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Цена 0.70 лв.

За банкомата...

14 136 475 лв. е размерът
на тазгодишният бюджет
на Община Тутракан в
приходната и разходната
си част. Той ще бъде една
от основните теми за
разискване на днешното
заседание на Общинския
съвет. Общата субсидия
за делегираните дейности
е 6 953 573 лв., а собствените приходи - 3 031
695 лв. Изравнителната
субсидия за подпомагане
на дейностите с общински
характер е 1 308 400 лв.,
в.т.ч за снегопочистване 89 500 лв. Целева субсидия
за капиталови разходи е в
размер на 485 500 лв. Преходният остатък от 2018
г. е 2 006 993 лв.
Приходната част на Бюджет 2019 е редуцирана със
средства в размер на 462
781 лв., представляващи
ангажимента на Общината
във връзка със заплащане
на Община Русе на такса
на стр. 2

„Кръвта вода не става”
щом черпим „живата вода”
от извора на родната памет
В

Шестокласникът Пресиян СТАТЕВ

инаги съм изпитвал желание да разбера
какво се крие зад думите на дядо ми
Никола Кермедчиев: „Кръвта вода не
става”. Изрича ги всеки път, когато ме види
облечен в четническа униформа. На главата
ми е килнато калпаче с лъвче и перо. В ръцете ми - развято знаме с надпис „Свобода или
смърт юнашка”. Така изглеждам като участник
в традиционния поход „По стъпките на четата
на Таню войвода”, тръгващ ежегодно на 30
май от нашия град, в Деня на Христо Ботев - 2
юни и в Деня на храбростта и на българската
армия - 6 май.
Днес съм на гости на дядо Никола. Този дом
той е наследил от своите прародители. Тук се
чувствам като в музей, защото по стените все
още са окачени снимки на неговите родители
и прародители. Мебелите са старинни и крият
спомени за велики времена. Реших да го попитам какво е значението на думите му „Кръвта
вода не става”.
Дядо Никола като че ли това чакаше. Покани
ме да седнем. Извади едно сандъче от стария
шкаф. В него имаше нещо невероятно. Ръцете
на стр. 6

на стр. 3

Кино – състезание в Тутракан

„Обичам българското кино”
по повод Деня на българското кино (13 януари)
1 февруари, петък, 15:30 ч., голяма зала (3-ти ет.)

Уважаеми Дами и Господа, Колеги и Партньори,
По повод Деня на българското кино, 13 януари, НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1873” организира забавно състезание „Обичам българското кино”. Нашата идея е по развлекателен начин да почетем едно изкуство, донесло на поколения българи наслада и
изявило страната ни по целия свят. Всеки от Вас си спомня дузина култови реплики
и сцени от незабравими български филми, разтърсващи ни от смях. Щастие е, че
родното кино успя да се възроди и отново да привлече зрители. Наш дълг е да му
отдадем заслуженото, а защо не под формата на весело състезание. Тъй като
с всички Вас се срещаме основно по служебни причини, решихме да внесем едно
приятно разнообразие като този път да се срещнем, за да се забавляваме заедно.
Състезанието ще се проведе в читалището, петък следобед. Всеки записал се
за участие трябва да бъде на място в 15:30 ч. Ще се сформират два отбора на
случаен принцип. Всеки отбор ще си избере капитан, който ще има последната
дума при даването на отговор. Въпросите ще са изцяло на тема българско кино,
напр. познаване на откъси и култови реплики, разпознаване на актьори, изброяване
на филми, режисьори, отгатване на филмова музика и др. Всяка задача ще носи
точки, а накрая победител ще е отборът събрал повече точки. Понеже е важно
участието, то и за двата отбора са предвидени подаръци.
Нека заедно да се насладим на едно от най-успешните изкуства в България киното!
Каним Ви най-сърдечно да се включите в кино-надпреварата!
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НОВИНИ
ПЪРВА КОПКА
Официална церемония "Първа копка" във връзка с изпълнението на проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради в гр.Тутракан" ще се проведе на 1 февруари в 10:30 часа.
Проектът се финансира от Оперативна програма "Региони в
растеж".
Церемонията ще се проведе пред бл."Чайка - 2".
ЖЕНИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО ПО-АКТИВНИ
В ИНТЕРНЕТ ОТ МЪЖЕТЕ
Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в
домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в
област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.
През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16
и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки
ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж
в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение
с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта.
Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 68.7 и 60.2%.
Има различия при редовно използващите интернет в област
Силистра по образоване – 81.2% от лицата с висше образование,
65.7% от лицата със средно образование и 53.9% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната
мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2018 г. делът на лицата използващи глобалната мрежа за
взаимодействие с органите на държавната администрация в област
Силистра е 10.4%.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Фолксваген“ е изгорял на 25 януари в Тутракан.
Произшествието възникнало около 10.30 часа вследствие на късо
съединение. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН-Тутракан.
Неправилно ползване на отоплителен уред е причината за пожар
в къща в село Цар Самуил, възникнал на 25 януари около 13.50
часа. Преди тутракански огнеборци да потушат пожара, изгорели
около 40 кв.м покривна конструкция и домашно имущество.

Нов разширен прием на заявления от
родители за осигуряване на детегледачи
генцията по заетостта
стартира нов разширен
прием на заявления по
проект „Родители в заетост” в
периода 21 януари - 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от Европейския
социален фонд на Европейския
съюз чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага
родителите за по-доброто съвместяване на професионалния
с личния живот, като същевременно предоставя възможност
за заетост на безработни лица
за полагане на грижи за отглеждане на деца.
• В рамките на първите два
приема 1514 родители са одобрени и включени в проекта от
общо 2977, подали заявления.
3449 безработни лица пък са изявили желание, да бъдат наети
като детегледачи, а одобрените
са 2501. Сключени са 1425 трудови договори с детегледачи.
По време на новия прием
право да подават заявления по
проекта имат родители на деца
от 0 до 12 години. Родителите,
които могат да се възползват от
услугата и желаят да подадат
своите документи за участие
при новия старт, трябва да
бъдат от следните групи:
- Родители на деца от 0- до
5-годишна възраст, незаписани
в детска ясла/градина, които
имат осигурено работно място
по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/
самоосигуряващи се лица, но
към момента полагат грижа за
децата си и не са се върнали
на работа;
- Многодетни родители на
деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на
работните си места, и децата
посещават детски ясли/градини, както и училище. (За целите
на процедурата - многодетни
родители са тези, които имат
три или повече деца на възраст
до 12 г.);
- Безработни лица, регистри-

А

рани в бюрото по труда, които
са родители на деца от 0- до
5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или
многодетни родители на деца
от 0- до 12-годишна възраст,
посещаващи детски ясли/градини, както и училище.
АЗ обръща внимание, че тези
родители, които дългосрочно
ползват отпуск или отсъстват
от работа поради отглеждане
на дете/деца от 0 до 5 години и
имат осигурено работно място
(по трудово правоотношение
или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва
да са се върнали на работа до
получаване на одобрение за
включване в проекта.
Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/
самоосигуряващо се лице в
рамките на 4 (четири) месеца
от получаване на услугата за
отглеждане на дете. След като
започнат работа, договорът на
детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа
за детето в срок до 18 месеца.
Максималният срок за получаване на услугата „детегледач”
е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на
детето/децата.
• Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред
регистрираните безработни
лица за детегледачи, като ги
насочват за одобрение от родителите.
• Заявления от родители ще
се приемат в посочения период, на хартиен носител, лично
във всички бюра по труда в
страната или на имейл: roditeliv-zaetost@az.government.bg
(сканирани с подпис или електронно подписани), в работни
дни между 8.30 и 17.00 ч.
Подробна информация по
проект „Родители в заетост”
и образец на Заявление може
да намерите на сайта на АЗ и
във всички дирекции „Бюро по
труда” в страната.

Бюджет 2019 и "Синя зона"
в Тутракан - теми за дебат на
сесията на местния парламент
от стр. 1 санкции; лихви; неустойки;
помощи; дарения и др.
за депониране на битовите
При разчитане на прихода
отпадъци, към което депо
на общинския бюджет, не са
се извозва битовия отпаотразени собствените придък на община Тутракан.
ходи, които ще постъпят
В разчета е включен и неот училища и детски граразплатеният ангажимент
дини на делегиран бюджет.
от 2018 г. в размер на 131
С оглед разработване на
781 лв.
реалистични бюджети в
От доклада, който сътази сфера, със същите
провожда предложението
ще се актуализира планът
за Бюджет 2019, става
по приходите на база реалясно, че той "е съобразен с
ното им изпълнение.
постановките на чл.94, ал.
Извършена е актуали3 от Закона за публичните
зация на цените на някои
финанси относно максиуслуги, наеми и такси, като
малния размер на новите
тези промени са взети
задължения за разходи, копредвид при разработванеито Общината предстои
то на бюджета за 2019 г.
да извърши през 2019 г.
Във връзка с балансиране
и максималния размер на на прихода и разхода в разчеангажиментите за разхо- та на приходите е включен
ди, които може да поеме. заем от банкова институция
Отчетено е влиянието на в размер на 1 000 000 лв.
допуснатите просрочени
Като финансов план на
задължения към 31.12.2018 общината за една фискална
г. по отношение на извър- година, предложеният от
шени услуги, доставки и др. Общинска администрация
към доставчици и просроче- проект за Бюджет за 2019
ните вземания във връзка с г., е разработен така, че
неплатени общински данъци да обслужва интересите,
и такси от ползватели на политиките, желанията и
същите.
намеренията на управляваСериозно е обсъждан въ- щите от една страна и на
проса за поемане на общин- потребителите от друга
ски дълг за разплащане на страна.
задължения и възможностВ резултат на наблюдета за неговото обслужване. ния през годините при реаПриходната рамка на лизиране на проекти винаги
бюджета е разработена възникват непредвидени
съобразно допустимите разходи, които остават за
източници на средства - сметка на общинския бюместни данъци и такси; джет. Предвид, че през 2019
постъпления от услуги и г. предстои приключванепредоставени права; по- то на няколко проекта по
стъпления от разпореди- енергийната ефективност
телни сделки; постъпления правим извода, за реален
от глоби и имуществени риск към края на годината,

въпреки взетите мерки, Общината да се окаже отново
с неразплатени разходи в
значителен размер.
Това налага в движение, в
процеса на самото изпълнение на общинския бюджет
да се извеждат напред
приоритети и мероприятия
и се съблюдава балансирано
изпълнение. Разходите са
разчетени в две направления – за делегираните от
държавата дейности, в т.ч.
и дофинансиране на същите
и за дейностите общински
характер. От друга страна
са разчетени така, че да
обезпечат заетия персонал,
включително и ангажиментите за удръжки, свързани
с това, да осигурят определен стандарт за издръжка
на дейностите и мероприятията и да реализират
капиталовата политика на
общината.
Бюджет 2019 на общината е отворен финансов
инструмент, чрез който
ще се реализира политиката на общината пречупена
през погледа на нейните
жители и в съчетание с
компетентностите и хъса
на преките участници в
процеса".
В останалата част от
заседанието ще бъдат приети отчет за дейността
на Общински съвет-Тутракан за второто полугодие на 2018 г., отчет за
дейността през миналата
година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетнине и непълнолетните и Годишна програма за

управление и разпореждане
с имотите общинска собственост за 2019 г.
Предстои приемането
на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата
за определяне размера на
местните данъци на територията на община Тутракан, както и делегиране
на правомощия на кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов за издаване на
Запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ
„Земеделие".
В края на заседанието
ще бъде разгледана и докладната записка на общинския съветник Нехат
Кантаров за вземане на
решение за организация
на движението на територията на гр.Тутракан в
„административна и други
части“ от града до организиране въвеждането в
изпълнение на Наредба за
организация на движението
при кратковременно платено паркиране - "Синя зона"
- гр.Тутракан" приета с
Решение №875 по Протокол
№66/28.07.2011 г., изменена
с Решение №99/16.10.2017 г.
на Административен съдСилистра.
Поводът за предложението е изпълнението на
Наредбата от страна на
правоохранителните органи през изминалата седмица по главната улица
"Трансмариска", където в
частта й от Полицията до
Старата автогара е забранено спирането на МПС
по улицата и тротоарите.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Работа по Националния план по заетостта през 2019 г.
ационалният план за
действие по заетостта през 2019 г. беше
приет от Министерския
съвет. В него се предвижда
над 16 500 безработни да започнат работа по програми
и мерки, а над 11 400 души да
бъдат включени в обучения,
за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.
Броят на лицата включени
в обучение ще се увеличи с
820 души или със 7,7% в сравнение с 2018 г. Предвидени
са средства за курсове по
ключови компетентности
на 1000 заети лица в малки
и микро предприятия. Финансирането на заложените
дейности ще бъде в рамките
на утвърдените средства
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от държавния бюджет за
активна политика на пазара
на труда - 73 млн. лв.
Трудовите възнаграждения
на включените в субсидирана заетост ще бъдат
съобразени с минималната
работна заплата, която от
началото на 2019 г. е 560
лева при пълен работен ден.
От 400 на 450 лв. се увеличава месечната субсидия за
трудово възнаграждение за
нает безработен по мерки
от Закона за насърчаване
на заетостта. При наемане на безработен с висше
образование субсидията ще
е 500 лв.
От 2019 г. се предвижда
да се увеличи трудовото
възнаграждение на младе-

жите включени в програма
„Старт на кариерата“ (от
600 лв. на 650 лв.), на младежките медиатори към
общините (от 630 лв. на
680 лв.) и на психолозите и
мениджърите на случай (от
650 лв. на 700 лв.). По-високи заплати ще получават
и ромските медиатори със
средно образование. Техните възнаграждения ще се
повишат от 550 на 600 лв.
Възнагражденията на ромските медиатори с висше
образование по програма
„Активиране на неактивни
лица“ ще се увеличат от 600
лв. на 650 лв.
Увеличават се средствата
за подкрепена заетост на
лица с трайни увреждания

или от други групи в неравностойно положение, наети
на несубсидирани работни
места - от 500 лв. на 700 лв.,
както и ежедневните транспортни разходи свързани с
обучението на безработните лица - от 10 лв. на 15 лв.
По регионалните програми за заетост на 28-те
области се предвижда през
2019 г. работа да започнат
2000 безработни, а по проект „Красива България“ ще
се осигури заетост на 200
души.
В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и
мерки през 2019 г. се очаква
безработицата да се понижи
до 4.8 %.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 януари 2019 г.
1 учител, общообразователен учебен предмет в
***За всички работни места трудовите договори
прогимназиален етап (учител в ЦОУД) – висше педа- са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
гогическо образование, умения за работа с компютър договорът е безсрочен. За учителските места се
1 касиер – средно образование, компютърна грамотност изисква педагогическа правоспособност.

регион

31.01.-6.02.2019 г.

Общински съвет-Ситово ще заседава днес
П
ърво заседание за
настоящата година
ще проведе на 31
януари от 10:00 часа Общински съвет-Ситово, а в
предварителния дневен ред
са включени 10 докладни записки, внесени от кмета на
общината Сезгин Алиибрям
и председателя на местния
парламент Ридван Кязим.
Най-напред съветниците
ще разгледат Отчет-анализ на резултатите от
дейността на служителите от Участък Ситово за
изминалата 2018 г., с който ще ги запознае началникът на Участъка - П. Енчев.
Съветниците ще приемат
отчет за дейността на
В дневния ред на сесията
местния парламент и него- са включени още приемане
вите комисии за второто на решения за изменение и
полугодие на 2018 г.
допълнение на Наредбата

за определяне размера на
местните данъци и такси, приемане на Общински
план за младежта за 2019

г., на отчет за дейността
на Обществения съвет по
социално подпомагане и
услуги за 2018 г. и План за
работата на Съвета през
2019 г., както и приемане
на отчет за изпълнението
на Общинската програма
за опазване на околната
среда на територията на
Община Ситово и Общинската програма за управление на отпадъците през
2018 година.
На заседанието ще бъде
взето решение за предоставяне и актуализиране на
ползването на мерите, пасищата и ливадите, както
и Програма за управление
и разпореждане на имоти
общинска собственост за
2019 година.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Равнището на безработицата в Силистренско
С 330 са намалели продължително безработните в областта за една година
рез м.декември 2018 г.
постъпилите на работа
регистрирани безработни от област Силистра са
292, което в сравнение със
същия месец на м.г. е с 61 повече, информират от Регионалната служба по заетостта
в Русе. Започналите работа
безработни без квалификация са 118, с работническа
професия - 114, а специалистите със средно специално
и висше образование - 60.
Близо половината от устроените на работа са жени, а
младежите до 29 години са
43. Заетост е осигурена на 68
продължително безработни,
както и на 135 безработни с
намалена трудоспособност
от областта.
Трудовите посредници са
осигурили заетост на първичния пазар на 73 безработни. С
посредничеството на бюрата
по труда други 141 безработни от областта са наети по
програми и мерки за заетост
през декември.
Общо обявените през декември свободни работни
места от работодатели на
територията на област Силистра са 253 (със 107 повече
от ноември и два пъти над
броя им за декември 2017 г.).
През месеца търсенето
на работна сила в реалната
икономика се изразява в
заявените общо 135 места в
бюрата по труда, което е с 56
над броя им през ноември и с
47 повече от същия месец на
2017 г. В зависимост от иконо-

П

мическите дейности най-много свободни работни места са
заявени от преработващата
промишленост (67), селското
стопанство (17), образованието и административните и
спомагателните дейности (по
9), търговията (6), строителството (5) и др.
По програми за заетост в
бюрата по труда в област
Силистра през декември са
заявени 118 работни места по схеми по ОПРЧР.
Към края на декември в
трите бюра по труда в област Силистра - Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни
са 5552. Техният брой се
увеличава с 326 в сравнение с края на ноември.
Като търсещи работа лица са
регистрирани и 205 заети, 42
учащи и 101 пенсионери. Изминалата 2018 г. бележи исторически най-ниските стойности на броя регистрирани
безработни и в област Силистра. Средномесечният им
брой през изминалата година
е бил 6011 - с 568 по-малко
в сравнение с 2017 г. Така
средногодишната безработица през 2018 г. се установява
на равнище от 12,2%, което
е с 1,2 процентни пункта пониско спрямо 2017 г.
Равнището на безработица
за област Силистра, е 12,2%,
при 11,5% през предходния
месец. /В сравнение с декември 2017 г. равнището на
безработица е по-ниско с 1,2
процентни пункта./ На база

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1/29.01.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-185/28.01.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи
изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на
поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3867 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв.132 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
на Й.Й.М. собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

административната статистика на Агенцията по заетостта
равнището на регистрираната
безработица за страната за
декември 2018 г. е 6,1 на
сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата по
труда безработни лица към
икономически активните лица
на 15-64 години, установени
при Преброяване 2011.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен
брой и относителен дял има
следния вид: най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа
- 32,4% /505 безработни
лица/, следват общините
Главиница - 25,7% /859/, Ситово - 22,4% /338/, Алфатар
- 21,2% /210/, Дулово - 16,4%
/1590/, Тутракан - 9,7% /508/,
и най-ниско в община Силистра - 6,6% /1542/.
Продължително безработните лица (с престой на
борсата над 1 година) към
края на ноември са 2329
(42,0%) от всички регистри-

рани безработни в областта.
Съществено е снижението в
броя на продължително безработните. За година техният
брой е намалял с 330 лица
или с 12%.
По професионален признак
регистрираните безработни
са: без специалност - 58%,
с работнически професии 28%, специалисти - 14%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и
по-ниско образование - 52%,
хората със средно образование са 40%, а висшистите
- 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че
най-голям се запазва относителният дял на безработните
над 50 години - 44% от всички
регистрирани, тези от 30 до
49 години са 44%, а младежите до 29 години - 12%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 587.

За банкомата...
Анастасия ЯКОВА
ъвременните технологии навлизат все
повече във всекидневието и на тутраканеца. Така и с банкоматите. Първият банкомат
в кв.Шеремеца е в блок
„Росица”, на централно
место. Единственият банкомат с толкова много
клиенти! Опашки се извиват винаги в началото на
раздаване на пенсиите. Хората от селата и идващи
от чужбина също от тук си
изтеглят парите. Добре!
Но неудобните стъпала
затрудняват хората, особено инвалиди и немощни
старци. При хубаво време,
хората макар и с трудност, с помощ се справят.

С

Но, сега при това бедствено зимно-ледено положение,
изкачването на стълбище
става крайно опасно, няма
къде да се опреш. Не са
вече един или два случаите
на подхлъзване и падане.
Стига се и до коленичене.
Неприятните и нецензурни думи отправени към
някого, се чуват непрекъснато! Толкова ли е трудно
и скъпо да се направи парапет на тези 3 стръмни
стъпала? Навярно проблемът е кой да го направи?
Банкоматът е собственост на Банка ДСК, площта на Общината. Нека
проблемът да се реши в
най-скоро време! Нека всеки нормално да стига до
банкомата!

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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"ФААК България" ЕАД, гр. Тутракан
търси да назначи служител
на длъжност

„Организатор, работа с клиенти“
Необходими компетентности за изпълнение на
длъжността:
- Английски език – писмено и говоримо;
- Висше икономическо или техническо образование.
Фирмата предлага:
- Сигурна и дългосрочна работа в динамична среда;
- Ваучери за храна;
- Допълнителна здравна застраховка;
- Първоначално обучение на работното място.
Автобиографии се приемат на адрес:
Тутракан, ул. Ана Вентура 5а, (портала на "Терма")
за Мартина Георгиева

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

ОБЯВЛЕНИЕ
Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Силистра, на основание чл.35, ал.1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) съобщава, че е
открито производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на с.
Пожарево, община Тутракан, област Силистра със
Заповед № РД-16-20 от 27.11.2018 г., публикувана в
Държавен вестник бр.7/22.01.2019 г.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните
регистри, е „ГЕОДЕЗИЯ-97" - ЕООД, вписано в регистъра по чл.12, т.8 от ЗКИР със Заповед №1037 от
18.10.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Служба по геодезия, картография и кадастър
гр.Силистра, и в съответната община.
3. В срок от 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник” собствениците са длъжни:
- Да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района,
в съответствие с актовете за собственост.
- Да осигурят свободен достъп в имота за извършване на дейностите по кадастъра.
- Да предоставят на служител от Служба по геодезия, картография и кадастър или на лицето определено
със Заповед по чл.35, ал.2 от ЗКИР, при поискване, акта
удостоверяващ правата им върху имота.
Началник на СГ КК - Силистра

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30,
11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 23:10, 01:00, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

общество
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Добротворци

поетично поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Тази нощ
етър Даниелов Владимиров е ученик от 4б клас в
СУ "Христо Ботев" в Тутракан. Той е един от активно включилите се в акцията на кампания
"Добротворци" проведена в училището, информира в социалните
мрежи неговата учителка Мими
Каменова. Той е донесъл две туби,
пълни със събрани пластмасови
капачки.
Акцията е част от националната
кампания „Аз Вярвам и Помагам!".

П

Децата предават за рециклиране
пластмасови капачки, а средствата от дадените за преработка
отпадъци ще се дарят за купуване
на кувьози за недоносени бебета.
Припомняме, че кампанията
„Добротворци” стартира в тутраканското училище по инициатива
на Ученическия съвет и се проведе
в навечерието на Коледа, за да се
популяризира благотворителността и дарителството сред младите
хора.
“ТГ”

Узнах, че копнежът ми е голям и пълен,
колкото луната.
Забоден е несигурно върху полето на нощта
като обяснителна бележка, напомня, че ни има.
По залез прогизва от внезапен дъжд и не се чете.
Сутрин се събужда влажен от съня, с лепкави клепачи
и пак не се разбира – все тъй несигурен.
Такъв ще бъде чак до края на пътуването ни,
през който и път да минем,
по всяко време на годината.
Отрекъл разума!
Презрял виденията в зимата на всички гладни вълци
виещи срещу голямата луна,
която нищо не ни обяснява.
Изгубени ще се спасяваме един в друг, протегнати
до там където стигаме,
напълно слепи за света край нас.
Очите ми, очите ни, любими!

Безлюбовно

Десетгодишният Алпер Адил Шедат, ученик в СУ "Св.Св.Кирил и
Методий", с. Нова Черна, участва с тази прекрасна рисунка в Национален конкурс за детска рисунка "Моята България". Алпер е активен
читател на библиотеката към НЧ "Васил Йорданов-1942г." в селото.

31.01.-6.02.2019 г.

Вън така замириса
на студ!
Търговците в магазините
за цветя с
малките кибритопродавачки
пред тях
сложиха табелка -затворено.
Дори магазинчето
с две полички,
в което имаше надежда
за всички
заключи врати.
Миризмата беше
нетърпимо безлюбовна и
смразяващо безнадеждна.

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Предморско

Аз зная вече - всякоя река
до извора си винаги е бистра,
когато към финала си тека,
за мен настава час да се пречистя..
Не ме прилъгва вече суета,
изнудена любов не ми прилича:
детето се усмихва на светато мисли си, че всеки го обича...
Очаква ме голямото море,
в което неотменно ще се влея,
опитвам да живея по-добре
и правя го, доколкото умея.
Живея на реката, на брега
и смятам, че сранвително добре,
едно и също - все ли, докога,
нали Животът, каэват, е Море...

Студ

Студът прорязва стръвно, като нож,
снегът в нозете скърца звънко, ядно
и сякаш дългата полярна нощ
над нас навеки иска да припадне.
Пролайва куче и се чува грак,
далече изтрещява сухо пушка
и в тайнствения горски полумрак
неспирно шета ледена вихрушка.
И аз усещам в моето сърце
растящата в природата тревога:
дърветата приличат на ръце молитвено отправени към Бога!

Награди за кукерските групи от Айдемир и Кайнарджа на
Фестивала "Сурва" в Перник
Йордан ГЕОРГИЕВ
осителите на наградите от
Международния маскараден фестивал „Сурва
2019“ вече са ясни. Сред тях са две
кукерски групи от Силистренско.
С Бронзова маска бе отличена
групата от с. Айдемир. Кукерската група от НЧ "Отец Паисий",
с. Кайнарджа, обл. Силистра, от
своя страна спечели Наградата на
публиката на 28-ия Международен
фестивал на маскарадните игри
„Сурва 2019” в Перник. Тя грабна
първото място с 543 гласа при
гласуването на предварително посочен телефон. Деветчленно жури
оцени тазгодишното представяне
на сурвакарските и кукерските
групи. Председател на журито е
доц. д-р Георг Краев от НБУ. Двете
силистренски групи са сред повече
от 100 от цялата страна и чужбина,
а участниците са над 6 000, което
прави празника в Перник найголям по рода си на Балканския
полуостров, а вероятно и в цяла
Европа.
На 11 март в село Брънещ край
Букурещ, където живеят наследници на калипетровци от преди
19 в., ще е поредното издание на
тамошния Международен фестивал Куковден, който се провежда
за четвърти път с участието и на
кукерски групи от България, както
и от различни румънски области.
Брънещяни се включиха със своя

Пореден четвърти трансграничен
проект е одобрен на
СУ ”Васил Левски”, гр.Главиница

Н

група в пернишката "Сурва", водени
от силистренеца Георги Вълев.
Брънещ са участвали в миналото в
различните издания на фестивала
в Калипетрово, а калипетровската
група няколко пъти е била атракция на най-голямата румънска
кукерска изява.
Навръх Сирни Заговезни - 10
март, в центъра на силистренското
село Айдемир с организацията
на община Силистра, Кметство
Айдемир и НЧ "Родолюбие" ще
бъде проведен поредният Празник
на кукерите и маските, в който
участват кукерски групи предимно
от област Силистра, но винаги с
гости и от други краища на страната, както и дефиле на маски.
Празникът по традиция има и своя
втора част - в късните часове на
деня край Паткина чешма, където
се провежда т.нар. уралия - прескачане на огън за здраве.

В същия ден кукерски игри се
провеждат в Калипетрово, Кайнарджа, Варненци, Проф. Иширково,
Сребърна и в други населени места
в Крайдунавска Добруджа, един от
районите в страната, където е съхранен и до днес древният ритуал за
изгонване на лошото от дворовете,
къщите и душите хората в навечерието на великденските пости.
На 30 март от 10 ч. в центъра на
село Калипетрово е 14-ото издание
на Национален кукерски фестивал, обикновено с международно
участие от съседна Румъния, една
проява от 80-те години на миналия век, която е част от Областен
културен календар, провеждана
със съдействието на община Силистра, кметство Калипетрово, НЧ
"Пробуда" и местни спонсори - земеделски кооперации, сдружения
и производители.

На 28.08.2018 г. е подписан договор по проект “Young Volunteer” code 296 по
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България
2014-2020 г.
Водещ партньор на проекта е ”Асоциация за инициатива и подкрепа за югоизточна Румъния”, Кълъраш, партньори са СУ ”Васил Левски” - гр.Главиница, Теоретична гимназия „Михай Еминеску” - гр.Кълъраш и Фондация „Устойчиво развитие
и просперитет” - гр. Враца.
На 05.11.2018 г. г-жа Нефие Раим - директор на СУ ”Васил Левски”, гр.Главиница
подписа в МРРБ, гр.София Договор за предоставяне на национално съфинансиране
по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България
2014-2020 г.”
Основната цел на проекта е да създаде доброволческа общност, формирана предимно от млади хора, които са готови да помогнат на други хора, засегнати от
извънредни ситуации в партньорство с държавните органи. Бюджетът на проекта
ще бъде инвестиран в 2 нови кабинета. Във всяко гимназиално училище ще бъде
оборудван по един, за да могат доброволците да се учат и да прилагат различни
мерки за намеса в случай на извънредни ситуации, 2 съвместни партньорства
в областта на съвместното ранно предупреждение /1 в Румъния и 1 в България/
и една уеб платформа, която ще бъде домакин на младите хора доброволци и на
4 доброволчески кампании, организирани в допустимата област на програмата.
Проектът “Young Volunteer” code 296 ще стимулира учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови
ситуации, оказване на първа долекарска помощ и работа в екип. Не на последно
място, чрез ангажирането на подрастващите се постига възпитателен ефект
на съпричастност към дейността на младежките противопожарни отряди „Млад
огнеборец”, ученическите екипи на Български червен кръст и други доброволчески
организации, както и на желание за включване в бъдеще в редиците на доброволните формирования и професионалните среди на пожарникарите и спасителите.

31.01.-6.02.2019 г.

общество
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„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“
ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
„МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основната цел на процедурата:
Основната цел е: да допринесе за преодоляване на изостаналостта и териториалния дисбаланс, да
насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и подобряване на условията и средата за
икономическото развитие на територията на МИГ.
Мярка 7.2. от СВОМР отговаря за заявените потребности на местната общност от създаване, развитие
или подобряване на състоянието на местната инфраструктура като среда за живот, труд и икономически
дейности на населението.Публичните инвестиции по мярката са планирани с цел подобряване на облика и
физическата среда в част от населените места, ограничаване обезлюдяването на територията, намаляването
на риска от социално изключване и подобряване на качеството на живот. Подмярката предоставя подкрепа
за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и социално предназначение,
както и прилежащите им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на МИГ. Чрез инвестициите в образователна
инфраструктура се улеснява достъпа и качеството на предоставяното образование и се намалява броя
на преждевременно напусналите процеса на обучение. Чрез инвестиции в културната инфраструктура се
създават нови възможности за оживление на селата и територията. Подкрепата за инвестиции в малка по
размер инфраструктура създава основни услуги на населението в селския район.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
По мярка 7.2. допустими кандидати са:
• Община Главиница и Община Ситово;
• Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната инфраструктура и културния
живот;
• Читалища за дейности, свързани с културния живот;
• Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.

стратегии или попълване на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), извършване на предпроектни
проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързвани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърля 5 на сто от
стойността от допустимите разходи.
5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок за прием на проектни предложения: от 28.01.2019 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 05.03.2019 г.
Втори прием: /в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок
за подаване
на проектни предложения/
Начален срок за прием на проектни предложения: от 17.04.2019 г.
Краен срок за прием на проектни предложения: до 17.00 часа на 27.05.2019 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата
процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 660 000 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ
Минимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 5 000 евро - 9779 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект: левовата равностойност на 200 000 евро - 391
160 лева
Размер на финансовата помощ: Не повече от левовата равностойност на 100 000 евро за един проект
- 195 580 лева
Интензитет на финансовата помощ: До 100% от допустимите разходи.
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират
нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), с изключение на
случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта
не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот,
включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства;
- Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, установени въз
основа на анализ „разходи - ползи" (финансов анализ), но общият размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
- Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на
финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи - ползи" се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими са само дейности на територията на МИГ за:
По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура" се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и
съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
1. Проектът се реализира в населено място извън общинския център - 15 точки
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура
2. Проектът се реализира в град/село център на община - 5 точки
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,
3. Проектът е с обхват на дейностите повече от едно населено място - 10 точки
включително транспортни средства;
4. Проектът предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност - 15 точки
5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
5. Проектът включва подобряване на социална или образователна инфраструктура на територията - 15
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на точки
6. Проектът е ориентиран към създаване на нови услуги за населението - 15 точки
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикал7. Проектът включва повече от един вид от допустимите дейности - 15 точки
ната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
8. Проектът включва създаване на достъпна среда за хора с увреждания - 10 точки
7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура
ОБЩО - 100 точки
с местно значение в селските райони.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап
техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и
съоръженията и принадлежностите към тях;
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и по следния критерий:
- Крайната оценка по критерий „1. Проектът се реализира в населено място извън общинския център“
съоръженията и принадлежностите към тях;
3. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
Лице за контакт:
4. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура
Данка Милчева – изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни,
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
включително транспортни средства;
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
5. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
подобряване на тяхната енергийна ефективност.;
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”- www.mig.glavinitsa-sitovo.org.;
6. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалструктурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.
ната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура government.bg/
с местно значение в селските райони
10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консулПодаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен
тации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3. България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
9. разходи, за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови
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свободна енциклопедия

„Кръвта вода не става”
щом черпим „живата вода”
от извора на родната памет
от стр. 1 1864 г. той се заселва тук и едновременно със занаята си започва
на дядо потрепват, може би от да произвежда по примитивен
вълнение, не зная. Забеляз- начин спирт. Независимо от това,
вам, че в очите му се появяват че бил малограмотен, дядо Йордан
„звездички” /така наричаме бил голям родолюбец. Борил се за
сълзите/.
освобождението на Отечеството,
Въпросите напират в мен и за българско училище и българнямам търпение да започна да раз- ска независима църква. Той бил
питвам дядо. С треперещ глас той хвърлен от турците в Одринския
поде: „Ти, моето момче, си потомък затвор, откъдето след два месеца
на участник в Априлското въстание бил изпратен - гол, бос, гладен,
и заточеник в Диарбекир”. В този пеша и в окови - на заточение в
момент в моите очи се появиха Диарбекир, Мала Азия. Там се
„звездички”. Почувствах се горд, засича с екзарх Антим I, родом от
окрилен. Пред очите ми оживя Лозенград. Руско-турската война
възстановката на 2 юни 2011 г. на го сварва в затвора. След ОсвобожКерчан баир в с. Априлово, Попов- дението, съгласно Санстефанския
ско, в която и аз участвах. Нима е договор, всички заточени българи
възможно това чудо?!
са освободени. С тях, разбира се,
Попитах кой е този участник. и дядо ми. Тези данни за учасДядо продължи своя разказ, по- тието в Априлското въстание на
глеждайки в една тетрадка: „Моят заточеника от Диарбекир Йордан
прадядо Йордан Петров Царичков Петров, наричан още Йордан олу
- Керемедчията е роден през 1826 или уста Юрдан Кермедчията, се
година в град Пловдив. Произхож- потвърждават от двете публикации
да от бедно земеделско семейство. на Никола Г. Попов, поместени в
Още като младеж се установява Известия на държавните архиви в Лозенград. Там се задомява и кн. 1,С. 1968, с. 212 и от сведенията
почва да се занимава с тухларство на Горо Горев, публикувани в сп.
и керемидарство. Бил е здрав, „Векове”, кн. 3,1976 г./
енергичен и строг мъж. Родолюбив
Малко са хората, които съхрапо дух, той се включва в револю- няват родовата си памет. Аз се
ционното движение, като участва в гордея, че бащата на моя дядо
Тракийския таен революционен ко- Йордан Николов Кермедчиев през
митет. Заема длъжността секретар- февруари 1977 година, завършва
касиер към комитета в Лозенград. своята генеалогия за рода си. Днес
Изпращан е да разнася писма, от нея научавам кой съм, от къде са
да събира средства и да доставя моите корени.
оръжия от Румъния - през град
Прелистваме с дядо пожълтеОлтеница - в България. Попадайки лите страници и той продължава:
в Тутракан при изпълнение на „Моят дядо Никола, роден през нокомитетските си задачи, на него му ември 1871 г., бил много способен,
прави впечатление, че в този град трудолюбив, ученолюбив, старатеживотът е по-спокоен и че занаятът лен и скромен. Завършил е трети
керемидарство не е развит. Около

прогимназиален клас в Тутракан.
От всичките му свидетелства през
тези години се потвърждава, че
е завършил с отличие. Тези свидетелства: тетрадки, тетрадки по
краснопис и др., сестрата на моя
дядо - Снежана, намира за съобразно да предаде на местния Исторически музей. През 1910-1911 г.
дядо Никола, вече семеен, удвоява
наследените къщи, дюкян, хотел,
ресторант и „Зелен салон”. Така
усилната работа в услуга на хората
не спира до есента на 1912 година.
Дядо замълчава, поема си въздух, отпива глътка вода и продължава: „ През есента, в началото
на месец октомври 1912 г., когато
съюзниците българи, сърби, гърци
и черногорци обявяват война на
Турция за освобождението на Македония и Тракия, моят дядо тръгва
с голям ентусиазъм на бойното
поле. От историята знаем, моето
момче, че участието в Балканската
война е продължение на националноосвободителната борба на
българския народ против турското
робство. Българската армия изнася
на плещите си една война в защита
на своите интереси. Преди сто години българската армия, съставена
от смели и готови да дадат живота
си за Родината войници, гордо се
изправя пред петвековния ни поробител, за да защити българската
чест и да обедини многострадалния
ни народ. Изключително много са
подвизите на българите в Първата
Балканска война.”
Дядо спря своя разказ и се
загледа в една снимка. Попитах го
коя е тази жена на снимката. Той
продължи: „Това е моята прабаба
Крустала.” Името не ми звучеше

като българско, но от разказа на
дядо разбрах, че тя е от гръцко
потекло и е третата съпруга на моя
пра-прадядо Йордан Царичков.
Била е килийна учителка на дванадесет деца. Всички в рода хранят
високо чувство на обич и уважение
към нея, защото тя била предана
съпруга, майка, баба - знатна жена
с голям житейски опит и много
знания, почитана от съгражданите
си. Поисках дядо да ми разкаже
още какво знае за нея, защото тя
е преживяла мъките на Първата
балканска война. Той продължи
без колебание: „ От моя баща зная,
че когато дядо Никола заминава на
бойното поле с хилядите доброволци, готови да се бият за освобождението на братята си от Македония и
Одринска Тракия, в бакалницата го
замества баба Крустала - неговата
72-годишна майка. От сутрин до
вечер тази будна и енергична жена
повече от година замества своя
син и поддържа дюкяна така, като
че ли цял живот се е занимавала с
търговия. Започва да купува всеки
ден вестници, за да се осведомява
по-подробно за чудесата от героизъм на българската армия. Купува
си карта на Балканския полуостров
и малки български знамена, забодени на топлийки. Всеки ден върху
поставената на стената карта, забожда топлийките със знаменцата
точно върху отбелязаните градове
и местности, превзети от българските войски. В първата стратегическа операция - Лозенградското
сражение, в ожесточени боеве
при Селиолу Гечкенли Българската
армия извоюва пълна победа и на
11 октомври крепостта Лозенград
е овладяна. Това предизвиква голямо ликуване в семейството - нали
корените ни са оттам. По лицата на
всички сияе радостта от победата.
Баба Крустала черпи всички. Ние,
българите, знаем какво е значението на черпенето. То дава мярката
за щастливото преживяване, което
ни е обзело. Още в средата на октомври Българската армия жъне
поредица от блестящи победи в
Одринска Тракия. Победи бележат

и български войски в Македония.
Тази карта е била ориентировка за
напредването на нашите войски
не само за нея - баба Крустала, но
и за нейните клиентите, както и за
външни лица, които всяка сутрин
идвали да се информират за хода
на войната. Така, тя взела своето
участие в тила на Балканската
война.”
Поспираме за глътка въздух. Но
в мен напира въпросът - какво се
случва с дядото на моя дядо. От
разказа му разбирам, че когато Одрин пада след тримесечна обсада
през март 1913 година, Турция е
принудена да развее бялото знаме.
Одрин е превзет, а неговият дядо
пада тежко болен от остър ставен
ревматизъм. Настаняват го в джамията „Султан Салим” в Одрин,
която временно е превърната в
болница. Там лежи 27 дена, през
които малко се възстановява, но
остава негоден за фронта. Дават
му безсрочен отпуск. Било му
съвестно да се завърне в къщи, а
неговите връстници и съграждани
да се борят и проливат кръв за една
високо патриотична цел. Затова постъпва доброволно като началник
на цивилната гражданска полиция
в гр. Русе. На този пост остава до
края на войната. Съгласно мирния
договор от Букурещ 1913 г. Българска Добруджа се предава на Румъния, а България е онеправдана.
Когато се връща в Тутракан, тази
неправда чувствително се отразява
върху неговата психика.
Замислен, дядо продължи своя
разказ: „Моят дядо не иска да се
примири. Как може, след като
всички достойно са се борили за
освобождението на тези чисто
български земи от турско иго,
след края на войната да намери
града си под румънска власт. Това
е градът в който е живял, създал
е семейство и придобил имот.
Такива са били времената.”
Дядо замълча. Разбрах, че вече
му е трудно да говори за тези
години. Какво ли са преживели?
Навярно ще разбера по-късно.
Едва днес си дадох сметка

31.01.-6.02.2019 г.
колко малко знам за своя род по
майчина линия. Без помощта на
старото сандъче със записките на
дядо ми и разказа на дядо Никола,
бих ли се ориентирал в дебрите на
родовата ни история?
Дядо Никола продължи с треперещ глас: „Мое дете, ти си първият
мой внук от мъжки пол. Благодарен съм, че ти днес разбра къде
са твоите корени. Разбра защо
„Кръвта вода не става ”. Нека да
знаем и да си спомняме за своите
прадеди, деди и бащи! На тях им
е било несъмнено по-трудно, отколкото на нас и вас. На техните
плещи се издигнахме тук, където
сме днес!”
Поема си глътка въздух и отпива вода. Става прав. Подканя ме и
аз да стана. С недоумение и аз се
изправям. Замрях развълнуван в
очакване, когато чух: „Завещавам
на моите деца и внуци, особено на
тези мъжкия пол, да не изхвърлят
това сандъче, тази тетрадка и
тези вещи! Да ги съхраняват и
да вписват по-важните събития в
живота им!” - изрече дядо с тъжен
и треперещ глас.
Поех сандъчето и гордо изрекох: „Обещавам!”. Почувствах,
че в стаята не сме сами, че в
нея витаят духовете на моите
предци-мъченици, участници в
Априлското въстание и в Балканските войни.
Живея с примера на моя дядо и
истината за своя род. Аз знам - в
живота може трудности да има,
но съм убеден, че „Кръвта вода не
става ”, щом черпим „живата вода
” от извора на родовата памет,
която с Вас споделям.
За вас разказва Пресиян Венциславов СТАТЕВ
П.С.: Материалът подготвиха
за печат ученици от 12 клас на
СУ „Христо Ботев” - на стаж в
читалищната библиотека в гр.
Тутракан.
Пресиян Статев е написал този
очерк в 6 клас, а към днешна дата
той е първокурсник, студент по
Фармация в Медицински университет - Варна.

Родопчанката, която стана Валиде султан
Тя заклева внука си Ахмед да даде свобода на българите, но заради
ген. Дибич Забалкански това не се осъществява
доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
Д-р по история
оня, наричана още София,
е родена през 1761 г. в Родопите, в едно от малкото
села, в които хората са успели да
запазят вярата си след масовото
потурчване през 1670 г., а околните са с помашко население.
Но се случва така, че тя попада в
харема на султан Абдул Хамид I и
там е насилена да приеме исляма,
като променят и името й на Айше
Сейепервер.
Българката ражда син, когото
кръщават Мустафа. През 1789 г.
Абдул Хамид I умира. На трона
се възкачва посоченият от него
наследник - Селим III, син на наложница, подарена му от татарския
хан. Той има намерение да обуздае
еничарите, които според него са
превишили правата си и не зачитат
достатъчно властта, включително и
тази на султана. Когато решава да
смени най-висшите им командири
с верни на него хора, еничарите се
вдигат на бунт и на 29 май 1807 г.
свалят Селим III, като го изпращат на заточение в Египетската
пустиня.
Както в случая с римския император Клавдий, те почти случайно
откриват сина на Айше - Мустафа,
и поради това, че е потомък на
Абдул Хамид I, го възкачват на
трона. Айше става Валиде султан,
но само за 14 месеца. Еничарите
са недоволни и от султан Муста-

С

фа, защото нередовно им дава
заплатите. На 28 юли 1809 г. той
е свален и затворен в подземието
на крепостта. По заповед на новия
султан Махмуд III, е убит чрез удушаване, защото според шериата е
грешно да се пролее дори и капка
кръв на бивш владетел.
Айше се опасява, че и нея може
да я сполети такава участ, но найвече е загрижена за живота на
внука си Ахмед, който тогава е на
14 г. Затова отива заедно с него в
Родопите. Там намира родното си
село изгорено от турците, защото
при нов опит хората в него да бъдат
ислямизирани, те са отказали и
поради това са избити поголовно,
а селището е заличено.
Бившата Валиде султан се заселва в съседно село, в което
живеят помаци. Това са хора,
които насилствено са сменили
вярата си, но са запазили езика и
обичаите си. Тя има същата участ
като тяхната и може би затова я
приемат радушно.
Айше е успяла да вземе скъпоценностите си, както и не малко
златни алтъни. През 1811 г. природни бедствия съсипват реколтата не само в селото, в което се е
заселила, но и в околните населени
места и настава поголовен глад.
Тогава тя купува храна и я раздава на хората, които я обявяват
за своя благодетелка. Когато бедствията отминават, за благодарност й построяват двуетажна къща
в центъра на селото, впоследствие

наречена Айше конак.
За да се предпази от нарастващото влияние на еничарите, султан
Селим III създава редовна войска,
но му трябват млади мъже, за
да я попълни, да я направи помногобройна и силна. Тръгват да
ги събират от всички краища на
империята, стигат и до Родопите.
Помаците са обзети от тревога
– как да дадат най-работоспособните си хора за султанската войска,
когато те им трябват да обработват
земята, от която се хранят.
Има обаче възможност подлежащите на военна служба да се
откупват с по 2 алтъна на човек,
но те ги нямат. Понеже вече са разбрали, че Айше има пари, я молят
да откупи синовете им. Според нея
обаче трябва да се направи друго.
Вместо за откуп, парите да се
изразходват за купуване на пушки
и патрони. И тя въоръжава 2500
момци, свързва се с Шабан войвода и се уговаря той и неговите
четници да ги обучават на стрелба.
Когато до района се доближават
двата табора, тръгнали да набират
мъже за аскера или да събират
откуп, проходите към него са
затворени от гвардията на Айше.
Облечена в мъжки дрехи, яхнала
черен кон с бяло петно на челото,
затъкнала в пояса си два сребърни
пищова и сабя със златен обков,
тя обикаля позициите и насочва
действията на гвардейците си.
След няколко сражения таборите
се оттеглят, понесли много загуби.

Тогава в района се разчува,
че Айше е била Валиде султан и
първенците на 12 села, от името
на всички техни жители, полагат
клетва пред нея за вярна служба.
От сега нататък нейната дума ще
бъде законът в този край. Тогава
тя обявява, че връща българското
си име - Соня или София, но повероятно е да е първото, защото
с него е описана в турските и
арабските анали.
Славата на Соня султан се разнася и все повече хора искат да се
присъединят към бунтовния район.
При нея идват делегации от Югоизточна Македония и Беломорска
Тракия, упълномощени да искат
закрила от турци и разбойници,
като в замяна на това обещават на
нея да плащат данъците си.
Създава се държава в държавата. Соня султан обявява за своя
столица град Ксанти на брега на
Бяло море. Сключва договори с
Венеция и Генуа за взаимно изгодна търговия, но иска доставка
най-вече на оръжие, защото нейната гвардия е нараснала на 6000
души, от които 1500 са конници.
Оттам са й доставени 6 оръдия
с по 300 гюлета за всяко от тях,
а барута го произвеждат местни
майстори. Има работилница за
поправка на пушки и пистолети, и
за изковаване на саби.
През 1828 г. започва поредната
руско-турска война. Главнокомандващият руската армия ген. Дибич
устремно настъпва и громи турците.

Входът към комплекса с Еюп джамия в Истанбул,
където е гробът на родопчанката

Соня султан се възползва от положението, че цялата султанска войска
е заета в битки с русите и разпростира владенията си до Дедеагач.
В Истанбул настъпва паника.
Войсковите командири обвиняват
султан Махмуд III за неспособен
владетел и искат да се оттегли от
власт, без да посочи свои наследници. Знае се, че синът на Мустафа
- Ахмед, е жив, вече е на 24 г. и
може да заеме престола. За този
момент го е подготвяла баба му
Соня-Айше. Към Истанбул тръгва
бляскаво шествие от 500 конници и
800 пешаци с униформи, извезани
със сърма.
Соня султан е вече на 67 г. Тя се
движи в каляска, в която са впрегнати 4 бели коня. За зла участ, когато
са на по-малко един ден път до
столицата, получава силен сърдечен
пристъп. Предсмъртните й думи са:
„Ахмед, като станеш султан, дай свобода на българите. Аз съм българка,

ти също имаш българска жилка,
защото си мой внук“. Погребват я в
джамията Еюп в Истанбул.
Когато през 1829 г. се подписва
Одринският договор, с който Турция
се признава за победена, султан
Ахмед предлага в него да се включи
създаването на свободна българска
държава между Дунав и Стара
планина, за да изпълни бабината
си заръка. И е безкрайно изненадан, че ген. Дибич отказва, като се
позовава на волята на императора,
според която българите още малко
ще трябва да почакат.
И така с Одринския договор
се дава независимост на Гърция,
васалитет на Сърбия, Черна гора,
Влашко и Молдова. На българите
се предлага неограничено преселение в пустеещите земи в Южна
Украйна и Бесарабия, които те с
кървава пот превръщат в плодородни поля и градини.

и още нещо...
сМяХ

В аптеката: - Имате ли дръжка ли е?
нещо против кашлицата ми?
- Да.
- Не, кашляйте си спокойно.
- Кажете ми моля, как да си
свържа таблета с телевизора,
- Г-н Иванов, снощи съ- за да гледам филми?
пругата Ви пак се напи на
- Телевизорът ви каква
банкета.
марка е?
- Това е невъзможно! Тя не
- "Рубин".
слага нищо в устата си!
- Залепете го с тиксо в цен- Ще се наложи още веднъж търа на екрана
да Ви разочаровам...
Мамо, може ли за Коледа
- Милоо, какво искаш да ти
да получа куче или котка?
направя за Нова година?
- Не може! За Коледа ще по- Ми к'вото ти е най-лесно.
лучиш свинско, както всички
- Да съм ти сърдита?
останали деца!
- Хайде да поканим тези,
Семейство в ресторант. без които не минава нито една
Жената към певицата:
Нова година!
- Алооууу, певачката! На- Полиция, полиция!
празно си тресеш циците пред
мъжа ми, кинтите са у мене!
Предновогодишно почистване у дома: - Скъпи, идва
- Докторе, на моята жена Нова година, трябва да пой изчезна гласа. Какво да чистим и да се избавим от
правя?
старите боклуци!
- Приберете се в 3 през
- Аз няма да се махна!
нощта...
Между приятелки:
Попитали радио Ереван:
- Чудя се, на моя, какво да
- Каква е разликата между му взема за Нова Година?!
мъжа и директора?
- Ти си луда, ма!? Мерцеде- Директорът знае кой му е сът му вземи!
заместника, мъжът- не.
- Какво е село?
Снимала си ръката с пръс- Село е онова място, къдетен и написала: "Казах - ДА" то кокошките, ходят сурови по
А половината град знае, че улицата!
тя не може да казва - НЕ!
- Как е жена ти в леглото?
- Ало, техническата под- Засега се събира....

Забавна астрология
Водолеят и годината
на Свинята?
опитали веднъж Свинята,
какво ще направи, ако има
власт, а тя отговорила: „Ще
превърна Земята в бунище и ще си
ровя, ще си ровя, ще си ровя."
Това едва ли е истина, защото тя е много чисто
същество. И различните зодии, през които минава,
го доказват. Ето, например, Водолеят. Свинята в
неговото време е активно прасе, уравновесено. Тя
не мечтае за бунища, а за космически полети. Това
Марс, това Слънцето не са важни. Важното е да се
достигне до друга галактика. За това са мечтите на
Водолея Свиня. Обаче на Земята няма да му е много
лесно, защото трябва да реши всички стари проблеми,
а и да се справя с нови. Ако се обърне към приятелите
си или към надеждни партньори, то бързо ще излезе от
кризата. И, „О, Боже!”, ще започне собствен бизнес.
Ще осъществи оригинални проекти, ще ходи в командировки, въобще интересно ще си живее Водолеят в
годината на Свинята.
Ех, Водолей да си на този свят, па макар и Свиня!

П

Астрологът

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди
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СУДОКУ

31.01.-6.02.2019 г.

Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

таМ, краЙ реката...
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Уважаеми Дами
и Господа,

Приказки за възрастни

Нестандартни разсъждения
за стандартни неща
Амазонки. Жени, които по нищо не са
отстъпвали на мъжете, а дори са ги превъзхождали. Такива има и до днес.
Апостоли. Първи ученици. Отначало се
учат добре, после развиват учението. Винаги са първи, но все пак си остават ученици.
Ерес. Опит да се докаже на враната, че
черното е черно, а на лебеда, че бялото
е бяло.
Пирамиди. Посмъртни дворци на фараоните. Пример за това, как във великолепна форма може да се вложи нищожно
съдържание.
Средни векове. Даже не средни, а извънредно лоши.
Утопия. Опит да се преобърне Земята

Имаме удоволствието
да Ви поканим на Литературно-музикална вечер,
посветена на 120 годишнината от рождението на
поетесата Пенка Цанева
- Бленика, родом от гр.
Тутракан. Събитието се
организира от НЧ „Н.Й.
Вапцаров-1873”, гр. Тутракан със съдействието
Исторически музей - Тутракан и Клуба на местните литературни творци
при читалището.
Програма:
- Кратко представяне
на живота и творчеството на Бленика;
- Представяне на нейни
произведения;
- Музикални изпълнения;
- Коктейл.

с краката нагоре, без да се знае, къде е
главата и къде са краката.
Чужбина. Винаги нечия родина.
Дракони. Това са змии, които са мечтали за крила и са оставили мечтите си в
легенди.
Крокодил. Не е страшно, когато някой е
млад и зелен, но когато е стар и все още
зелен - това е вече страшно.
Мамути. Те лесно са изпреварвали костенурките, но ето вече ги няма, а костенурките са допълзели до нашия век.
Физиология. Живото умира, а мъртвото
съществува милион години. Защо ли? Защото не изразходва време.
Нестандартно, нали?

загадки за ума
1. Един човек влиза под душа, но
не намокря нито косъм от косата
си. Какъв е този човек?
2. В Русия е на първо място, във
Франция - на второ. Що е то?
3. Страшно лесно е да го вдигнеш, но е страшно трудно да го
хвърлиш. Що е то?
4. Кой говори всеки език, който
можете да чуете в света?
5. Мога да те събудя или да те
приспя с песен. Аз ще ти говоря,
но ти си луд, ако ми отговаряш.
Кой съм аз?
6. Един френски писател ненавиждал Айфеловата кула. Но
всеки ден обядвал в ресторанта
на първия етаж на същата тази
кула. Защо?

7. Кой град е най-лесно да
откриеш?
8. Виждаш кон да прескача друг
кон. Какво гледаш?
9. Не е известен човек, но и
президентът сваля шапка пред
него. Кой е той?
10. Когато е свежо, не става
за ядене - когато се сготви, се
изхвърля.
11. Има гърло, но няма глава що е то?
12. Без писане и без калкулатор.
Започнете с 1000. После прибавете
40. Прибавете още 1000. И още
30. Прибавете отново 1000, после
добавете 20, плюс 1000, плюс още
10. Какъв отговор получихте?
13. Кое от следните имена не

трябва да е в този списък: Джордж
Уошингтън, Шерлок Холмс, Лудвиг
ван Бетовен, Наполеон, Нерон.
14. Кметът на града има брат на
име Джон. Джон казва, че няма
братя. Как е възможно това?
15. Какво не влиза в най-голямата тенджера на света?
Отговори от миналия брой:
1. Вашата собствена фамилия.
2. Кибритената клечка.
3. 20 лева.
4. Човекът. На четири крака,
когато е бебе, на два - когато е
възрастен и на три, когато остарее.
5. Под някое мокро дърво.
6. По-учтивият.
7. Трябва да запалите първото
въже - едновременно и от двете

Заповядайте
на 08.02.2019 г.
/петък/, от 17:30 ч.,
Читалище,
голяма зала /ет. 3/
страни. Така ще разберете колко са
30 минути. Същевременно палите
и второто въже от единия край.
Когато първото изгори (минали
са 30 минути), запалете второто
от другия край, за да получите
останалите 15 минути.
8. Петел = 8 (кукуригу).
9. Реален отговор не съществува. Можете обаче да научите
много за ключовите приоритети
на човека по начина, по който ще
отговори на тази гатанка.

Мамо,прочети ми!
Чудна свирка

Деца, чували ли сте за
писателя Ран Босилек?
Чували сте разбира се.
Той е написал разказите за
Патиланчо, преразказвал
е приказки. Дори е написал „Я кажи ми облаче ле
бяло”. Обаче знаете ли,
че истинското му име е
Генчо Станчев Негенцов.
Той се е родил в Габрово и
е завършил Априловската
гимназия. Той много ви е
обичал и много е писал за
вас. Ето нещичко от него:
мал дядо козичка. Цанил си козарче. То си
имало свирка. Като я
надуе, де що има живо нещо,
скача, та се къса. Сутрин
дядо му слагал хляб в торбата, пущал го след козите и
му думал:
- По-малко да надуваш
свирката, повече да пасеш
козите!
Вечер се връщало мом-

И

чето. Докарвало козите. Посрещал го дядо и виквал
ядосано:
- Бре, сине, къде ходиш,
какво правиш, та не пасеш
козите! Я ги погледни на какво приличат! Живи умрели
от глад!
- Паса ги, дядо, паса ги.
Сека им бръстина.
Днеска тъй, утре тъй козарчето щяло да измори
козите. Станал дядо една
сутрин, та след него. Скрил
се в гората зад една шипка.
Момчето докарало козите в
гората. Насякло им бръстина.
Почнали да ядат: руп, руп,
руп! Козарчето седнало на
един пън, извадило свирката,
па като засвирило! Козите
оставили бръстината, па като
заскачали! Зарипал и дядото
в шипката: друс, друс, друс!
Изподрал си дрехите. Почнал
да вика:
- Спри бе, сине! Изподрах

се в шипката!
- Аз спирам, дядо,
ами свирката не спира.
И пак рипал дядо.
Чакала го баба да се върне в
къщи, па току си рекла:
- Я да видя що стори тоя
дядо.
Отишла баба в гората. Гледа - козарчето свири, козите
скачат и дядо рипа ли, рипа
в шипката.
- Бре, сине, бре, дядо! Каква е тази работа от вас!
Но додето издума, засвирила по-силно свирката и
бабата заиграла: друс, друс,
друс!
Баба и дядо си имали: син
и снаха. Имали си и внучета.
Чакал синът да се върнат
дядо и баба, па като не ги
дочакал, рекъл на жена си:
- Чакай, невесто, да отида
да видя що сториха татко и
мама!

Отишъл синът в гората.
Гледа отдалече: козарчето
свири, козите скачат, дядо и
баба рипат ли, рипат.
- Каква е тая работа, бре
хора! - викнал синът, но свирката свирнала по-силно и той
затропал заедно с другите:
друс, друс, друс!
Взело да се мръква. Козарчето тръгнало напред със
свирката. Тръгнали след него
скачешком и козите, и дядо, и
баба, и син. Кой как ги видял,
тръгвал с тях и почвал да
тропа: друс, друс, друс!
Разиграло се цяло село.
Нямало кой да спре играта.
Тропали цяла нощ, рипали
и на другия ден. Кой знае.
Може и до ден-днешен да
тропат.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 януари - Кристин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Алекси БАРБУЧАНОВ, Директор на Дирекция "Местни
приходи", Община Тутракан
1 февруари - Яна КУЦАРОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 февруари - Наталия НИКОЛОВА, Школа по китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 февруари - Антония КАЛДАРЕВА, гр. Тутракан
2 февруари - Весела ИВАНОВА, Дирекция "ИООС", Община Тутракан

31.01.-6.02.2019 г.

2 февруари - Сениха НИЯЗИ, Председател на ЧН на НЧ "Ведрина", с.
Косара, община Главиница
3 февруари - Румяна СТАТЕВА, Общински съветник от ГЕРБ, ОбСТутракан
3 февруари - Кремена ДИМИТРОВА, Счетоводител, Община Тутракан
6 февруари - Цветелина ГЕОРГИЕВА, Нач.-отдел "Правно, нормативно
обслужване и протокол", Община Тутракан
6 февруари - Траяна КАЛИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

великата стара планина!
1. Как е най-старото име на Стара планина?
а/ Верея
б/ Сребърна планина
в/ Хемус
2. Кога се появява името Стара планина?
а/ през 1402 год.
б/ през 1803 год.
в/ през 1533 год.
3. Колко е дължината на Стара планина?
а/ 530 км
б/ 210 км
в/ 400 км
4. Кой е най-високият връх на Стара планина?
а/ Ботев
б/ Вежен
в/ Пиргос
5. Къде пан Крум напада византийските войски?
а/ при Върбишкия проход
б/ при Хаинбоаз
в/ при Витиня
6. Коя от реките извира от Стара планина?
а/ Марица
б/ Ропотамо
в/ Камчия
7. Кой е най-големият резерват в Стара планина?
а/ Джендема
б/ Балкански еделвайс
в/ Рибарица
8. Какво е Тъжанско ждрело в Стара планина?
а/ връх
б/ пролом
в/ долина
9. Каква е била Стара планина на Родопите
според легендите?
а/ брат
б/ баща
в/ майка
10. Какво означава името „Балкан”?
а/ висок, който се извисява
б/ дълъг, който се простира
в/ голям, колкото небето
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. В; 3. Б;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. В; 10.А
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