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Тутракан - "Град на Българската бойна слава"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
21 септември - Денят на
Тутракан! Тогава се проведе една от най-запомнящите се сесии на местния
парламент! Вълнуваща, родолюбива, създаваща усещането за българско величие, за доброта и добронамереност, за гордост...
Тържественото заседание на Общинския съвет бе
открито от неговия председател Данаил Николов.
"Всяка година на този свят
за нас ден, ние обединяваме
радостта и обичта си към
родния град. На този ден
засвидетелстваме почит

към историята и традициите ни. Преосмисляме
действията си и изразяваме готовност към висшата
кауза - да работим за просперитета на Тутракан." каза в словото си Николов.
"Много пъти съм си за-

Румяна СИМЕОНОВА,
Исторически музей-Тутракан
утболът е уникална игра!
За мнозина това е любимият спорт, пристрастяващ като наркотик, предлагащ
пълната гама от неподправени
емоции, които се движат от еуфория до отчаяние. Футболът не
е само спорт, той е отборен дух,
борба, изкуство, страст, любов…
начин на живот.
Да, категорично футболът е найвеликата и най-зрелищната игра, с
най-голяма аудитория на зрители.
Неповторимата динамика, мъжката
сила и издръжливост раждат зрелище, което приковава интереса на
милиони хора по света.
Макар да не съм от най-върлите
фенове на футбола, моето отношение към тази игра е пристрастно,
формирано още от ранното ми
на стр. 6

а петнадесети път
Програма Достъп до
Информация (ПДИ)
ще връчи годишни награди
за принос в областта на
свободата на информация.
Така ПДИ отбелязва 28
септември – Международния ден на правото да знам.
Днес ще разберем кои са
най-активните граждани и
неправителствени организации, използвали правото разследвания бяха подготси на достъп до информа- вени с помощта на Закона
на стр. 3
ция, какви журналистически

давал въпроса "Откъде
идват днешното българско
неверие и отчаяние, отрицанието и разединението.
Може би ще ми отговорите, че разединението
ни идва от политическия
на стр.4-5

45 номинации
за наградите за
Международния ден на
90 години Цар Футбол в Тутракан правото да знам - 2017
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Скъпи приятели,
Радвам се, че имам възможност от
името на общинското ръководство, и
лично от свое име, да отправя най-сърдечни
поздравления и най-искрени благопожелания
до всички вас, по случай Международния ден
на възрастните хора – 1 октомври!
В навечерието на празника искам да изразя
своето преклонение пред мъдростта и
опита ви и възхищение към успехите,
постигнати от вас през годините.
Всичко, което имаме днес,
е благодарение на Вас!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

1 октомври - Световен ден на
възрастните хора
На този ден отдаваме почит на
дълголетието, мъдростта и заслужено
признание на възрастните хора –
на нашите родители, баби и дядовци!
Този празник е чудесен повод да се спрем в
забързаното ежедневие и се поклоним пред
хората, станали свидетели на периоди на
възходи и падения, калени в битките
на живота!
Бъдете живи, здрави и добри!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми приятели,
Изразяваме искрената си благодарност за Вашата всеотдайност и грижа и все още
разчитаме на Вашата добрина и мъдрост,
натрупана през житейския Ви път, защото
имате на какво още да ни научите и
продължавате да участвате активно
в обществения живот. Вярваме, че чествате
празника си - 1 октомври, с удовлетворение
от постигнатото.
Пожелаваме Ви повече усмивки, здраве, кураж,
сили за преодоляване на предизвикателствата,
които животът Ви поднася, дълголетие, достоен
и щастлив живот!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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Промени в ТЕЛК, кои остават без пенсии
НОВИНИ
УЧАСТИЕ НА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ
В XIII НАЦИОНАЛНА СРЕЩА –
СЕМИНАР „ДОБРИ ПРАКТИКИ"
Музейни специалисти от Историческия музей на 27 и 28 септември
ще вземат участие в XIII Национална среща – семинар „Добри практики“: Иновативни форми за опазването и представянето на културното наследство. Етнографът Величко Атанасов ще представи пред
музейната колегия от цяла България доклад „Архитектурен ансамбъл
„Рибарска махала“ – проблеми и перспективи” в тематична област:
Резерватът като специфична форма за опазване и представяне на
културното наследство.
Националната среща се организира в град Силистра от Министерство на културата, Община Силистра, Регионален исторически
музей – Силистра и Художествена галерия – Силистра.
НАП ПРОВЕРЯВА ФИРМИ
С ГОЛЕМИ СУМИ В КАСАТА
Национална агенция за приходите започва проверки на фирми
и нестопански организации, които в своите счетоводни баланси са
посочили, че имат голяма сума пари в брой. Данъчните ще проверяват
дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито
разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в
НАП, 1 289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой.
Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума
пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и
дивиденти. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно
изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с
тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството
– например, скъпи командировки до екзотични държави, ползване на
чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н. Подозренията на
данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана
за разплащания в брой над 10 000 лв.
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените
данъци и осигурителни вноски за последните пет години, предупреждават от НАП.
КРИМИНАЛЕ
Двама водачи, седнали зад волана след употреба на дрога, са
засечени в Тутракан. На 22 септември около 16:30 часа по ул. „Росица” в града при проверка с техническо средство на 21-годишен
мъж, водач на лек автомобил „Пежо”, било установено, че той
шофира след употреба на марихуана. Друг 21-годишен тутраканец
управлявал лек автомобил „Фолксваген” след употреба на амфетамин и метамфетамин. Той бил засечен на 25 септември около 00:50
часа в района на Автогарата в Тутракан. По случаите са образувани
досъдебни производства.
18-годишен младеж е заподозрян в притежаване на наркотици.
На 22 септември при полицейска проверка на обществено място в
Тутракан у него било намерено вещество, идентифицирано с полеви
наркотест като амфетамин. Образувано е досъдебно производство.
Двадесет и пет произшествия са обслужили противопожарните
звена в Силистренска област през последните три дни. Двадесет
и едно от тях са пожари в сухи треви, стърнища и отпадъци, които
след намесата на огнеборците са се разминали без материални щети.
Спасени са 2 къщи и 20 дка царевица край село Светослав, царевичен
блок и нива тютюн край село Водно, 2 къщи в село Вокил, 200 пчелни
кошера край Тутракан, къща и 50 дка посеви край Главиница, 120
дка гора, 50 кошера и 3 къщи в село Краново, където в гасенето е
участвало и доброволното формирование на село Кайнарджа. Причина за произшествията е небрежната работа с огън.
Човешка небрежност е причината и за два пожара в царевични
ниви. На 22 септември около 11:00 часа в землището на Старо село
пожар унищожил 20 дка царевица. Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан,
които загасили пожара, спасили останалите 70 дка от нивата, както
и 40 дка орехова градина.
Царевична нива е горяла и в района на село Нова Черна. При
произшествието, което е станало на 24 септември около 17:15 часа,
изгорели 35 дка посеви. След намесата на тутраканските огнеборци
са спасени 270 дка от културата.
Небрежна работа с огън е довела до пожар в землището на Главиница на 25 септември около 15:25 часа. Изгорели 1 дка лозе и 0.5 дка
царевица, преди местните огнеборци да потушат пожара, спасявайки
50 дка лозе и 20 дка царевица.
Петнадесет кв. м покрив на навес изгорели при пожар, възникнал
на 25 септември около 14:40 часа в Старо село. Причината е късо
съединение. Тутракански огнеборци загасили пожара и спасили
две къщи.

ТГ

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

- Парите ще отиват при тези, които действително имат нужда от
тях, коментира зам.-министър Султанка Петрова

Ɂɚɦɦɢɧɢɫɬɴɪ
ɋɭɥɬɚɧɤɚɉɟɬɪɨɜɚ

рез последните три
десетилетия злоупотребите с инвалидни
пенсии в България придобиха чудовищни размери.
Стотици милиони левове
отиват при хора, които
нямат тежки здравословни
проблеми, но си „купуват”
пенсия. В същото време
множество наистина болни
българи са изправени пред
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непреодолимата стена на
бюрокрацията и не могат
да получат полагащата
им се по закон помощ за
инвалидност.
„Целта ни е да се справим
с проблемите, трупани от
27 години. Затрупана съм с
жалби от хора, които търсят помощ и подкрепа. Искаме прозрачна система, за
да се намалят злоупотре-

бите”, заяви зам.-министърът на труда и социалната
политика Султанка Петрова в предаването „Здравей,
България” по NOVA.
Петрова посочи, че ще
бъде намален общият брой
на хората, които ползват
инвалидни пенсии, но парите ще отиват при тези,
които действително имат
нужда от тях.
„Очакваме в началото на
2018 година вече да започнем стъпка по стъпка да
правим промените. Вчера
беше приета концепцията
за медицинската експертиза и експертизата за
работоспособността”,
поясни заместник-министърът.
В системата има огромни абсурди. Например
хора с ампутирани крайници трябва регулярно да
доказват състоянието си
пред ТЕЛК.
„Всички хора с ампутирани крайници ще получават
пожизнен ТЕЛК”, обясни
заместник-министърът.

Петрова коментира още,
че има и много измами с
ТЕЛК-ови решения и при
децата. В цели села, найвече ромски, почти всички
деца са с различна степен
на инвалидност. Така семействата си гарантират
с предимство места в детски градини и допълнителни
помощи.
„Вече ще се работи по
международната квалификация на Световната
здравна организация за човешката функционалност,
уврежданията и здравето”,
заяви Султанка Петрова.
За да се спрат злоупотребите ще се създаде
единен орган, вместо сегашните трудово - експертни лекарски комисии,
ще се въведат нови стандартизирани процедури при
определянето на степените на инвалидност и ще
се направи информационна
система, която да свързва
всички заинтересовани
институции, работещи по
“ТГ”
тези проблеми.

Цигарите и алкохолът с нови бандероли от 1 януари 2018 г.
ютюневите изделия
и бутилираните алкохолни напитки ще се
продават с нов бандерол
от 1 януари 2018 г. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от
Закона за акцизите и данъчните складове новите образци са утвърдени от министъра на финансите три
месеца преди влизането им
в сила, като заповедите
за утвърждаването им са
публикувани в ДВ, бр. 77 от
26.09.2017 г. Единичните
цени на бандеролите се запазват, като за тютюневи

Т

изделия e 0,013 лв., а за
алкохолни напитки – 0,032
лева, съобщиха от Министерството на финансите.
Нововъведение при бандеролите за тютюневи
изделия е поставянето на
QR код, съдържащ URL линк
до уеб-страницата на Министерството на финансите. Кодът е стандартен
и може да се прочете чрез
смартфон или таблет с
всяко безплатно приложение
за четене на QR код.
Акцизните стоки, облепени с действащите към

момента бандероли, могат
да се реализират в търговската мрежа до изчерпването им, но не по-късно от
31 декември 2018 година.
Дължимият акциз е платен
при тяхното освобождаване
за потребление и както
бюджетът, така и търговците на едро и на дребно
няма да понасят загуби от
продажбата на акцизните
стоки, облепени със стар
бандерол. Лицензираните
складодържатели трябва
да върнат неизползваните
бандероли в митницата,

от която са ги получили, в
30-дневен срок от влизане
в сила на новите образци.
В съответствие с чл. 20,
ал. 1 от Закона за безмитната търговия, бутилирани
алкохолни напитки с код по
КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо
15% vol, предназначени за
търговските обекти, които
са лицензирани за безмитна
търговия, се продават само
с поставен върху потребителската опаковка бандерол, на който е написано
“ТГ”
"Duty Free”.

Мерки за безопасността на учениците предприема МВР
ет вида брошури със съвети за безопасност ще бъдат раздадени в учебните
заведения в Силистренска област
в началото на новата учебна година. Те са предназначени както за
най-малките ученици, така и за
тийнейджърите, а тематиката им
е съобразена с основните рискове
за живота и здравето на децата.
За да знаят къде винаги могат да
получат съвет и подкрепа, в една
от брошурите е представена работата на инспектора в Детска педагогическа стая. Същевременно
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и тази година ОДМВР-Силистра
предприема допълнителни мерки
за сигурността на учениците и
обезпечаването на обществения
ред в районите на учебните заведения. Проведени са срещи с
представители на РУО, общинските администрации и с директорите на учебните заведения.
Взети са мерки за подобряване
на координацията между институциите и създаване на организация
за бърза реакция при проблемни
или рискови ситуации. В сградите
на детските градини и училищата

се извършват проверки, за да се
отстранят евентуални пропуски
в охраната и пропускателния
режим. Преди старта на новата
учебна година, а и след това
полицията извършва системен
контрол относно забраната за
продажба на алкохол и тютюневи
изделия на деца и присъствието
на малолетни и непълнолетни в
питейните и увеселителни заведения.
Мерки за пътната безопасност на учениците са набелязани
в рамките на традиционната

превантивна акция под наслов
„Децата тръгват на училище. Да
ги пазим на пътя!”, която ще продължи до 31 октомври. Направени
са графици, чрез които ще се
осигури дежурство на полицейски
сили в пиковите часове, когато
децата отиват или се връщат от
училище.
В цялата страна дните от 25
септември до 1 октомври са
обявени за Седмица за превенция
на детската пътна безопасност, а
30 септември - като Ден на пре“ТГ”
венцията.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 септември 2017 г.
1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
2 общи работници – основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно
образование, кат.С и СЕ
10 общи работници, промишленост - основно образование, работа на три смени и/или една смяна
1 технически секретар – средно образование, работа
с компютър
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 началници на смяна – средно образование, трисменен
режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
5 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

В СУ "Христо Ботев“ - Тутракан

Европейски ден на езиците
рез 2001 година 26
септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от
Съвета на Европа с подкрепата на Европейския
съюз. Целта на празника
е да насърчи изучаването
на чужди езици в Европа.
Съвместно с Иванка
Павлова, организирахме в
училищната библиотека
интерактивен урок за
учениците от втори "б"
клас, които от тази учебна година ще изучават
английски език. Постарахме се да отбележим подобаващо деня. Целяхме да
популяризираме богатото
езиково и културно разнообразие в Европа, но отделихме повече внимание
на българския и английския език. Постарахме се
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урокът да
премине с
интересни
и разбираеми задачи.
Второкласниците
с желание
произнесоха българската
и английската азбука. Пяха
веселите
и забавни
песнички
за буквите
и звуците,
които издават животните на
английски
език. Смяха
се от сърце на приключенията на
трите прасенца, гледайки английски анимационен
филм по приказката със
субтитри на български
език. Справиха се отлично и с екипната работа.
Бързо и лесно подредиха
и откриха думи на двата
езика. Споделиха кои от
тях знаят малко думички
на друг език и коя е причината за този факт. Йоана
проговори на руски език, а
Ники се опита да говори
на гръцки език. Мартин и
Елица пяха дори песни на
английски и полски език.
Момичетата и момчетата се бяха постарали

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
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да си напишат имената
на английски език и да
нарисуват картина, която нагледно да допълва
всяко име.
Надявам се децата да
осъзнаят, че ученето на
чужди езици ни помага да
се разбираме по-добре и
да преодолеем културните си различия. Изучавайки език, ще им е много полесно да създадат нови
приятелства и контакти.
Всеки човек може да научи език и да се наслади на
възможностите, които
се отварят пред него.
Анка КОЗАРЕВА

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
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№ 50/27.09.2017 год.

№ 51/27.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват само на собственият му поземлен
имот - имот с идентификатор 73496. 501. 3826 по
Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София в
кв.129 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/02.02.2006 г. на Общински съвет Тутракан.
Вътрешните регулационни линии са поставени в съответствие със съществуващите граници (странични и
към дъното на имота) на поземления имот и се запази
уличната регулация.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɍɌɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɩɪɨɟɤɬɡɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɥɚɧɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɡɚɍɉɂ,,ɜɤɜɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ
ɩɥɚɧɧɚɫȻɟɥɢɰɚɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋ
ɝ ɫ ɜɴɡɥɨɠɢɬɟɥɢ Ɂɥɚɬɨɫɥɚɜ ɂɜɚɧɨɜ Ɂɥɚɬɟɜ ɢ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ
Ɂɥɚɬɟɜɂɜɚɧɨɜɢɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɧɚɢɦɨɬɚ
ɉɪɨɟɤɬɚɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɍɉ±ɉɊɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɜɴɪɯɭ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɹɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧɩɥɚɧɧɚɫȻɟɥɢɰɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɝɪɚɧɢɰɢ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɜ Ɂɚɞɚɧɢɟɬɨ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧ ɱɥ ɨɬ ɁɍɌ ɢ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɡɚɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɧɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɬɟɢɦɨɬɢɤɚɬɨɫɟɡɚɩɚɡɢɭɥɢɱɧɚɬɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɬɚɡɨɧɚɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɢɫɤɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɩɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɞɨ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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№ 48/27.09.2017 год.

№ 49/27.09.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-1016/26.09.2017 г. на Кмета
на Община Тутракан се дава разрешение на Мустафа Асан Мустафа и Раим Асан Мустафа да възложат
изработване на проект:
Подробен устройствен план - изменение на План
за регулация за урегулиран поземлен имот VI-176 в
кв.14 от Кадастрален план на с.Преславци, одобрен
със Заповед №РД-02-14-1543/14.08.1999 г. на МРРБ и
Регулационен план, одобрен с Решение №295/12.09.2001
г. на Общински съвет Тутракан, като собственици
на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед №
РД-04-1015/26.09.2016 г. на Кмета на Община Тутракан
за допълване на заснетите на место, трайно материализирани граници на поземлен имот в кадастрален план
на с. Белица, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 г.,
публична общинска собственост.
Новият поземлен имот е със заснета площ от 4 773
кв.м. и получава номер 463.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от съобщаването и на заинтересувани-те страни по
реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

45 номинации
за наградите за
Международния ден на
правото да знам - 2017
от стр. 1 обществена информация,
за гражданската позиция,
изразена с организацията
на кампанията "Кмете,
докога?" и активността
му по отношение работата на местната власт в
Силистра.
Имената на победителите ще научите на церемонията, която ще се
проведе на 28 септември
2017 г., четвъртък, от
16.00 ч., в Литературен
клуб „Перото“ – Национален дворец на културата,
София.
Международният ден
на правото да знам отбелязва създаването на
Международната мрежа
на застъпниците за свобода на информацията
(www.foiadvocates.net) на
28 септември 2002 г. в
София.
Денят на правото да
знам се превърна във важна
част от застъпническата
кампания за популяризиране, утвърждаване и развиване на стандартите за
свобода на информацията
на национално, регионално и международно ниво.
Отбелязван от десетки
организации и стотици
активисти по света, 28
септември бе признат
от много правителства
и комисари по информацията. През октомври 2015
г. ЮНЕСКО обяви 28 септември за Международен
ден на всеобщия достъп
до информация.
“

за достъп до обществена
информация, в кои институции практиките на
откритост и прозрачност
са най-развити, а също и
кои бяха най-затворените
институции?
Целта на ежегодните
награди е:
- да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени
организации да упражняват правото си на достъп
до информация;
- да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си
по Закона за достъп до
обществена информация,
да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото;
- да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп
до информация.
Тази година 45 номинирани се състезават в
шест категории – четири
награди „Златен ключ” и
две антинагради – „Катинар” и „Вързан ключ".
Сред номинираните в
категория "Гражданин,
най-активно използвал
правата си по ЗДOИ" е
и Димитър Пецов от гр.
Силистра, номиниран от
координатора на ПДИ за
област Силистра - Калина
Грънчарова, за проявена
упоритост и последователност при търсене
на информация по реда
на Закона за достъп до

ТГ”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в
Районен съд - Тутракан
3 октомври 2017 г.
Във връзка с реализиране Плана за действие на Висшия съдебен съвет за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година, на
3 октомври 2017 г. Районен съд – Тутракан организира
„Ден на отворените врати”.
Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с дейността на съда в рамките на работния ден
– 03.10.2017 г. – от 10:00 до 16:00 часа.
В Деня на отворените врати желаещите могат
да посетят Съдебната палата и да се запознаят с
организацията на работа на съда, с отделни съдебноадминистративни процедури, с работата и функциите
на съдебните служби. Ще бъде осигурен достъп до
деловодствата на съда - наказателно, гражданско и
съдебно-изпълнителна служба, Бюро съдимост.
От 14:00 часа, в сградата на Районен съд – Тутракан
на адрес: гр.Тутракан, ул. Трансмариска № 8, ученици
от СУ „Христо Ботев” гр.Тутракан ще присъстват на
реален съдебен процес по наказателно дело.
Провеждането на Деня на отворените врати е насочено към популяризиране дейността на съда и цели
повишаване на правната култура на гражданите,
постигане на по-добра информираност за работата
на съдебната система и изграждане на доверие в
работата на съда.
Телефон за връзка: 0866/61620
e-mail: rs343@mbox.contact.bg
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Тутракан - "Град на Българската бойна слава"!
от стр. 1 да си спомняме кои сме.
Скъпи съграждани искрен
съм в думите, които ще
изрека - гордея се, че през
последните шест години
съм кмет на този град

дебат, но нали такъв се
води навсякъде по света
и не разделя, и не отчайва
народите, а ги тласка към
развитие - сподели в емоци-

проекти.
Дългът ни е да запазим
наследеното, да множим
направеното в днешно време и да предадем на поколенията след нас духа и

ȻɢɜɲɢɬɟɤɦɟɬɨɜɟɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧȼɟɪɝɢɥɊɭɫɟɜɄɪɚɫɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜ
ɂɜɚɧɇɟɞɟɜȾɚɧɚɢɥɇɢɤɨɥɨɜɢɅɸɛɨɦɢɪȻɨɟɜɫɤɢ

оналното си обръщение към
присъстващите кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Да не помниш откъде си,
означава да се откажеш
от част от живота си. Да
не знаеш града си или да
го забравиш, означава да
загубиш част от себе си.
Точно в това време, за да
не загубим себе си, трябва

и на тази община. Има
защо - в управлението има
ясна визия за бъдещето!
Работата на Общинската
администрация, на Общинския съвет и на всички
граждани на Тутракан дава
реални и видими резултати
- с общи усилия, с вашата
съпричастност показахме,
че можем да решаваме
проблеми, да реализираме

традициите на нашия град.
На днешния ден, на нашия празник ви благодаря,
че ме карате да се гордея
за това, че съм кмет на
Дунавската перла на България!" - завърши словото
си кметът.
В работната част на
заседанието, д-р Димитър
Стефанов запозна общинските съветници с искането град Тутракан да бъде
обявен за "Град на Българската бойна слава". "Към
настоящия момент всички
знаем, че Тутраканската
епопея днес е символ на
българската бойна слава и
на героизма на българския
войник, който мотивиран

от справедливите си идеи
за освобождение на поробените си братя, проявява
чудеса от героизъм и себеотрицание за победата над
противника.
Град Тутракан е символ
на българското войнско
майсторство и се явява събирателен образ на
войните за национално
обединение. Тук при нас
се е състояла една от
най-величавите победи на
Българската армия през
Първата световна война.
Тук, на нашето бойно поле,
във форт № 6 на Тутраканската крепост, е издигнат
най-големият Мемориален
комплекс „Военна гробница - 1916 г.”, където са
погребани победители и
победени - обоснова своето искане д-р Стефанов
цитирайки още думи, изречени непосредствено след
войната, от ген.Стефан
Тошев – командващ Трета

Мария КИРЯКОВА, Удостоена с Почетен знак „За
граждански принос” на Общински съвет - Тутракан
ɂɡɹɜɟɧ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬ ɫ ɞɨɤɚɡɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɜ ɫɜɨɹɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɍɱɚɫɬɜɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ
ɢ ɩɪɨɹɜɹɜɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɜ ɭɱɟɛɧɨ ɜɴɡɩɢɬɚɬɟɥɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ
ɇɟɣɧɢɬɟ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢ ɢɦɚɬ ɭɫɩɟɲɧɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɢɡɹɜɢɉɨɥɡɜɚɫɟɫɚɜɬɨɪɢɬɟɬɫɪɟɞ
ɭɱɟɧɢɰɢɤɨɥɟɝɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬȼɴɡɩɢɬɚɜɚɫɜɨɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢ
ɜɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɧɢɬɟɢɞɟɚɥɢɧɚɧɚɲɟɬɨɫɴɜɪɟɦɢɟ
Ɉɬ  ɝ ɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɹ ɜ ɋɍ ÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɞɜɚɦɚɧɟɣɧɢɭɱɟɧɢɰɢɫɬɢɝɚɬɞɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɨɥɢɦɩɢɚɞɚɩɨ
ɛɢɨɥɨɝɢɹɜɝɪȼɚɪɧɚɁɚɞɨɤɚɡɚɧɢɬɟɜɢɫɨɤɢɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɹ
ɟɧɨɦɢɧɢɪɚɧɚɡɚɧɚɣɞɨɛɴɪɭɱɢɬɟɥɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɜɴɡɯɨɞɹɳɨɬɨ ɫɢ ɪɚɡɜɢɬɢ ɫ ɛɴɪɡɢ ɬɟɦɩɨɜɟ
ɍɫɩɟɯɢɬɟɧɟɡɚɤɴɫɧɹɜɚɬɆɧɨɝɨɧɟɣɧɢɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɩɨɤɚɡɜɚɬ ɨɬɥɢɱɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɢɡɩɢɬɢ ɜ
ɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢȺɝɪɚɪɧɢɢɞɪɭɝɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢ
ɍɫɩɟɲɧɨɫɟɤɨɧɤɭɪɢɪɚɬɫɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɭɞɟɧɬɢɨɬɞɪɭɝɢɭɱɟɛɧɢɡɚɜɟɞɟɧɢɹɋɚɦɚɬɚɬɹɧɟɜɨɞɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚȽɨɥɹɦɟɛɪɨɹɬ
ɧɚɥɟɤɚɪɢɬɟɫɬɨɦɚɬɨɥɨɡɢɬɟɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɬɟɟɤɨɥɨɡɢɬɟɭɱɢɬɟɥɢɬɟɚɝɪɨɧɨɦɢɬɟɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɨɬɧɟɹ
Ɍɨɜɚɟɫɚɦɨɱɚɫɬɨɬɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɢɹɬɪɭɞɧɚɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚ
ɉɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɪɚɡɜɢɜɚɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɫɧɚɫɥɨɜÄȾɟɰɚɩɨɦɚɝɚɬɧɚɞɟɰɚ´
ȼɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɢɫɚɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɡɪɟɥɨɫɬɧɢ
ɢɡɩɢɬɢɩɨɛɢɨɥɨɝɢɹɢɡɞɪɚɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɈɬɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɬɟɦɚɬɭɪɢɩɪɟɡɝɞɨɝɧɟɣɧɢɬɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɩɨɤɚɡɜɚɬɫɚɦɨɨɬɥɢɱɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɡɚɜɨɸɜɚɬɩɴɪɜɨɬɨɦɹɫɬɨɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɄɚɬɨɜɟɧɟɰɧɚɧɟɣɧɚɬɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɫɤɚɤɚɪɢɟɪɚɫɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚɦɚɬɭɪɚɋɪɟɞɧɨɭɱɢɥɢɳɟÄɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ´ɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɟɧɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɴɫ
ɫɪɟɞɟɧɭɫɩɟɯɨɬɥɢɱɟɧɨɬɭɱɢɥɢɳɚɌɨɜɚɛɟɡɫɩɨɪɧɨɟɫɢɥɟɧɡɚɜɴɪɲɟɤɧɚɧɟɣɧɚɬɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɢɡɞɢɝɚɣɤɢɢɦɟɬɨɢɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɢɭɱɢɥɢɳɟɬɨ
ɅɢɱɧɢɹɬɩɪɢɧɨɫɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɢɩɪɨɹɜɢɬɟɧɚɜɢɫɨɤɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɧɚɝɨɫɩɨɠɚɆɚɪɢɹɄɢɪɹɤɨɜɚɫɚɩɪɢɧɨɫ
ɜɢɡɞɢɝɚɧɟɞɭɯɨɜɧɨɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Аурел СТОЯНОВ, Награден с Грамота на Община
Тутракан
Ɍɨɣɟɯɭɞɨɠɧɢɤɭɱɢɬɟɥɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨɜɋɍ
ÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´±ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɧɚɒɤɨɥɚɬɚ
ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɟɞɧɚɨɬɧɚɣɹɪɤɢɬɟɢɤɨɥɨɪɢɬɧɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɢɬɨ ɨɬɴɠɞɟɫɬɜɹɜɚɦɟ ɫ ɧɟɢɡɱɟɪɩɚɟɦ ɞɭɯ
ɟɧɟɪɝɢɹɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦɉɪɢɡɧɚɧɢɟɡɚɧɟɝɨɜɢɬɟɭɫɩɟɯɢ
ɫɚɩɪɟɫɬɢɠɧɢɬɟɧɚɝɪɚɞɢɨɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɭɱɚɫɬɢɹɜɩɥɟɧɟɪɢɩɨɠɢɜɨɩɢɫɜɝɪɚɞɚɢɫɬɪɚɧɚɬɚɢɡɥɨɠɛɢɢɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɝɨɥɹɦɛɪɨɹɬ
ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɫɢ
ɜɩɪɟɫɬɢɠɧɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɜɫɬɪɚɧɚɬɚɢɢɡɜɴɧɩɪɟɞɟɥɢɬɟ
ɢ±ȼɢɟɧɚɅɨɧɞɨɧȻɭɤɭɪɟɳ
Ɂɚɧɟɝɨɜɢɹɨɝɪɨɦɟɧɩɪɢɧɨɫɜɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɢɫɴɯɪɚɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɦɨɠɟɞɚɫɟɝɨɜɨɪɢɦɧɨɝɨ
ɫɬɟɧɨɩɢɫɴɬɢɨɥɬɚɪɴɬɧɚɩɚɪɚɤɥɢɫɚÄɋɜȽɟɨɪɝɢɩɨɛɟɞɨɧɨɫɟɰ´
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɬɨɧɚɩɴɪɜɢɬɟɩɚɦɟɬɧɢɫɬɟɥɢɢɤɪɴɫɬɨɜɟɬɟ
ɧɚȼɨɟɧɧɚɬɚɝɪɨɛɧɢɰɚ
 ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɉɚɦɟɬɧɢɤɚ ɧɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟɜɩɚɪɤ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɩɨɧɟɝɨɜɩɪɨɟɤɬɟɢɡɝɪɚɞɟɧɉɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɠɟɪɬɜɢɬɟɢ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɦɢɪɧɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɋɚɞɟɬɟɥɡɚɜɴɡɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɤɭɥɬɭɪɧɢɹɠɢɜɨɬɜɝɪɚɞɚ
ȿɞɢɧɨɬɢɧɢɰɢɚɬɨɪɢɬɟɧɚɩɥɟɧɟɪɚɩɨɠɢɜɨɩɢɫɤɨɣɬɨɫɬɚɧɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɢɟɱɚɫɬɨɬɮɟɫɬɢɜɚɥɚÄɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ´ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɫɴɛɢɬɢɟɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

Проф. Д-р Иван ГАВРИЛОВ - Почетен гражданин на
Тутракан и общината
ɂɦɚ ɧɚɞ  ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɢ ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢ
ɫɩɢɫɚɧɢɹɆɧɨɝɨɫɚɯɨɪɚɬɚɧɚɤɨɢɬɨɟɜɴɪɧɚɥɜɹɪɚɬɚɢɟ
ɫɩɚɫɢɥ ɠɢɜɨɬɚ Ⱦɟɫɟɬɤɢ ɞɚɪɟɧɢ ɤɪɴɫɬɨɜɟ ɢɤɨɧɢ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɢɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢɢɜɴɡɫɬɚɧɨɜɟɧɢɰɴɪɤɜɢɧɨɜɠɢɜɨɬɡɚ
ɩɨɬɴɧɚɥɢɜɡɚɛɪɚɜɚɯɪɚɦɨɜɟɢɡɰɹɥɚɬɚɧɢɫɬɪɚɧɚȾɚɪɟɧɢɹ
ɡɚɪɟɦɨɧɬɢɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟɧɚɭɱɢɥɢɳɚɮɨɧɞɚɰɢɹɡɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɧɚɞɚɪɨɜɢɬɢɞɟɰɚɜɫɟɥɚɢɝɪɚɞɨɜɟɢɡɰɹɥɚȻɴɥɝɚɪɢɹɂ
ɨɳɟɢɨɳɟ«ɌɚɤɚɟɞɢɧɞɟɧɌɨɣɫɟɨɡɨɜɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɋɚɦ
ɧɢɩɨɬɴɪɫɢɢɡɚɹɜɢɠɟɥɚɧɢɟɬɨɫɢɞɚɩɨɦɚɝɚɋɚɦɨɡɚɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɞɚɪɢɧɚɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɞɤɧɢɝɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɢɋɩɨɧɫɨɪɢɪɚɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɤɧɢɝɢ
ɫɚɜɬɨɪɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚɪɢɭɧɢɤɚɥɧɢɢɤɨɧɢɢɫɩɨɧɫɨɪɢɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɤɨɧɰɟɪɬɢɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚ
ȼɨɥɨɞɹɋɬɨɹɧɨɜ±ȼɨɣɜɨɞɚɬɚɇɚɩɪɚɜɢɞɚɪɟɧɢɟɡɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɞɟɧɢɹɩɚɪɚɤɥɢɫÄɋɜȾɢɦɢɬɴɪɋɨɥɭɧɫɤɢ´ɈɫɢɝɭɪɢɫɬɢɩɟɧɞɢɢɡɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɞɜɟɬɟɫɪɟɞɧɢɭɱɢɥɢɳɚɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɨɤɚɡɚɥɢɫɴɯɪɚɧɹɜɚɧɟɬɨɧɚɪɨɞɨɥɸɛɢɜɢɹɛɴɥɝɚɪɫɤɢɞɭɯɢ
ɛɴɥɝɚɪɳɢɧɚɄɨɥɤɨɯɭɛɚɜɨɛɢɛɢɥɨɜɧɚɲɟɜɪɟɦɟɞɚɢɦɚ
ɩɨɜɟɱɟɪɨɞɨɥɸɛɢɜɢɛɴɥɝɚɪɢɤɚɬɨɩɪɨɮɂɜɚɧȽɚɜɪɢɥɨɜ
армия – „Тутракан е „Българският Ерусалим" и той
трябва да се пази и почита,
както и да бъде място за
всенародно поклонение пред
падналите герои за свободата на българската земя."
Предложението бе прието единодушно от общинските съветници. Те възложиха на кмета д-р Димитър
Стефанов да подготви необходимите документи и да
се обърне към Президента
на Републиката, Народното
събрание и Министерския
съвет за издаване на Указ.
Делегираха му и права да
представлява Община Тутракан чрез полагане на
подпис върху цялата документация, свързана с подготовката обявяването на
град Тутракан за „Град на
Българската бойна слава”,
както и да извърши всички
останали последващи необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението.
Изключително емоционален бе и моментът с
удостояването на проф.д-р
Иван Гаврилов със званието "Почетен гражданин на

Тутракан и общината". Този
истински български родолюбец, приятел на Тутракан,
направил десетки дарения
за града, заслужи признанието на тутраканци! За
него бе голяма изненада
- той не знаеше предварително за това и през сълзи,
развълнувано благодари за
честта. Проф.д-р Гаврилов
разказа за родното си село
Василовци, Ломско, за своя
дядо - участник в Първата
световна война, за панихидата в памет на полк.
Борис Дрангов, в която се
включи и храм. "Св.Николай"
в Тутракан. Той направи
още дарения - книги за
двете средни училища, за
читалището, за църквата,
икона за криптата на Историческия музей, финансови средства за издаването на книгите на двама
местни автори - "Наказание
без престъпление" на Анастасия Якова и "Там, край
реката..." на Александър
Димитров, картина за Община Тутракан. По волята
на дарителя, стипендиите
в размер на по 5 хил.лв. за
на стр. 5
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Тутракан - "Град на Българската бойна слава"!
от стр. 4
СУ "Йордан Йовков" ще са
на името на Румяна Раднева, а за СУ "Христо Ботев"
- на името на ген.Пантелей
Киселов. На 29 май 2018 г.,
когато тук се открива поредния Национален поход "По
стъпките на четата на Таньо войвода", отново ще пее
Володя Стоянов - Войводата,
обяви още проф. Гаврилов.
С Почетен знак на Общински съвет-Тутракан за
граждански принос бе удостоена учителката по биология Мария Кирякова. Тази
година нейните зрелостници
бяха с най-висока оценка на
матурата по биология в цяла
България - 5,98! Наградата
й връчи председателят на
Общинския съвет - Данаил
Николов.
Грамота на Община Тутракан получиха учителят по
изобразително изкуство от
СУ "Йордан Йовков" - художникът Аурел Стоянов, Димо
Денчев - за спомоществователството му в спорта
и ученикът Толга Кантаров
от СУ "Йордан Йовков" - за
успехите му в национални

Толга КАНТАРОВ, Награден с Грамота на Община
Тутракан
Äɋɜɟɬɴɬ ɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ H ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɮɨɬɨɤɨɧɤɭɪɫ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɪɬɚɥ
ȽɟɨɝɪɚɮȻȽɜɤɨɣɬɨɬɨɣɫɬɚɜɚɬɪɟɬɢɋɴɛɢɬɢɟɬɨɟɱɚɫɬɨɬ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɹɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɢɜɧɟɝɨɭɱɚɫɬɜɚɭɱɟɧɢɤɴɬ
ɨɬɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɇɟɝɨɜɚɬɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ
ÄɁɚɥɟɡɧɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɢɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɬɟɝɨɪɢɛɟɨɬɥɢɱɟɧɚ
ɨɬɠɭɪɢɬɨȼɤɨɧɤɭɪɫɚɫɚɭɱɚɫɬɜɚɥɢɧɚɞɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɩɨɤɚɡɜɚɳɢɤɪɚɫɨɬɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɧɚɫɜɟɬɚ
ɌɨɥɝɚɄɚɧɬɚɪɨɜɭɱɚɫɬɜɚɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɋɧɢɦɤɢɨɬȻɴɥɝɚɪɢɹɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɬɚɦɭɡɚɞɧɨɫɬɟɡɢɧɚɞɪɭɝɢɬɟɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɜɟɱɟɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɜɫɚɣɬɚɧɚȽɟɨɝɪɚɮȻȽ

фотографски конкурси.
В тържественото заседание взеха участие народният
представител Александър
Сабанов, областният управител на Разград Гюнай
Хюсмен, зам.-областният
управител на Силистра Стоян Бонев, които поздравиха
тутраканци за празника,
председателят на ОбСРусе чл.-кор.проф. Христо
Белоев, делегация от побратименото румънско селище
Кирнодж, почетни граждани
на Тутракан, кметове на
общини и др.
"Идваме от Румъния с
мирни помисли, с братско
обич. Желаем грешките от
историята да не се повтарят никога между България
и Румъния. Между Тутракан
и Кирнодж да съществува
вечно приятелство! Честит
празник, Тутракан!" - на чист
български език приветства
присъстващите в залата
общинският съветник от
Кирнодж Аурелиан Котобан.
Поздравителни адреси за
празника бяха получени от
президента Румен Радев,
вицепрезидента Илияна Йотова, евродепутатите Емил
Радев и Асим Адемов от
ГЕРБ, народните представители Алтимир Адамов от
ГЕРБ и Стоян Мирчев от
БСП, от областните управители на Силистра - Ивелин
Статев, Русе - Галин Григоров, Разград - Гюнай Хюсмен,
от председателя на СБУ
Янка Такева, от кметовете
на Алфатар, Кайнарджа, Каспичан, Търговище, Попово,
Дулово, Ситово, от пред-

Димо ДЕНЧЕВ, Награден с Грамота на Община
Тутракан
Ɍɨɜɚɟɥɢɱɧɨɫɬɤɨɹɬɨɫɜɴɪɡɜɚɦɟɫɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦɪɨɞɨɥɸɛɢɟɢɚɤɬɢɜɧɚɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɩɨɡɢɰɢɹ
ɋɩɪɢɫɴɳɚɬɚɦɭɫɤɪɨɦɧɨɫɬɢɥɸɛɨɜɤɴɦɪɨɞɧɨɬɨɬɨɣɟ
ɟɞɢɧɨɬɨɫɧɨɜɧɢɬɟɞɚɪɢɬɟɥɢɧɚɝɪɚɞɟɠɚɧɚɰɴɪɤɨɜɧɢɹɯɪɚɦ
ÄɋɜɟɬɢȾɭɯɫɩɨɧɫɨɪɧɚɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟɫɴɛɢɬɢɹɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȼɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɩɨɱɬɢɟɞɧɨɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɢ ɨɫɧɨɜɟɧ ɫɩɨɧɫɨɪ ɧɚ Ɏɭɬɛɨɥɟɧ ɤɥɭɛ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ
ɧɟɝɨɜɢɹɟɧɬɭɫɢɚɡɴɦɢɫɢɥɢɤɨɢɬɨɜɥɚɝɚɮɭɬɛɨɥɧɢɹɬɤɥɭɛ
ɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɟɧɭɱɚɫɬɧɢɤɤɚɬɨɱɥɟɧ
ɧɚÄȼ´ɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚɮɭɬɛɨɥɧɚɚɦɚɬɶɨɪɫɤɚɝɪɭɩɚɨɬɢɦɟɬɨ
ɧɚɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚȾɨɛɪɭɞɠɚ
ɋɴɫɫɜɨɟɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦɮɭɬɛɨɥɚɟɞɚɥɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɧɚ
ɦɧɨɝɨɞɟɰɚɢɦɥɚɞɟɠɢɞɚɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɬɚɤɬɢɜɧɨɫɴɫɫɩɨɪɬ
ɞɚɪɚɡɜɢɜɚɬɫɜɨɢɬɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ȾɢɦɨȾɟɧɱɟɜɟɟɞɢɧɨɬɫɩɨɪɬɧɢɬɟɞɟɹɬɟɥɢɫɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢ
ɡɚɫɥɭɝɢɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɫɩɨɪɬɚɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
седателя на ОбС-Главиница
Месут Алиш, от Тодор Тодоров - областен председател
на ГЕРБ-Силистра, от Драгомир Николов - изп.директор
на Агенцията по заетостта
и Петко Чамов - управител

на фирма "Профи Трейд".
Тържествената сесия бе
открита и закрита с изпълненията на гласовитите
тутраканчета от квартет
"Мелъди" и вокална група
"Слънчева усмивка".

ɉɨɞɚɪɴɤɨɬɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟɝɨɫɬɢɬɨɄɢɪɧɨɞɠ
ɃɨɧɓɟɮɚɧɡɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɄɢɪɧɨɞɠȺɞɪɢɚɧɄɢɪɢɰɚɢȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟɬɚɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧȾɢɦɨȾɟɧɱɟɜ

С гордост за България
Анастасия ЯКОВА
т 22 до 24септември се
проведе поредната екскурзия на Туроператорската
агенция „Салвиния” по маршрут
Велико Търново, Трявна и Габрово
- символи на българщината.

О

22 септември – Ден на българската независимост! Център на
отбелязване на събитието е древната столица на България - Велико
Търново.
Дали е късмет да се случим тук
или е от далновидността на Камелия Махакян - собственичката
на туроператорската агенция, но
присъствието на това събитие може
да се отбележи като щастлив ден!
Преди да започнат тържествата
посетихме единствения в България

Музей на восъчните фигури. Фигурите от композициите наподобяват
восъчните фигури в музея на мадам
Тюсо в Лондон.
Автор на изработените проекти е скулпторът Борис Борисов.
Човешките фигури са изработени
от висококачествен гипс, покрит

от специален силикон. Очите и
косите са оригинални. Ефектът от
близостта с "живите" екземпляри
е невероятен. Композициите са
две - зала на занаятите с фигури
на занаятчии и тронна зала. В
композициите на занаятчиите са
изработени фигури на зидари,
грънчари и монетна работилница в
работен момент.
В тронната зала се виждат невероятни сцени на посрещането на
посланик от цар Иван Асен II с цари-

ца Ирина Комнина, коронясването
на цар Калоян от папски представител на Ватикана и пленяването на
император Балдуин от цар Калоян.
Фигурите са удивителни – изразите
на лицата им говорят за чувствата,
които ги вълнуват. Ефектна е и
фигурата на коня, който можеш
да го объркаш с жив. Уникални
изработки!
Посетихме и огромния Катедрален храм „Рождество Богородично“, който се намира над музея.
Залата е изпълнени с големи библейски картини и красив резбован
олтар. Запалихме свещи и записахме по 10 имена за заукопойната

ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɚɬɚɢɤɨɧɚɧɚȻɨɠɢɹɬɚɦɚɣɤɚɈɞɢɝɢɬɪɢɹȻɚɣɬɚɥɫɤɚ ɉɴɬɟɜɨɞɢɬɟɥɤɚȻɚɣɬɚɥ
ɫɤɚ ɝɨɫɬɭɜɚɜɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɟɧɯɪɚɦɋɜɇɢɤɨɥɚɣɨɬɞɨɫɟɩɬɟɦɜɪɢɬɝ

молитва.
Продължихме с посещението
на богатата на исторически факти
църква „Свети 40 мъченици". Уникалността е най вече в многовековното съществуване. Построена е от
цар Иван Асен II, по случай победата
в битката край Клокотница през
1230 г. Тук са запазените колони
на ювиги Омуртаг и на хан Крум. В

ни събития. Преди обяд присъствахме на парада на духовата военна
музика на българската армия. Те
бяха предвождани от знаменосци
и познати лица от българската
политика. Вицепрезидентът Илияна Йотова с усмивка раздаваше
български знаменца, председателят
на парламентарната група на ГЕРБ
Цветан Цветанов не отказваше
снимка с граждани, а Димитър
Главчев – председателят на Народното събрание, приветстваше
гражданите. Красивите униформи,
лампазите и музиката от духовите
инструменти създаваха тържествена обстановка. Парадът продължи с
преглед на духовата военна музика
в центъра на града.
Въпреки хладното време, народната певица Николина Чакърдъкова
зарадва с песните си присъстващите гости на площада пред Общината. Концертът продължи два часа, а
на финала певицата поведе хорото.
Пренесохме се на площад „Не-

църквата са погребани цар Калоян,
царица Ирина и Ана Мария.
Тук, в знаменателната църква,
Стефан Стамболов - известният
политик, се венчава за Поликсена
Станчева.
Остана време да посетим и да
си купим сувенири от известната
самоводенска чаршия.
Целият ден бе изпълнен с различ-

зависимост", от който се разкрива
цялото величие на архитектурния
ансамбъл на крепостта Царевец.
Официалният празник започна
вечерта в 19:00 ч. с тържествен парад - проверка. След националния
химн, гражданите бяха поздравени
от кмета на Велико Търново Даниел
Панов и председателя на Народното
събрание Димитър Главчев.
Дългоочакваната наслада с фантастичната композиция „Звук и
светлина” омая хилядите присъстващи. Невероятната игра на сменящите се светлинни ефекти с точната
класическа музика примесена от
виртуозността на кавалите направи
гледката невероятна и неземна.
Празникът завърши с десетминутна заря от чудни светлинни
ефекти. Да, имахме щастието на
присъстваме на отбелязването
Деня на независимостта във Велико
Търново – някогашната столица на
България.
Следва продължение
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90 години Цар Футбол в Тутракан
от стр. 1
детство. У дома футболът винаги е заемал специално място. Баща ми Слави
Аспарухов беше треньор на тутраканския отбор „Панайот Хитов” дълги
години. Помня как с часове чертаеше
тактически схеми за поредния мач и
планове за тренировки на футболистите. Спомням си и дългите разговори и
оживени разисквания на татко с Иван
Габровски, Ангел Драгомиров, Метин
Махмудов - за спорта, футбола и отбора. Моите спомени са от 70-те и 80-те
години на ХХ век. Тогава футболните
срещи бяха истински празник за града,
и малки и големи се стичаха към стадиона. Той беше препълнен със стотици
хора – редом с най-верните фенове
на отбора, скамейките се пълнеха и с
жени и деца. Тези, които не успяваха
да влязат, търсеха място да гледат от
Боровата гора. Футболните съпруги и
приятелки бяха често на трибуните.
Както и днес, и тогава, това бяха едни
от най-хубавите момичета и жени в
града. Когато мачът почнеше, запалянковците се оживяваха и коментираха
шумно играта, а зевзеците пускаха
шеги, които забавляваха околните.
Редуваха се радостни възгласи с дюдюкане и освиркване. А футболистите
бяха местните звезди – уважавани от
тутраканци, търсени, ухажвани, обгърнати с вниманието на момичетата,
модерно облечени.
Тези мили спомени бяха дълго
време стаени в мен по една или друга
причина. Но тази пролет с колеги
от музея работихме в Държавния
архив – Силистра и попаднахме на
любопитни материали за спорта, за
футбола и това разпали интереса ми.
Провокира ни и настоящият треньор
на тутраканския тим Тодор Тодоров,
който имаше амбицията, с помощта
на Исторически музей-Тутракан, да
напомни на тутраканци, че градът ни
има с какво да се гордее по отношение
на футбола. В архива се натъкнахме на
доклад от края на 50-те години на ХХ
век, в който се споменава, че първият
футболен отбор в Тутракан се изгражда през 1927 г., а негов организатор е
Стоян Грънчаров. Това стана отправна
точка, че през 2017 г. се навършват
90 години от началото на футбола в
Тутракан. Има обаче някои косвени
свидетелства, че този спорт се появява
по-рано в града ни и затова ние ще
продължим да изследваме въпроса
и да търсим документи, доказващи,
че футболът в Тутракан съществува
и преди това.
След като през 1927 г. се създава
футболният отбор в Тутракан в него се
включват: Стоян Грънчаров като капитан, инж. Райчо Райчев, Стефан Райчев, Филип Абаджиев, Иван Стоянов,
Стефан Търпанов и др. Те участват в
мачове с градове от сегашна Румъния,
като Олтеница, Плоещ и др. Да се играе
организиран футбол по това време
не е лесно. Тутракан е под румънска
окупация и властите не подпомагат
начинанието, започнато от българи,
финансите се набавят от личните
средства на любителите-футболисти и
на заможни тутраканци. Няма и клубно
помещение, а ролята на такова играе
мазето на Стоян Грънчаров.
Освобождението на Южна Добруджа през 1940 г. дава възможност за
всестранен подем на този изстрадал
край. Българската държава полага
изключителни грижи за развитието
на икономиката, културата, образованието. В тези условия спортът и поспециално футболът, също получава
своя шанс. През 1942 г. в гр. Тутракан
е сформиран футболен тим „Тутраканец”, с председател Стефан Бакърджиев, сътрудник Камен Механджиев,
домакин Крум Чорбаджиев, състав
– Филип Абаджиев, Ангел Стефанов,
Стефан Райчев, Мехмед Меладиев,
Стефан Търпанов, Иван Пощаджията,
Енчо, Александър Георгиев, Енчев,
Иван Стоянов, Михаил Петков, Беров
(съдебен служител). За издръжката
на отбора помагат РКС – Тутракан,
търговците на едро Реджеб и Юмер
Топалови, семейство Керемедчиеви
и кооперация „Съединение”. Мястото,
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на което се провеждат футболните
срещи в града е игрище на поляната
до Помпената станция в посока болницата. В клуба членуват 50-60 души,
но активно спортуващите са 15 души.
След 9 септември 1944 г. отборът е
преименуван за кратко на „9 септември”, но от 1947 до 1949 г. отново носи
името „Тутраканец”. Тимът е включен
в зоновото първенство на Русенски и
Коларовградски (Шуменски) окръг,
където се представя добре, побеждавайки отборите на Нови Пазар,
Разград, Омуртаг, Шумен, Исперих,
Кубрат, Попово и др. и се нарежда
на 3-то място в групата. През този
период в отбора като състезатели и
ръководители се включват гимназиалните учители Йордан Николов, Христо
Тодоров, Всеволод Костов, Димитър
Паскалев, Петър Първанов, Адам
Христов и младите футболисти Цветан Габровски, Димитър Кутев, Коста
Янев, Слави Калчев, Начо Начев и др.
За издигането на нивото на футбола
голяма заслуга има Филип Абаджиев
(бати Филип).
През 1949 г. БКП извършва реформа в спорта по съветски образец. В
тази връзка в страната се закриват
всички спортни клубове и на тяхно
място се създават седем големи
Доброволчески спортни организации
(ДСО), базирани на различните сектори в икономиката. В Тутракан по
учреждения, предприятия и учебни
заведения също се изграждат такива
физкултурни колективи. ДСО, които се
създават в града са: „Червено знаме”,
с над 280 члена от сферата на кредита
и търговията, административните,
просветните и здравни работници,
„Септември” - в която участват над 60
души от занаятчийските кооперации,
„Спартак” - в която членуват 56 служители на МВР, „Динамо” – влизат
пощенци и служители в хранителновкусовата промишленост, Промкомбината, Конопената фабрика и други
- общо над 120 члена. В тутраканските
села се създават ДСО „Урожай”, с над
4300 участници. В ДСО се изграждат
спортни секции по баскетбол, волейбол, лека атлетика, борба и други
спортове, но най-атрактивната, многобройна и дейна секция е футболната.
Тутраканските футболисти участват
в окръжната футболна група, в околийското селско първенство, градско
първенство по колективи.
Годините 1953/1954 са години
на физкултурно строителство. В гр.
Тутракан ДСО „Септември” изгражда
футболно игрище в двора на МТС –
Тутракан. Започва строителството на
градския стадион, на който първият
игран мач е на 9 септември 1958
г. с отбор от Румъния, завършил с
победа за тутраканци. Стадионът е
с 3000 седящи места, баня, съблекалня, лекоатлетическа писта 400
м, сектори за скокове и хвърляне.
Макар че няма дренаж, стадионът е
добро спортно съоръжение за своето
време. А местоположението му в края

на града, обгърнат от Боровата гора и
с панорамен изглед към река Дунав
и безкрайната равнина на румънския
бряг, го прави уникален.
През 1955 г. в Тутракан са образувани два отбора на професионален признак - „Червено знаме” и „Септември”.
Те играят в „Б” окръжната футболна
група, където се класират съответно
на шесто и седмо място. Като главна
причина за незадоволителното класиране се отчита разделянето на футболистите в малкия град, което поражда
и неразбирателство между тях. Затова
в началото на 1956 г. местното ръко-

секции по футбол, борба, баскетбол,
волейбол, лека атлетика и др. Футболната секция е с дълги традиции,
затова тя играе основна роля в живота
на дружеството. В нея има изградени
9 мъжки, 6 пионерски и два юношески футболни отбора. Провеждат се
градски първенства за мъже и деца.
Представителният футболен отбор
„Панайот Хитов” играе успешно през
1959-1960 г. в зона „Черно море”.
През 1962/63 и 1963/64 г. се състезава
в зона „Дунав”, където се класира на
трето и пето място, а юношите на второ
място в окръжната група. С цел да се
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водство решава да се направи „Сборен
градски отбор”. В ръководството му
влизат Г. Мутафов – председател,
Христо Христов – секретар-касиер,
Сабри Ялмаз – домакин–касиер,
Никола Монов – технически отговорник и представителят на Градския
народен съвет Александър Драганов.
Новосформираният отбор участва
в Добруджанската окръжна група,
която се състои от 9 отбора и в нея
тутраканският отбор има 5 спечелени
срещи, 2 равни и 1 загуба. За треньор
е привлечен Кирил Петков Желев от
Силистра, а след оттеглянето му е
заменен от Всеволод Костов. През
сезона съставът на отбора е следният:
вратар Димитър Даскалов, защитници
– Георги Бабовлиев, Никола Монов,
полузащитници Марин Беджев, Димитър Кутев, Васил Опрев, Любен Узунов,
Иван Габровски, Спас Младенов,
Христо Пенаков и др. С този състав
Сборният отбор на Тутракан се класира на второ място в Добруджанската
окръжна футболна група. Сборният
отбор на Тутракан просъществува до
април 1957 г., когато е създадено
физкултурното дружество „Панайот
Хитов”, а футболният отбор става част
от него. Тази реорганизация се налага
във връзка с нова спортна реформа
в България, според която бившите
ДСО ”Червено знаме”, „Септември”,
„Урожай” „Торпедо” „Строител”,
„Динамо” и „Ударник” се обединяват.
Във физкултурното дружество има

подобри качеството на състезателите
започва често да се прибягва до „внос”
на играчи, които обаче не се задържат
дълго. Това текучество се отразява на
резултатите на отбора. Ръководството
на футболната секция, в лицето на
председателя Симеон Банковски, се
опитва да реши проблемите, като залага на местни кадри, което не винаги
се отдава.
Втората половина на 60-те години
треньор на „Панайот Хитов” е Димитър
Динев. През 1967 г. отборът постига
един от най-високите си резултати.
В турнира за купата на Съветската
армия (сега Купата на България)
нашият тим се класира на осмина
финал и играе на стадиона в Тутракан
с „Тракия” - Пловдив, в който играят
големите български футболни звезди
за него време Тодор Динев и Динко
Дерменджиев. Стадионът е препълнен
и не може да побере желаещите да
гледат мача. Макар че гостите бият
с 5:1, тутраканските футболисти са
изпратени от публиката като герои.
От 1970 г., след като Динев заминава
за София, за треньор на отбора е
поканен Слави Аспарухов, който се
задържа и най-дълго на този пост.
През 1971 г. съставът на отбора е:
треньор Сл. Аспарухов, състезатели
– Ст. Баланов, В. Змеев, Ю. Ахмедов,
А. Калчев, Й. Василев, Хр. Йорданов,
В. Маринов, К. Петков, Ст. Парашкевов, Ж. Арсов, Ст. Леков, А. Генов, В.
Шербанов, Л. Спасов, К. Костадинов,

Й. Димитров, Н. Иванов, Ст. Тодоров,
С. Ангелов. Новосформираният отбор
става окръжен първенец по футбол
за 1974-1975 г. и играе за влизане
в „Б” РФГ. През 1977 г. заема трето
място в зона „Черно море”. Съставът,
с който печели призовото място е:
треньор Сл. Аспарухов, футболисти
– В. Змеев, Т. Тодоров, Н. Иванов, Н.
Енчев, Кр. Михайлов, П. Петров, П.
Йовчев, Р. Арифов, Ст. Парашкевов, Д.
Лазаров, М. Монев, Пл. Бабовлиев, Ст.
Петков, Апт. Бейтулов, Б. Мюрселов.
Дългогодишен капитан на отбора е
Никола Иванов или както всички го
знаят Кольо Батозата. Председател
на футболната секция е Стойчо Митев.
Неоценима е и ролята на домакина на
отбора бай Йонел, който се грижи за
комфорта на състезателите и ръководителите. Победи печелят не само
футболистите, а и вярната тутраканска
публика, която след оспорвано състезание с други градове е обявена за
„Образцова спортна публика”.
Отборът има утвърдено име сред
спортната общественост не само в
Тутракан, но и в страната и чужбина.
Доказателство за това са и двубоите
с чуждестранни отбори. През 1978 г.
в среща за купата „Освобождение”
„Панайот Хитов” надделява над „Подоле”, от Хмелницк, Украйна с 4:3.
Тутраканци играят и с отборите на
Кълъраш и Олтеница от Румъния, на
Дерчек, Унгария,
състави от Русе,
Пловдив, София
и др. През 80те години на ХХ
век отборът се
представя много добре в зона
„Черно море”.
През 1985
г. е извършена
поредната реорганизация на
спортната дейност. Физкултурното дружество
и едноименният
футболен отбор
„Панайот Хитов”
се трансформира във футболен
клуб (и спортно
дружество) „Дунав”, но след няколко години той
отново връща старото си и утвърдено
име „Панайот Хитов".
След като в периода между 60-те
и 80-те години на ХХ век футболът в
Тутракан изживява най-славните си
години, през 90-те години той преживява най-трудните си моменти. Във
времето на преход липсват финансови
средства, елементарни условия за
тренировки, екипировка, треньор.
Трудно се намират спонсори, футболният клуб има много задължения към
банка „Минералбанк”, единствената
надежда е Общината, но и тя изпитва
затруднения. Управителният съвет на
клуба се състои от 7 души, но 5 от
тях се отказват. В този труден период
председател на ФК е Николай Георгиев. През 1997 г. ФК „Панайот Хитов” не
участва в шампионата и преустановява
дейността си по финансови причини
за всички видове възрастови групи.
Минават две години докато се
възроди футболът в града. На 14
юни 1999 г., се учредява ФК „Трансмариска”. Учредителите са 30 души,
които избират за президент Пламен
Г. Иванов, в Управителния съвет
влизат Слави Аспарухов като треньор,
Никола Василев, Мехмед Патраклъ,
Мирослав Монев, Алаетин Икизлери,
Илко Василев. Контролните функции са възложени на Петър Русев,
Стоян Парашкевов и Петър Петров.
Следващите години принос за раз-

витието на спорта и футбола дава и
Койчо Киряков. Освен мъжки състав,
към клуба се сформират детски и
юношески отбори. Младият треньор
Свилен Спасов успява да привлече
доста играчи в детско-юношеската
футболна школа. Макар че носи ново
име, трудностите във футболния клуб
не са никак малко. Освен финансови
проблеми, намесват се и чисто партийни и бизнес интереси. Надежда се
появява с идването на Ивелин Спасов
през 2002/2003 г. Той се завръща от
Германия, където играе в немското
първенство. Футболният опит, който
е натрупал му дават самочувствието
да поеме „Трансмариска” като играещ
треньор. Освен местните футболисти,
са привлечени и състезатели от Русе
и Кубрат. Той успява да вкара тутраканския тим във „В” РФГ, където
се задържа четири години, което е
несъмнен успех за местния футбол.
След оттеглянето му от отбора поради
неразбирателство с ръководството,
треньорският пост е поет от Свилен
Спасов.
През 2006 г. ФК „Трансмариска”
се трансформира в Сдружение „Футболен клуб "Панайот Хитов - 2006”,
с председател Алекси Барбучанов.
Въпреки ентусиазма, липсата на
средства, голямото текучество на футболисти и треньори, политическите
боричкания за сметка на футбола се
отразяват на представянето на отбора. Той отпада от „В” РФГ и играе с
променлив успех в Областното първенство. По повод празника на града
- 21 септември, 2013 г. е организиран
демонстрационен приятелски мач
между ветераните на ПФК „Левски”
и на ФК „Панайот Хитов”, който преминава при голям интерес от страна
на публиката. Домакините са представени от Илко Василев, Айредин Али
(Ардата), Димитър Лазаров (Фоката),
Ешреф Сюлейманов (Шери), Георги
Христов (Олито), Светослав Мирчев,
Али Шекиров (Гундито), Цветан Димитров, Ивелин Спасов (който играе
половината от времето и в отбора на
„Левски” като бивш техен състезател), Анатоли Леков, Атанас Райков
(Начо), Красимир Христов (Харито),
Цвятко Николов (Фоката), Николай
Хаджибеев, Иван Петров, Нарцислав
Миланов, Минчо Цвятков, Иван Радев
и Емил Габровски. Срещата завършва
с равен резултат 4:4 и напомня на публиката за златните години на футбола
в Тутракан.
Поредната трансформация на
футболния клуб е през 2013 г., когато
е регистрирано СНЦ "ФК „Трансмариска”, с председател заместниккметът на Община Тутракан инж.
Милен Маринов. В опит да се възроди
футболът в Тутракан през 2016 г. за
треньор е привлечен Тодор Тодоров
от Сливен, който е много амбициозен
и деен, прави се опит и за селекция
на отбора. Тимът за момента играе
в Областното футболно първенство,
но се надяваме, че скоро ще дойде
моментът, в който отново стадиона ще
се напълни с верни фенове на нашия
отбор, а двубоите ще са от „В” РФГ. А
защо не и по-нагоре!
Без съмнение в този обзорен материал няма как да се споменат всички
футболисти и футболни деятели на
Тутракан, които през тези девет десетилетия са дали своя принос, своята
душа и страст за развитието на великата игра в нашия град, но следата,
която са оставили на това поприще е
видима и днес и със своята сърцатост,
ентусиазъм и дръзновение са модел
за подражание на днешните млади
футболни таланти. А на тях – младите, пожелаваме много успехи и да
запишат със златни букви имената си
във футболната история на Тутракан.
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ХОБИ
СМЯХ

обядвали,а той клекнал при тях.
- Спала ли си с него?
- Глупости! Дремнахме веднъж. Влезли вътре надзирателите и го
питат:
- Какво правиш тука,бе?
- Моят идеал е миньонче, с кра- Ами папкам!
сива гръд, малко задниче, сочна,
- Папкай по-бързо,че отвън те
епилирана навсякъде и посещавачака бу-то.
ща солариум.
- Пиле на грил?
Жена се кара на мъжа си.
- Поне чиниите да беше измил,
- Хората вече живеят по-дълго! - съобщи радостно здравният бе говедо...
- Не мога... пречат ми копитата...
министър.
- Твърде дълго! - тъжно потвър- Каква несправедливост! Разуди социалният министър.
- Безобразно дълго! - помисли мът на човека не участва при трите
си ядосано министърът на Фи- най-важни събития в живота му.
- Какви събития?
нансите.
- Раждането, женитбата и смър- Недопустимо дълго! - потропа
нервно с крак шефът на Пенсион- тта.
ния фонд.
Семейна двойка от Сибир ре- Кажи някой хубав филм да си шила да отпразнува двайсетата
годишнина от сватбата си в Калисваля?
- Свали си една жена и няма да форния. Мъжът заминал един ден
по-рано, за да уреди настаняването
излизаш от филма...
в хотела. Когато се качил в стаята,
Спира катаджия мутра и го пита: видял, че има компютър и решил
да прати мейл на жена си. Но обър- Имате ли оръжие?
- Да, картечница, два автомата кал адреса и мейлът бил изпратен
и гранати. Нямам разрешително… на вдовица на свещеник, която
тъкмо се връщала от погребението
Катаджията е в шок.
на съпруга си. Ето какво прочела:
- А наркотици?
За: Моята обична съпруга
- Да. 2 кг хероин за продаване,
Относно: Току-що пристигнах
хашиш за пичовете и тревица за
Съобщение: Знам, че си учудена,
мен.
Катаджията, в шок от наглостта че ти пиша. Тук има компютри и
на мутрата, пита: - А в багажника ни позволяват да пращаме мейли
на любимите си хора. Току-що се
какво има?
- В багажника има труп на ката- настаних. Всичко е подготвено за
утрешното ти пристигане. Чакам с
джия. Има и свободно място.
нетърпение да се видим. Надявам
Избягал един затворник,но се пътуването ти да е безпроблемгрупата за бързо реагиране го но като моето.
P.S. Тук долу е наистина горещо!
настигнала.А той се покрил в една
детска градина.Децата тъкмо

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Везни
Каквото и да каже човек за Везните все хубаво
ще бъде. И то не е само, защото редакторката
на вестник „ Тутракански глас” е Везни. Не,
просто те наистина са душа хора.
Те са:
Много възпитани хора,
хармония търсят в света.
Любезни са, винаги стават опора
на други с по-тежка съдба.
Девизът им всеки го знае - „Аз уравновесявам”.
Обаче, Везни, уравновесявайте по-полека. Така
се престаравате в него, че чак изпускате…
това онова.
Обаче, казахме, че няма за какво да критикуваме Везните. И мъжете и жените имат само
хубави качества.
Жените са крехки, изтънчени, нежни,
но мъжки протягат ръка.
Във бизнеса хвърлят се бойко, прилежни,
залагат на честна игра.
Това за жените, а за мъжете:
Мъжете са пъргави, смели, сърцати.
Флиртуват със всяка жена.
На чувства са винаги много богати,
разбиват, не искайки, много сърца.
От казаното по горе се разбира, че Везната,
дори да причинява неприятности на някой, тя
„НЕ ГО ИСКА”.
И още много похвали могат да се кажат по
адрес на Везните, но това другия път.

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

Сканди

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

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

СУДОКУ

28.09.-4.10.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Староселци
покориха Гърция
амодейците от Народно
читалище "Възраждане
- 1940 г.", с. Старо село
участваха в популярния Международен фолклорен фестивал
"Паралия 2017", Гърция, който се
проведе от 15 до 19 септември т.г.
Паралия е популярен курорт в
Гърция, разположен по крайбрежието на Егейско море. Фестивалът се проведе на главния площад
в селището - на Олимпийския
плаж. Негов директор е Миленко
Андрески.
В тазгодишното издание на
Международния фестивал "Паралия 2017" участие са взели 4 групи
от България и една от Хърватия,
общо около 160 участници.
Изпълненията на староселските
самодейци са обрали аплодисментите на любопитната публика.
"Благодарим на всички самодейци за участието и успеха на

С

Старостта не е порок!
Урок № 11

Старостта това естествено състояние!

този невероятен фестивал. Благодарим на всички спонсори за
доверието и осъществяването на
това пътуване. За пореден път се
доказахме! Благопожелаваме на
всички Ви всесърдечно - душевен
мир, щастливи дни и споделени
бъднини!" е посланието на Читалищното настоятелство.
“ТГ”

“ТГ”

О

а, старостта наистина, не е порок, а естествено състояние. Тя
е зимата на нашето съществуване. Колкото по остаряваме,
толкова повече дрехи навличаме. Защото студът навлиза в
костите и в сърцата ни. Този студ ни кара да поглеждаме с ненавист
младите. Да им завиждаме. Да ги укоряваме, да изпитваме злоба
към тях.
Обаче знаете ли, те са в този свят, в който ние сме били. И ще бъдат
в този свят, в който ние сме. Затова, дайте да си живеем живота без
отрицателни чувства! Вярно, във влака на живота вече сме в трета
класа, но и там е добре щом сме в движение.
Да, старостта е естествено състояние. Тя не е трагедия. Както и да
живеем тя идва. И може би трябва да благодарим, че все пак идва.
И имаш възможност да спреш
да съзерцаваш с надежда покоя
и да изпиташ неистов копнеж
по някаква приказка своя.
В тази приказка ти си бил герой. Бил си се с дракони. Побеждавал
си стихии. Но сега всичко е зад гърба ти. И кажи, не е ли така подобре. Приказката ще има щастлив край не ако паднеш убит, все
пак побеждавайки, а като оставиш оръжието и седнеш на стол или
на трева и спокойно се загледаш във вечността.
И какво, че са отслабнали силите, зрението, слуха ни. И какво,
че другите са престанали да гледат на нас като на нещо значимо.
Ние сме на тази земя. И не бива да ни пука, дали има задгробен
живот, дали душата ще продължава да живее. Сега и тук ние още
сме на земята.
Да, вярно, в трета класа сме, но се движим!

Д

Мамо,прочети ми!
ƪƽǇƽǄƽǊǅǜǏƩǂǔǋǇ

биди големият Мечок
малкия Зайо. За нищо и
никакво нещо му изтегли
ухото. Наплака се Зайо, минаха му
ушите, а обидата остана.
- От кого да търся защита? въздъхна Зайо.
- От мен! - изписука неочаквано
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тънко гласче.
Погледна Зайо и видя Комара.
- Какъв защитник ще си ми ти?
Мечокът е голям, а ти си една
малка мушица.
- Ще видиш? – отвърна Комарът.
Наскита се Мечо и легна да

поспи. Едва затворил очи и чу над
самото си ухо...
Дзъ-ъ-ън! Дзъ-ъ-ън! Дзъ-ъ-ън!
Разбра Мечокът, че това е комар и замахна с едната си лапа.
Удари си така носа, че звезди видя
посред бял ден. Но колкото и да се
биеше, все не улучваше комара.
Стана Тромльо и се махна от
това място, където беше той, но
Комарът го преследваше навсякъде. Настана вечер, звездите
изгряха, но в тишината през цялото време се чуваше - Дзъ-ъ-ън!

Дзъ-ъ-ън! Дзъ-ъ-ън!
До зори не склопи очи Мечо.
Изпреби се до посиняване, а
Комаровата песен не преставаше.
На сутринта всички се радват
и пеят, само Мечо едва движи
нозете си, така му се спи.
Видя го Зайо и се разсмя:
- Ей, че юнак си, Комарче!
- Разбра ли, какво може да стори една „мушица"? - каза Комарът
и отлетя.
Дзъ-ъ-ън! Дзъ-ъ-ън! Дзъ-ъ-ън!

Мамчето

Оптимистката

Празнични турнири

ɜɚɫɩɨɪɬɧɢɬɭɪɧɢɪɚɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɨɯɚɧɚɢ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞ
ȾɟɧɹɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚɞɞɟɫɟɬɨɬɛɨɪɚɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɬɚ ɡɚ ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ  Ʉɭɩɚɬɚ ɧɚ
ɤɦɟɬɚɜɴɜɮɭɬɛɨɥɧɢɹɬɭɪɧɢɪ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɨɬɛɨɪɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ ɫɥɟɞɜɚɧ ɨɬ ɫɛɨɪɟɧ
ɨɬɛɨɪ Ɇɚɧɱɟɫɬɴɪ ɘɧɚɣɬɟɞ
ɢɨɬɛɨɪɚɧɚɐȻȺ

Д

Ɉɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ Ʉɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɞɪ ȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɄɭɩɚɬɚɜɪɴɱɢ
ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤ Ɇɢɥɟɧ
Ɇɚɪɢɧɨɜ
ɇɚɞ  ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɫɟ ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚɡɚɝɨɥɹɦɚɧɚɝɪɚɞɚɢ
ɜ ɬɭɪɧɢɪɚ ɩɨ ɬɟɧɢɫ ɧɚ ɦɚɫɚ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɛɹɯɚɪɚɡɞɟɥɟɧɢ ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ ɋɬɟɮɤɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɜɬɪɢɝɪɭɩɢɉɨɛɟɞɢɬɟɥɜɜɚ ɉɪɢ ɦɨɦɢɱɟɬɚɬɚ ɩɴɪɜɚ ɟ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɢ ɪɚ ɝɪɭɩɚ  ɤɥ ɢ  ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȽɨɝɨɜɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɥ ɟɇɚɱɨȾɠɚɞɠɟɜɨɬɋɉɂ
“ТГ”
Ʉɭɩɚɬɚ ɢ ɦɟɞɚɥɢɬɟ ɜɪɴɱɢ ɤɚɧ

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар, ДГС-Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник, ДПС, ОбС-Тутракан
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Творец, Тутракан
28 септември - Йозджан САБРИ, Ст.спец. "Горски надзирател", Община
2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан
Главиница
3 октомври - Пенка МЕТОДИЕВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", Тутракан
29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Ветеринарен техник, Община
4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев, НЧ "Н.Й.Вапцаров"Тутракан, ТС "Борис Илиев, НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров"4 октомври - Албена НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", Тутракан
Тутракан
4 октомври - Гюлнар АСАН, Ст.спец. "АФО", Кметство Долно Ряхово,
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП", Община Тутракан община Главиница

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