨɬɚɢɦɴɞɪɨɫɬɤɨɢɬɨɞɚɣ
ɧɨɫɹɬɪɚɞɨɫɬɢɭɫɩɟɯɢɫɩɨɞɟɥɢ
ɬɹɡɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɋɥɨɡɚɪɫɬɜɨɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɨɬ
ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɨ ɨɬ ɝɨɞɢɲɧɚ ɟ

ɣɏɪɢɫɬɢɹɧɟɧɚɝɨɞɢɧɢɈɬ
ɫɟɝɚɝɨɭɱɚɧɚɬɪɭɞɤɚɤɬɨɦɟɟ
ɭɱɢɥɚɛɚɛɚɆɧɨɝɨɫɟɪɚɞɜɚɦ
ɱɟ ɬɪɭɞɴɬ ɦɢ ɛɟ ɨɰɟɧɟɧ Ɍɨɜɚ
ɦɢ ɞɚɜɚ ɫɬɢɦɭɥ ɢ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞ

Калина ГРЪНЧАРОВА
тефан Михайлов е
тазгодишният Цар
на лозята и виното
в Тутракан!
За тутраканци това не
е изненада, а едно добро
продължение на традицията положена от бащата
- Младен Михайлов (Бог да
го прости), да отглежда
добре лозовите масиви и
после от тях да се произвежда още по-добро вино в
"Младенова изба".
И този път, в лозята
на фамилията край с. Шуменци, самодейците от
ТФ "Детелини" при НЧ
"Н.Й.Вапцаров" пресъздадоха ритуала по зарязване
на лозята, избраха Царя,
който заедно с кмета д-р

бе отличен със специален
"царски" плакет връчен от
д-р Стефанов. "Лозето е
символ на богатството,
а виното - на силата! Пожелавам ви да сте силни и
богати!" - обърна към всички присъстващи младият
винопроизводител.
Червено вино и пелин
се лееше в парка, които
разливаше по-малкият Михайлов - Георги, и логично
опашката пред него в
мразовития зимен ден бе
най-дълга.
Припомняме, че семейство Михайлови са едни от
празникът се прехвърли най-големите винопроизДимитър Стефанов също в градския парк "Христо водители в Силистренска
област. Те отглеждат над
заряза лозите, а после Ботев".
Там Стефан Михайлов 1300 дка лозови масиви.
ɫ ɨɳɟ ɩɨɝɨɥɹɦɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ
ɥɸɛɨɜɞɚɫɟɝɪɢɠɚɡɚɥɨɡɟɬɨ
ɞɨɛɚɜɹɨɳɟɬɹ
ɇɢɤɨɥɟɬɚ Ɇɢɪɱɟɜɚ ɪɚɛɨɬɢ
ɤɚɬɨ ɫɨɰɢɚɥɟɧ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɤɴɦ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦ ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ɐɜɹɬ ɚɪɨɦɚɬ ɢ ɜɤɭɫ ɛɹɯɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɤɪɢɬɟɪɢɢɡɚɨɰɟɧɤɚ
ɤɨɢɬɨɩɪɢɥɚɝɚɠɭɪɢɬɨɟɧɨɥɨɝɴɬɋɬɟɮɚɧɆɢɯɚɣɥɨɜɨɬɆɥɚɞɟɧɨɜɚɢɡɛɚɤɨɹɬɨɟɩɚɪɬɧɶɨɪ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɧɚ
ɫɴɛɢɬɢɟɬɨɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɫɨɦɟɥɢɟɪɢɬɟɨɬɂɧɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ɋɨɮɢɹɢɊɭɫɟ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɠɭɪɢɬɨ ɨɩɢɬɚ
ɱɟɪɜɟɧɢɜɢɧɚɛɟɥɢɢ
ɪɨɡɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɨɬɱɢɬɚɬ
ɫɟɪɢɨɡɟɧɪɴɫɬɧɚɞɚɦɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɬɧɚÄȼɢɧɚɪɢɹ³
ɫ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ɍɚɤɚ ɫ ɱɟɪɜɟɧɨ ɜɢɧɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ  ɠɟɧɢ ɫ ɛɹɥɨ  
ɢɫɪɨɡɟ
ɂ ɡɚɬɨɜɚ ɥɨɝɢɱɧɨ ɞɨɣɞɟ ɩɨɛɟɞɚɬɚɧɚɞɚɦɚɜɧɚɣɨɫɩɨɪɜɚɧɚɬɚɤɚɬɟɝɨɪɢɹɑɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɇɢɤɨɥɟɬɚɆɢɪɱɟɜɚɨɬɋɬɚɪɨɫɟɥɨɫɴɛɪɚɜɢɫɨɤɢɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɠɭɪɢɬɨ ɢ ɨɜɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɇɢɤɨɥɟɬɚ
ɫɚɦɚɨɬɝɥɟɠɞɚɟɞɢɧɞɟɤɚɪɥɨɡɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɥɚɝɨɨɬɩɪɚɞɹɞɨɫɢȺ
ɛɚɛɚɣɆɚɪɢɣɤɚɋɬɨɹɧɨɜɚɟ
ɩɪɟɞɚɥɚ ɨɩɢɬɚ ɫɢ ɧɚɭɱɢɥɚ ɹ

ɬɪɴɝɧɚɥɚ ɩɨ ɧɢɜɢɬɟ ɢ ɥɨɡɹɬɚ
ɫɩɨɞɟɥɢ ɨɳɟ ɦɥɚɞɚɬɚ ɠɟɧɚ
Ɉɛɢɱɚ ɞɨɦɚɲɧɨɬɨ ɜɢɧɨ ɧɚɬɭɪɚɥɧɨ ɱɢɫɬɨ ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɫɚɦɚɬɚ ɬɹ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚ ɋɢɧɴɬ

ɢȼɢɤɬɨɪɆɢɯɚɥɟɜɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɏɭɛɚɜɢ ɜɢɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɛɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɬɨ
ɦɧɟɧɢɟɧɚɠɭɪɢɬɨɤɨɟɬɨɢɬɨɡɢ
ɩɴɬɛɟɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɜɢɡɛɨɪɚɫɢȼɤɪɚɣɧɚɫɦɟɬɤɚ
ɩɪɢ ɱɟɪɜɟɧɢɬɟ ɜɢɧɚ ɫɥɟɞ ɇɢɤɨɥɟɬɚ Ɇɢɪɱɟɜɚ ɫɟ ɤɥɚɫɢɪɚɯɚ
Ɇɚɪɢɹɧ ɏɪɢɫɬɨɜ ɢ ɋɚɲɨ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɩɪɢ ɛɟɥɢɬɟ  Ɇɢɯɚɢɥ
ɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜɏɪɢɫɬɨɆɢɯɚɣɥɨɜ
ɢ ɉɥɚɦɟɧɚ ɉɥɚɦɟɧɨɜɚ ɚ ɩɪɢ
ɪɨɡɟɬɨ  Ɇɢɯɚɢɥ ɋɥɨɛɨɞɚɧɨɜ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɑɨɪɛɚɞɠɢɟɜɢɋɬɨɹɧ
Ʉɚɦɛɭɪɨɜ
Самодейците от Читалище
"Възраждане" в Старо село
пяха, играха и разсмиваха
публиката, а победителите
получиха награди и грамоти.
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Саможертвата на
Апостола на свободата
На 6 (18) февруари се навършват 144 години
от обесването на Васил Левски
реди време в музея ни
донесоха няколко книжки,
издадени преди 1944 г. Част
от тях бяха от поредица Библиотека
„Велики българи”. Всички бяха скъсани през средата. Не знаем дали
в наши дни или преди години, но
собственикът им ги е приготвял
вероятно за разпалка за печката,
а може би поради невежество и
неуважение към Нейно Величество
Книгата. Предполагаме, че не е знаел,
че изхвърля част от паметта ни за миналото. Минало, което е изпъстрено
от образите на много наши български
герои, които обичаха България. И
заради саможертвата на които днес
има България и всички ние се наричаме българи. Една от книжките е
за Левски. По-точно била е, защото
едната й половина липсва.
Не знаем дали самият Левски би
бил възмутен от този факт. Дали
отново би изписал „Народе” с четири въпросителни, които търсят
отговорите си и до днес. Може би
по-скоро би премълчал. Така, както
е мълчал в дните, докато е чакал в
килията смъртното си наказание. В
онези смразяващи януарски и февруарски дни на 1873 г. и последни
дни на Апостола, той е мълчал. Той
поема върху себе си всички хвърлени
обвинения и не прекрачва този си
вътрешен обет. „Апостол” означава
„проповедник”, „разпространител
на учение, идеи”, т.е. той познава
силата на словото и не може да го
„разхищава безразборно, преди да
бъде съвсем наясно коя тъкмо, кога
тъкмо и как тъкмо да изрече определена дума.”
В превода на оригиналните документи от процеса срещу Дякон
Левски и по-точно в протокола на
комисията, решила Левски да бъде

П

осъден на смърт чрез обесване,
четем следното: „…споменатият
Дякон Левски е влязъл в България
с бунтовнически намерения, като е
подбуждал населението да въстане с
оръжие против Османската държава
за придобиване на права, че под негово лично главатарство за бунтуване
заедно с някакви разбойници, той
освен дето е предприел разни бунтовнически деяния, но е изпълнявал
точно възложената му дейност, като
е държал пред селяните, събрани
в селските училища, речи, издавал
е печатни брошури, под название
комитетски устави, и е подбуждал
населението към въстание…”.
Биографката на Левски - англичанката Мерсия Макдермот пише, че
„пред съда той влязъл не като пленник, а като владетел – горд, спокоен,
сдържан – и изгледал своите съдници
с презрително безразличие.” Той не
издава, че познава българите, които
участват в следствената комисия. С
държанието си пред разследващите
той им дава огромен морален урок и
им показва как трябва да се държи
човек, който милее за Отечеството си.
Не обвинява, не съди, не отмъщава,
не проронва и дума против никого.
„Сам съм, други няма”, казва той.
С мълчанието си удря плесница не
само на свои и чужди. С мълчанието си последните четири седмици
от живота си той е бил по-жив от
всякога. И показва какъв трябва да е
истинския българин – преди всичко
Човек. Не раболепен, не страхлив, не
унижен, не предател, а светъл и чист,
искащ добруването на всички човеци.
За него имаше два пътя – този на
свободата или смъртта. Той извървя
Пътя си и остана безсмъртен. Смъртта
му се превърна в едно ново начало.
А свободата? Дали съществуването

на територия в национални рамки е
свобода или свобода е онази другата,
„истинната и правата свобода”. Тази,
която носи хармония и радост във
взаимоотношенията между всички
живи същества.
Левски изтърпя своя край с кураж
и достойнство и чиста съвест. Вярвал
е, че всичко, що е сторил, е право. Че
ще дойде един по-добър свят, където
няма да има омраза и тиранство. В
една своя дописка до в. „Свобода”
той пише: „…с божя воля ще съсипем
гнилата и страхлива държава, та да
съзидаме друга многотрайна по новото зидане.” Делото му и идеите му
смущават спокойствието на властите
и след Освобождението, щом като
минава доста време, докато се открие
негов паметник на лобното му място
в София - чак през 1895 г., както и до
преобразуване на родната му къща
в Карлово в музей чак през 1933 г.
Той ни остави идеите си – все още
неосъществени, остави ни мечтите
си - за един по-добър свят. Или
както бе написал той: „Чиста и свята
република” – „справедлива и демократска, в която ще царуват свобода
и равенство”. Може ли някой да оспори, че това са нормални стремежи
към един по-добър ред и еволюиране

на обществото?
Един мъдър човек беше казал, че в
света има четири типове хора. Едните
причиняват зло на другите просто заради самото зло и това е в природата
им. Вторият тип хора са тези, които
за да направят нещо добро за себе
си, вредят на другите. Третият тип
са добрите хора – те правят добро
на другите, стига това да не вреди на
самите тях. Четвъртият тип са тези,
които правят добро на другите дори с
цената на собствения си живот. Те са
твърде малко, но „ако в една страна
има поне стотина такива, то тогава
тази страна не бива да се отчайва”.
В наши дни, дори и да не ни се
вярва, като се огледаме - откриваме
ги. Хора, спасяващи нечий живот, не
мислейки за своя, или вземащи трудни решения, от които зависи съдбата
на друг, или правещи своите малки
големи стъпки всеки ден за благото
на човечеството. Всеки един от тях
носи по малка частица от Левски в
сърцето си.
Миналата година едно дете ми
сподели, че татко му е като Левски.
И погледна с гордо изправена глава,
а очите му блестяха. Сигурна съм, че
като порасне, това дете не само че
няма да къса книжки, но и ще ги чете.
И ще прилага добрите идеи в живота
си. И ще носи качества като смелост,
решителност, разсъдителност, сила
на волята, безкористност, благородство. А представяте ли си милиони
българи като Левски, с неговите
качества. България тогава би била
райско място на земята!
Екатерина НИКОЛОВА-ЦАНЕВА
Исторически музей - Тутракан

Покана

Дневен ред:
1. Приемане, освобождаване и отписване на членкооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2016 година;
3. Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2016 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване
на доклада на одитора, разпределение на печалбата за
2016 година, избор на одитор за 2017 година;
6. Упълномощаване на председателя на кооперацията
да сключва договори за залог на движимо имущество и
да подписва договори за ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции;
7. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете поканите и личните карти.
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА
гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” №
16, тел. 086 833 257

ОБЯВА
Със заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на
отбраната на Р.България са обявени 486 вакантни
длъжности за войници в гарнизоните Пловдив, Стара
Загора, Казанлък и Карлово.
Основни изисквания - средно образование, физически
здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).
Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за Военен отчет в Община Тутракан
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ПРОЕКТ
Енергийна ефективност в сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Тутракан

6 - 8 май 2017 г.

Дунавска приказка
Железни врата - Белград - Нови Сад
Програма - 3 дни/2 нощувки

Управителният съвет на Кооперация „Дунав - 93“,
с. Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра,
кани всички член-кооператори на Годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11.03.2017 г. /събота/ от 9:00 часа в салона на читалището в с. Малък
Преславец при следния

16 - 22.02.2017 г.

1-ви ден - Отпътуване на 05 май /петък/ 20:00 ч. от Тутракан – Русе през Румъния за Дробета-Турно Северин.
Преминавайки 2 852 километра през Европейския континент, река
Дунав пресича 10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място където ясно може да
се види мощта на реката е пролома Железни врата - най-голямата
речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата електроцентрала
на река Дунав, открита през 1972 г. и оставаща и до днес една от
най-големите в Европа. Отпътуване за Белград – пътят в голямата си
част е по протежение на Дунав. Пристигане в Белград. Настаняване
в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден - Закуска. Панорамна обиколка с автобуса с местен
екскурзовод (минимум 1, 1/2 ч): площад "Теразие"; Националното
събрание (Скупщина); ул. "Крал Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св. Сава" - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката, улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" – пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при
подходящи атмосферни условия. Свободно време . По желание и
предварителна заявка - вечеря в традиционен сръбски ресторант
на бохемската улица "Скадарска". Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Екскурзия до Нови Сад - вторият по големина
град в Сърбия, столицата на областта Войводина. Белград – Нови
Сад ~180 kм . Пешеходна разходка в центъра на града - улиците
"Дунавска" и "Змай Йовина", поглед към Петроварадинската крепост,
Православната църква, Католическата църква, Синагогата. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
ЦЕНА: 295 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при мин. 20 туристи - 35 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20
туристи - 20.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани
по желание
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ§ÄÓÉ¼Æ¼ÌÎ¼ÄÇÄÈÁÂÀÏÉ¼ÌÊÀÁÉË¼ÍËÊÌÎ
с актуалност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

На 10 февруари 2017 г. от 10:30 ч. в залата на Общинската администрация в гр. Тутракан се състоя Информационен ден по повод
започването на проект „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр.
Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ №BG16RFOP001-2.001-0110-C01 от 28.10.2016 г., който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.
Ръководителят на проекта г-жа Е. Балтаджиева, зам.-кмет на
Община Тутракан, представи дейностите, които целят прилагане на
мерки за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и
намаляване на енергийното потребление на сградата на РС ПБЗН в
гр.Тутракан. Предвидено е да бъдат изолирани външни стени, подове
и покриви, да бъдат подменени дограми и отоплителни инсталации.
В изпълнение на предвидения график до 31.01.2017 г. е: сформиран
екип на проекта; избран е изпълнител и подписан договор за реализиране на дейности за визуализация и публичност на проекта; проведен е
Информационен ден за представяне на проекта и запознаване с целите
и дейностите. Изготвени са документации и са обявени обществени
поръчки за избор на изпълнители: за Инженеринг – проектиране,
строително-ремонтни работи и авторски надзор, за Строителен надзор
по време на строителството, за изготвяне на Оценка за съответствие
на работния проект и за одитиране на средствата, разходвани при
реализирането на проект.
В информационния ден взеха участие ръководителите на РС ПБЗН
в гр.Тутракан и служители на службата. Екипът на проекта разясни
графика на изпълнение на дейностите и строително-ремонтните работи. Обсъдено бе взаимодействие между изпълнителите на проекта и
служителите на РС ПБЗН, за да се осигури своевременно завършване
на дейностите.
Проектното предложение ще допринесе за постигане на индикативните национални цели за спестяване на енергия за 2020 г.
съгласно Националния план за действие по енергийна ефективност
2014-2020 г. Дейностите ще доведат до подобряване на енергийната
ефективност на сградата на РСПБЗН-Тутракан, до пряко намаляване
на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на
емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове
на полицентричната система, съгласно НКПР. Реализацията на проекта
ще допринесе за запазване на традиционни функции на малките градове, свързани с предлагане на обществени услуги не само за своето
население, но също и за населението на околните периферни райони.
Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в обществените
сгради ще служат като пример за добра практика на местно ниво и
ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от
националния бюджет, така и от други източници.
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна
ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението" – гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.0010110-C01/28.10.2016 г.”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Зимни спомени далечни, далечни...

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

ɟɡɚɜɢɫɢɦɨɱɟɩɨɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɡɢɦɧɚɬɚ ɢɧɬɢɮɚɞɚ ɤɨɝɚɬɨ ɫɬɭɞ
ɫɤɨɜɚɜɚ ɡɟɦɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɦɟ ɧɚ ɬɨɩɥɨ ɢɦɚ ɩɨɜɨɞɢ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɜɟɫɟɥɢɦ ɉɪɚɡɧɢɰɢ
ɦɧɨɝɨɩɪɟɡɬɨɡɢɫɟɡɨɧɧɨɚɡ
ɳɟ ɫɟ ɫɩɪɚ ɧɚ ɧɚɣɥɸɛɢɦɢɹ
ɨɬ ɬɹɯ  Ⱦɟɧɹɬ ɧɚ ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ ɋ ɧɟɝɨ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫ
ɧɟɝɨ ɢ ɳɟ ɩɪɢɤɥɸɱɚ Ʉɚɬɨ
ɧɚɱɚɥɨɳɟɜɢɩɪɟɞɥɨɠɚɱɚɫɬ
ɨɬɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨɦɢɇɚ
ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ
ɑɟɫɬɢɬɞɚɛɴɞɟɬɨɡɢɞɟɧ
ɞɟɧɡɚɱɟɧɚɬɨɬɥɸɛɨɜ
Ⱦɟɧɨɛɢɱɚɧɞɟɧɞɚɪɟɧ
ɧɚ ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ ɫ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ
ɂ ɬɚɤɚ  ɡɢɦɧɢ ɫɩɨɦɟɧɢ
ɞɚɥɟɱɧɢɞɚɥɟɱɧɢɁɚɩɨɱɜɚɦ
ɫɴɫ ɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɡɚ ɡɢɦɚɬɚ ɜ
ɦɢɧɚɥɨɬɨ ɡɚ ɞɚ ɜɢ ɤɚɠɚ ɱɟ
ɬɚɡɢ  ɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɧɟ ɟ ɩɨ
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ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɦɢɧɚɥɢ
ɂɦɚ ɟɞɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɤɨɹɬɨ ɫɚ
ɹ ɢɡɩɢɬɚɥɢ ɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ
ɠɢɬɟɥɢɧɚɝɪɚɞɚɢɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɂɢɦɢɬɟɧɹɤɨɝɚɛɹɯɚɫɩɨɜɟɱɟ
ɫɧɹɝɢɩɨɦɚɥɤɨɫɬɭɞȺɳɨɫɟ
ɨɬɧɚɫɹɞɨɜɢɟɥɢɰɢɬɟɢɩɪɟɫɩɢɬɟɬɟɫɚɧɟɳɨɧɨɪɦɚɥɧɨɡɚ
ɧɚɲɢɬɟɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɲɢɪɢɧɢ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɫɬɭɞɚɢɫɧɟɝɨɜɟɬɟɩɪɟɡɡɢɦɚɬɚɧɢɟɠɢɜɟɟɦɜɟɞɢɧɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧɤɴɬɧɚ
ɡɟɦɹɬɚ Ɍɭɤ ɭ ɧɚɫ ɟ ɪɚɣɫɤɚ
ɝɪɚɞɢɧɚɤɴɦɤɨɹɬɨɫɟɫɬɪɟɦɹɬ
ɢɞɪɭɝɢɧɚɪɨɞɢɂɦɚɦɟɪɹɡɤɨ
ɨɱɟɪɬɚɧɢɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɲɧɢɜɪɟɦɟɧɚɜɫɹɤɨɫɴɫɫɜɨɢɬɟɩɪɟɥɟɫɬɢɤɴɦɤɨɢɬɨɱɨɜɟɤɴɬɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɟɫɟɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɥ
Ȼɢɥ ɫɴɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥ ɧɚ ɛɟɞɫɬɜɢɹɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɬɡɢɦɚɬɚ
ɢɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɫɟɟɫɬɨɜɚɪɜɚɥɨ
ɜɴɪɯɭɩɥɟɳɢɬɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɋɴɫ ɫɟɞɦɢɰɢ ɩɴɬɢɳɚɬɚ
ɞɨɋɢɥɢɫɬɪɚɢɊɭɫɟɛɹɯɚɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɢɁɚɬɪɭɞɧɹɜɚɲɟɫɟ
ɯɥɟɛɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɬɨɜɝɪɚɞɚɢ
ɫɟɥɚɬɚɈɫɜɟɬɥɟɧɢɟɬɨɬɪɭɞɧɨ
ɫɟɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɲɟɩɪɢɩɨɜɪɟɞɚɍɱɢɥɢɳɚɬɚɫɟɪɚɡɩɭɫɤɚɯɚ
ɚɪɟɤɚɬɚɬɹɩɨɱɬɢɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɛɟɲɟ ɫɤɨɜɚɧɚ ɨɬ ɥɟɞɨɜɟ
ɉɪɟɞɢ  ɝ ɤɨɝɚɬɨ ɘɠɧɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɛɟɲɟɩɨɞɪɭɦɴɧɫɤɚ
ɨɤɭɩɚɰɢɹɩɨɞɟɛɟɥɢɹɥɟɞɫɟ
ɞɜɢɠɟɯɚɤɨɧɫɤɢɲɟɣɧɢɦɟɠɞɭ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɈɥɬɟɧɢɰɚ
ɉɨɦɧɹɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɡɢɦɚɬɚ ɩɪɟɞɢ  ɝɨɞɢɧɢ Ɂɢɦɚɬɚ
ɩɪɟɡɝɌɨɝɚɜɚɛɹɯɧɚ
ɝɨɞɢɧɢ ɜ ɚɪɦɢɹɬɚ ɜ ɩɥɚɧɢɧɚɬɚ ɞɨ Ȼɟɥɨɝɪɚɞɱɢɤ ɇɹɦɚ
ɚɧɚɥɨɝɫɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɜȾɨɛ-

ɪɭɞɠɚ  ɜɫɢɱɤɨ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ
Ȼɟɥɨɝɪɚɞɱɢɤ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɬ
ɧɟɝɨɤɴɦɫɟɥɢɳɚɫɦɟɫɟɰɢɛɹɯɚɢɡɨɥɢɪɚɧɢɨɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɫɜɫɢɱɤɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɡɚ ɠɢɜɨɬ Ⱥɤɨ ɬɚɦ ɧɹɦɚɲɟ
ɚɪɦɟɣɫɤɨ ɩɨɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɦɟɫɢ ɛɟɞɫɬɜɢɟɬɨ ɛɟɲɟ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɉɪɟɠɢɜɹɥɫɴɦɝɨ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ  ɦɥɚɞɢ ɦɴɠɟ

ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɟɧɜɫɹɤɨɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɛɟɞɫɬɜɢɟ ɫɟ ɩɨɧɚɫɹ ɩɨ ɥɟɤɨ
Ɉɫɨɛɟɧɨ ɟ ɜɚɠɧɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɬɚ ɦɟɠɞɭ ɯɨɪɚɬɚ Ⱦɧɟɫ
ɢɦɚɟɞɧɚɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɦɟɠɞɭ
ɬɹɯɉɨɭɥɢɰɢɬɟɫɪɟɳɚɲɜɫɟ
ɡɚɛɴɪɡɚɧɢ ɯɨɪɚ ɜɫɟ ɦɴɥɱɚɬ
ɢ ɫɴɫ ɡɚɬɚɟɧɚ ɡɥɨɛɚ ɜɢɧɚɝɢ
ɝɨɬɨɜɢɡɚɫɜɚɞɚɉɪɢɱɢɧɢɢɦɚ
ɧɹɦɚɞɚɝɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦ

На влюбените!
Честит да бъде този ден,
ден заченат от любов.
Ден обичан, ден дарен
на влюбените с благослов...
Любовта, върховно чувство
крепи човешката душа.
Понякога и похотливо
носи радост - красота!
Любовта е лекокрила,
лети, лети във небеса.
Дори и в момент на риска,
понася се със лекота!
Влюбвайте се всеотдайно,
сляпо да е, без межда!
Всичко да е дълготрайно
без смут и суета!
За любов не търси време взрив спонтанен е това.
Когато има вдъхновение на чувствата дай свобода!

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɦɢɧɚɥɢɹɜɟɤɡɚɦɪɴɡɧɚɥɢɹɬ
ȾɭɧɚɜɟɩɪɹɤɩɴɬɞɨɈɥɬɟɧɢɰɚ

ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɫ ɦɟɧ
ɜ ɩɥɚɧɢɧɚɬɚ Ʉɚɤɜɚ ɟ ɛɢɥɚ
ɡɢɦɚɬɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɬɨɝɚɜɚɧɚɭɱɚɜɚɯɨɬɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹɬɚɫ
ɛɥɢɡɤɢɬɟȻɹɯɚɦɢɢɡɩɪɚɬɢɥɢ
ɫɧɢɦɤɚ ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɜɢɞɹɯ ɱɟ
ɫɧɟɝɴɬɟɫɞɟɛɟɥɢɧɚɧɚɞɦɟɬɪɚɧɚɜɚɥɹɥɬɢɯɨɢɫɩɨɤɨɣɧɨ
ɛɟɡɧɚɜɹɜɚɧɢɹ
ɇɚɜɪɟɦɟɬɨɯɨɪɚɬɚɫɢɪɢɧɟɯɚ ɫɧɟɝɚ ɛɟɡ ɞɚ ɝɢ ɩɨɞɤɚɧɜɚ
ɧɹɤɨɣ ȼɫɢɱɤɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɬ ɱɨɜɟɤɚ Ʉɨɝɚɬɨ ɬɨɣ ɟ ɞɭɲɟɜɧɨ

ɂɦɚɥɸɞɟɞɭɲɟɜɧɨ ɛɨɥɧɢ
ɧɨ ɬɨɜɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɤɨɟɬɨ
ɫɚ ɢɡɩɚɞɧɚɥɢ ɦɧɨɝɨ ɯɨɪɚ ɟ
ɞɪɭɝɨɇɚɧɚɰɢɹɬɚɞɧɟɫɣɫɟ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ ɧɟɳɚ ɨɬɞɚɥɟɱɟɧɢ
ɨɬɧɚɫɴɳɧɢɬɟɆɨɠɢɛɢɤɚɬɨ
ɫɢɨɬɢɞɟɡɢɦɚɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ
ɳɟɫɟɧɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚ
ȼɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɧɚɩɢɫɚɯ ɜ
Ⱦɟɧɹɧɚɋɜȼɚɥɟɧɬɢɧɤɨɝɚɬɨ
ɩɪɚɡɧɭɜɚɬ ɜɥɸɛɟɧɢɬɟ ɇɚ
ɧɟɝɨɟɩɨɫɜɟɬɟɧɨɢɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɬɨɦɢ

Днес, на Свети Валентин,
на всички влюбени сърца,
честита им любов неземна!
Вечна, свята да е тя!
Васил ТЪРПАНОВ

Нови книги

Трите дни на Помпей

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

135 години от рождението на Добри Немиров

а 3 февруари тази година, съвместно с Даниела
Иванова - уредник в Историческия музей, организирахме
в училищната библиотека интерактивен урок за учениците от
втори б клас с класен ръководител
Валентина Кирилова. Посветихме
го на 135-тата годишнина от
рождението на писателя Добри
Немиров - роден в Тутракан и
почетен гражданин на нашия град.
Любознателните второкласници
проследиха с интерес презентацията с любопитни факти от
живота на Добри Немиров, която
им бе подготвила и им предостави
Даниела Иванова. Момичетата и
момчетата слушаха внимателно
биографията на твореца и бързо
отговаряха на зададените въпроси.
Заедно с Пенка Велкова и Иванка
Арсенова се постарахме да запоз-
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наем с творчеството на писателя
учениците. Прочетохме им вълнуващи откъси от неговите произведения – „Тутракан“, „Език свещен“,

„Григорий Калистратов“ и „Урок
по български език“. Разлистихме
книгите с негови творби, с които
разполага библиотеката – „Кога-

то бях малък“, „Бедният Лука“,
„Братя“, „Разкази“. Развълнуваха
ни неговите силни думи, когато
след освобождението на Южна
Добруджа, на 3 ноември 1941 г.,
писателят посещава родното си
място и възкликва „Ах, Тутракан,
Тутракан! Да имах тайнствената
власт на чудодеец, ще замахна
с ръка и ще те преобразя, както
аз те желая. О, ти ще получиш
онова сияние, което ти отреждат
и животът и историята.“ Научихме
от Уикипедия, че на пристанището той е посрещнат от кмета на
града Петър Друмев и от хиляди
тутраканци с цветя. Същия ден
Добри Немиров е провъзгласен
за почетен гражданин на Тутракан.
Уведомихме се, че в Протокол №
8 от този ден е записано:
„Славният в историята и красив
в родните прелести Тутракан се
гордее с недостижимите успехи,
в сферата на поетично-литературните висини на своя син, обществеността му пожелава дълголетие,
за да може още дълго да звънят
златните струни на неговата лира,
за да довърши всички недопети
песни за неговия, за нашия прескъп Тутракан.“
Всички второкласници с голямо
желание се включиха в четенето
на разказа „Първият ми училищен
приятел“. Стараеха се да четат
текста не само изразително, но
и с разбиране. Стремяха се да
отговарят правилно на поставените въпроси. Те не само научиха
в какви училища и как са учили
добруджанчетата след освобождението, но и добиха представа
за взаимоотношенията между
учениците в класовете, тяхната
обич към родния език и родната
история.
Нека да помним Добри Немиров – писателя, белетриста,
драматурга, художника, радетеля
на българския език и българската
литература...
Анка КОЗАРЕВА

На 10 февруари излезе
от печат „Трите дни на
Помпей“, още едно интригуващо заглавие от автора на „Един ден в Древен
Рим” – Алберто Анджела!
„Трите дни на Помпей“
(превод: Юдит Филипова,
496 стр., цена: 25 лв.) разказва за изригването, което
в 79 г. e опустошило Помпей,
Херкулан, Оплонтида, Боскореале, Терциньо и Стабия,
през свидетелствата на
оцелелите, били те и само
седмина. За съжаление, само
един от тях, Плиний Млади,
е описал драмата, която е
преживял, в едно свое прочуто писмо до Тацит. За
няколко часа два цели града
с предградия, ферми и вили
са изчезнали от картите
и от Историята, а заедно
с тях и хиляди хора. Тази
книга проследява именно
дейността на тези хора
през последните два-три
дни преди изригването, разкрива онова, срещу което се
е наложило да се изправят
в ужасните часове, отде-

лящи ги от трагедията.
Изпъстрено с детайли и
осъвременено с последните
научни изследвания, „Трите
дни на Помпей“ е емоционално пътешествие в античния
свят, потресаващ репортаж от една трагедия, уникална книга, която се чете
като роман и притежава
задълбочеността на научен
труд.
Италианският палеонтолог, журналист, документалист и писател Алберто Анджела е личност с удивителна космополитна култура.
Българската публика вече
го познава чрез заглавията
„Един ден в Древен Рим“,
„IMPERIUM. Пътешествието
на една монета из Римската
империя“ и „Любов и секс в
Древен Рим”. Центрирани
преди всичко върху разцвета на империята по времето на император Траян,
тези книги се отличават с
неимоверна увлекателност
и достоверност - съживяват руини, разказват вицове, показват как са се секли
монети, какви кулинарни
удоволствия и сексуални
практики са вълнували великия римски мегаполис. След
много години, прекарани
в изучаване на областта
около Везувий, с помощта
на археолози и вулканолози
Анджела възстановява като
в предаване на живо дните,
белязали трагичната съдба
на Помпей, проследявайки
час по час живота на своите исторически съществували персонажи.

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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”Учим и творим заедно"
материали, за осигуряване
на книги и игри.
Проектните дейности
включват 107 ученици
от прогимназиален етап,
разпределени в 6 групи
за целодневно обучение.
Реализирането на проекта
допринася за повишаване
на качеството на процеса

а учебната 2016/2017
година учителите в
група за целодневна
организация на учебния
ден при CУ „Васил Левски“
– Главиница спечелиха и
реализираха проект по

З

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул
"Подкрепа на целодневното обучение" - прогимназиален етап, с наименование „УЧИМ И ТВОРИМ

ЗАЕДНО“ на стойност 9
742 лева. Средствата по
модула бяха изразходени
за обзавеждане на стая
за провеждане на заниманията по интереси, за закупуване на консумативи и

на обучение, възпитание и
социализация. Специално
обзаведената стая по
интереси създава условия
за обогатяване на творческите изяви на учениците.
Общуването на учениците
от различни социални, етнически и културни общности става в приятна

, близка до домашната и
толерантна среда.Упражняването на дейности в
различни области – наука,
изкуства, занимателни
игри, образователни игри
и спорт, използваните
иновативни методи на
учителите в целодневното обучение обогатява
личностното развитие и
социалния опит на учениците, допринася за по-задълбочената им самопод“ТГ”
готовка.

Да пазим българското!
хвала на виното. Времето
без валежи също допринесе
за приповдигнато и весело
настроението на всички
присъстващи.
Празникът продължи в
клуба на самодееца. Той бе
открит от читалищните
служители, с кратки встъпителни слова за празниците на този ден. Последваха пожелания към всички
присъстващи да са живи и
здрави и през тази година да
се грижат още по-добре за
своите лозови насаждения,
да не се уповават само на
днешната молитва, а да
разчитат повече на мотиките и редовното химическо
третиране /пръскане/ на
лозята. С майсторлък да се
отнасят и към гроздовия
Дончо ДОНЧЕВ
кръшни добруджански хора и се запяха песни във въз- еликсир - младото вино,
метство с. Сокол,
защото старите хора са
съвместно с Читаликазали, че жена и вино нището, организираха и
кога не чакат, ако добре не
проведоха празнуването на
се претакат.
българския народен обичай
Беше организиран конкурс
„Трифон Зарезан". На 14
за най-качествено вино, а
февруари всички истински
класираните от първо до
почитатели на празника,
трето место, получиха
начело с кмета на селото
материални награди - лоИванка Дончева се отпразарски ножици, кофи и др., а
виха към лозовия масив
баш майсторът на вино по
в местността „Лозята”.
стар соколски обичай в знак
Там отец Васил отслужи
на признателност, наточи
водосвет за здраве и берекотел с вино, за да почерпи
кет. След което се извървсички.
ши ритуала „Зарязване на
Дано всичко това, което
лозите”. Присъстващите
се случи днес в чест на
- лозари и гости, отпиха
този прекрасен български
от божествения еликсир
народен обичай да спомогне
и хапнаха вкусни мезета
още повече за запазването
приготвени от соколските
на българското у всеки един
стопани. Компанията се съот нас. Винаги сме имали
провождаше от музиканти,
желание в такива момена след стабилното замезти до нас да са и младите
ване и пийване се извиха
наши наследници, но за

К

По повод 9 февруари – Световния ден на стоматолозите,
когато се почита Св. Аполония, приета за покровител на
много стоматологични организации по света, Сдружението на българските зъболекари обяви тазгодишните
носители на приза "Зъболекар на годината".
Д-р Юрий Василев от Тутракан бе сред номинираните
и завоюва второ място.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:
16 февруари - Ибрям ТАЗИМОВ, Кмет на с. Преславци,
община Тутракан
17 февруари - Диляна СТЕФАНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Ст.експерт ГРАО,
Община Тутракан
18 февруари - Хасан ХАСАН, Гл.спец. "Европроекти и

програми", Община Главиница
20 февруари - Веска КИРИЛОВА, Ст.спец. "АФО", Кметство с. Богданци, община Главиница
21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров" Тутракан
22 февруари - Нурсел КОШУДЖУ, Ст.спец. Касиер-събирач - МДТ, Община Главиница
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