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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 37

Година LII

3 - 9 октомври 2013 г.

Цена 0.60 лв.

Иван Недев аут и от
партийния пост в БСП
Докато свят светува - българският фолклор да съществува! Е
В
На 5 октомври (събота) в с. Нова Черна:

Фестивал на мамалигата!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɹ ɫɴɛɨɬɟɧ
ɞɟɧ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɤɚɤɜɨ
ɳɟɟɜɪɟɦɟɬɨɎɟɫɬɢɜɚɥ
ɧɚɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚɳɟɢɦɚɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɨɬ
ɇɑÄȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɝ´ɜ
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɁɚɩɴɪɜɢɩɴɬ
ɧɨɟɢɡɚɩɨɫɥɟɞɟɧɧɚɯɴɫɟɧɢ
ɫɚɨɳɟɬɟ
Ⱦɨ ɢɞɟɹɬɚ ɫɟ ɫɬɢɝɚ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟʋɨɬɪɢɸɥɢɬɝɧɚ
ɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɂɫɬɨɪɢɹɬɚɹɫɧɨ
ɫɨɱɢ ɱɟ ɞɧɟɲɧɢɬɟ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢɫɚɞɨɲɥɢɨɬɫɟɥɨɑɟɪɧɚ
ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ  ɫɥɟɞ
ɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨɧɚɄɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ
ɫɩɨɝɨɞɛɚɩɪɟɡɝɢɫɚɩɪɟɧɟɫɥɢɫɴɫɫɟɛɟɫɢɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɨɬɬɚɦɨɲɧɢɬɟɡɟɦɢ
ÄɌɚɤɴɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɹɦɚ ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɪɟɲɢɯɦɟ
ɞɚ ɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɦɟ ɤɚɡɜɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɤɚɬɚ Ɋɚɞɤɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɟɞɢɧ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ
ɫɟɥɨɬɨ ɉɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɟ ɫɢ ɡɚ
ɰɟɥɱɪɟɡɮɟɫɬɢɜɚɥɚɞɚɛɴɞɟ
ɫɴɯɪɚɧɟɧ ɧɚɲɢɹ ɮɨɥɤɥɨɪ
ɱɪɟɡɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɩɴɫɬɪɨɬɚɬɚ
ɧɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɨɬɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɜ

ɩɟɫɟɧ ɬɚɧɰ ɫɥɨɜɨ ɢ« ɯɪɚɧɚ Ɂɧɚɟɦ ɱɟ ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ ɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɭɦɴɧɫɤɨ ɹɫɬɢɟ ɧɨ ɫ ɩɪɟɫɟɥɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɱɟɪɧɟɧɰɢ ɜ ɞɧɟɲɧɚ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɬɹɫɟɟɡɚɩɚɡɢɥɚɤɚɬɨ
ɜɢɞɯɪɚɧɚ±ɡɚɬɨɜɚɢɫɤɚɦɟɞɚ
ɩɪɟɞɚɞɟɦ ɢ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɢɦ
ɠɢɜɨɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɧɚ ɧɚ
ɢɞɧɢɬɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹɂɥɢɫɞɪɭɝɢ
ɞɭɦɢ ± ɞɨɤɚɬɨ ɫɜɹɬ ɫɜɟɬɭɜɚ
ɢɫɤɚɦɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬɮɨɥɤɥɨɪ
ɞɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ´
ȼɴɜɮɟɫɬɢɜɚɥɚɳɟɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɧɚɞɫɚɦɨɞɟɣɰɢɨɬɮɨɥɤɥɨɪɧɢɫɴɫɬɚɜɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɨɬɊɭɫɟɧɫɤɚɢ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɚɫɴɳɨ
ɢɨɬɫɟɥɚɬɚɑɟɪɧɚɢɄɢɪɧɨɞɠ
Ɋɭɦɴɧɢɹ 
Освен с песните и танците, фестивалът ще бъде
съпровождан и от два конкурса – „Най-хубава автентична носия” и „Най-вкусна
мамалига и най-хубаво изделие от мамалига”.
Фестивалът „Мамалига-2013” се организира в
партньорство с Община
Тутракан.

Калина ГРЪНЧАРОВА
дин ден след като
гръмна скандалът с
подправеното решение на Общински съветТутракан довел до оставката на неговия председател
Иван Недев, на 25 септември, пленарно заседание
проведе и общинската организация на БСП-Тутракан.
Създалата се нелицеприятна ситуация за социалистите в местния парламент, внесла допълнителен
смут в техните редици, е
сред мотивите за спешното извънредно заседание.
В работата на пленума са
взели участие председателят на областната организация на БСП Вяра Емилова
и Надежда Бобчева.
В началото на заседанието Иван Недев е подал оставка от партийния
пост, като изтъкнал здравословни причини и липсата
на единно отношение към
неговата работа.

ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼ

За временно изпълняващ
длъжността председател е
избран общинският съветник Данаил Николов.
Освен него, за лидерското място са били предложени още Любомир Боевски,
Георги Георгиев, Вергил
Русев и Дарина Иванова, но
те са отказали.
В рамките на месец и
половина ще бъде свикана
партийна конференция, на
която ще бъде избран председател на БСП-Тутракан.

Руслан и Русалина
с Русенската опера
на Тутракан
Предлагат нова защитена местност край гостуват
КОНЦЕРТ НА РУСАЛИНА МОЧУКОВА
И РУСЛАН МЪЙНОВ
село Бреница за опазване на пролетното
на 11 октомври, 18.30 часа,
в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров”
ботурче
Н

а заседание на съвместна Комисия,
в която участват
експерти на РИОСВ-Русе и представители на
Областна администрация
Силистра, Община Тутракан, Регионална дирекция
по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан,
Дирекция природен парк
„Русенски Лом” и службите по земеделие е прието
предложение за обявяване
на защитена територия
за опазване на естествено находище на пролетно
ботурче (Cyclamen coum) в
землището на с. Бреница,
община Тутракан.
Защитена местност ще е
с площ 43 дка, представляваща държавен горски фонд.
Уточнени са и режимите
по опазването на вида.
Те предвижват забрана за
голи сечи, добив на полезни
изкопаеми, разполагане на
пчелини.
На територията на Бъл-

В програмата: популярни арии от опери и
оперети, канцонети
Оркестър на Държавна опера - Русе
Цена на билета: 5:00 лв.

гария са установени само
три находища с добра плътност на вида пролетно
ботурче – в Природен парк

„Странджа”, край с. Осенец, община Разград и това
в с. Бреница. То е и най-северното на територията

Уникалният теноров глас на Руслан Мъйнов, невероятният му артистизъм
и талантът на сопраното Русалина Мочукова са основата на този своеобразен
концертен шоу-спектакъл, воден от самия Руслан.
Заедно със симфоничния оркестър на Държавна опера - Русе атрактивните
изпълнители ще представят популярни и обичани канцонети, оперетни и оперни
арии от Пучини, Супе, Калман, Верди, Лехар, Щраус и др.
на страната. На места
Диригент е Владимир Бошнаков. Почитателите на класическата музика ще
покритието на растението чуят още любимите канцонети “Санта Лучия” и “О, соле мио”, легендарния
достига до 30 %.
романс „Очи чьорние”, както и оперните хитове „Наздравица”(“Травиата”), ария
на стр. 2 на Силва (“Царицата на чардаша”), ария на Калаф (“Турандот”). И много още!
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РЕГИОН

НОВИНИ
КАДРОВИ СМЕНИ
В БЮРО ПО ТРУДА-ТУТРАКАН

От 30 септември т.г, Бюрото по труда в Тутракан
има нов временно изпълняващ длъжността директор
– Снежана Дякова, на мястото на освободената от
поста Галина Димитрова.
„До назначаване на титуляр, но не по-късно от 6
месеца” – е записано в договора на Дякова.

ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА ЗИМНО
РАЗМНОЖАВАЩИ СЕ РИБИ

Забранява се уловът на зимно размножаващи се
видове риби, на основание Закона за рибарството и
аквакултурите, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). От
1 октомври 2013 г. до 31 януари 2014 г., включително
се забранява улова на речна (балканска) пъстърва,
сивен, сиг, пелед и езерна сьомга.
През този период се въвежда и пълна забрана за
улов в рибностопански обекти, намиращи се над 1500
м надморска височина.
Уловът на езерен рак (Astacus leptodactilus) се забранява от 15 октомври 2013 г. до 15 май 2014 година.

КРИМИНАЛЕ

Пожар в сухи треви край село Нова Черна са загасили тутраканските огнеборци на 25 септември. Няма
преки материални загуби от произшествието, което
е причинено от небрежна работа с открит огън.
Мотопед, моторен трион и рибарски принадлежности са откраднати от гараж в село Цар Самуил.
Посегателството е извършено чрез взломяване в нощта срещу 1 октомври. На адреса е извършен оглед
и е образувано досъдебно производство.

Предлагат нова
защитена местност
край село Бреница
за опазване на
пролетното ботурче
от стр. 1
Процедурата за обявяване
на нова защитена местност е разписана в Закона
за защитените територии.
Разглежданото предложение е направено от Дирекцията на природен парк
„Русенски Лом”. След одобряването му, определяне
на границите и режимите в
бъдещата местност, документацията ще се изпрати
до министъра на околната
среда и водите, който изадава заповед за обявяване
на защитената местност.
Пролетното ботурче
(Cyclamen coum) е многого-

дишно тревисто растение.
Листата са с бъбрековидна
или закръглена форма. От
горе са тъмнозелени с бял
концентричен кръг или петно, а отдолу са кафеникави.
Цветовете са дребни, 1-2
см, виолетово-розови. Родината на пролетното ботурче са Средиземноморието,
Югоизточна Азия и Крим.
Там се намират нейните
основни популации. Видът
попада в Приложение 3 на
Закона за биологичното разнообразие и за него важат
всички забрани за бране,
търговия, хербаризиране и
унищожаване на местооби“ТГ”
танията му.

3.10. - 9.10.2013 г.

Поздравления и вкусна торта за
Празника на възрастните хора
М
еждународният ден
на възрастните
хора – 1 октомври
- бе отбелязан и в Дома
за стари хора в Тутракан.
Екипът бе подготвил поздравления, празнично меню
и специална празнична програма на децата от ЦДГ
”Патиланчо”, но поради
дъждовното време, концертът на децата бе отложен
за друго време.
Директорът на ДСХ
Димитрина Барбучанова
поздрави потребителите,
като връчи на всеки Поздравителен лист. В приветствието си тя каза: „Едно
от най-големите препятствия, пред което хората
от третата възраст са
принудени да се изправят, се оказва самотата.
Невъзможността, поради
конкретно заболяване или

ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɬɨɪɬɚɨɬɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

са чест ваш спътник.
Оставени са по-голяма
част от вас сами на себе
си, с болката и тъгата, вие
се превръщате в забравени
хора, които постепенно
угасват в един свят, в
който за вас се говори само
като статистика покрай
поредното преброяване.
В България често възрастта е зависимост. В общия
случай означава по-малко
възможности, по-малко приятели, по-малко средства,
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢɚɞɪɟɫɢɡɚ
по-малко радост.
ɜɫɟɤɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɧɚȾɋɏ
А в едно цивилизовано
ɨɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚȾɢɦɢɬɪɢɧɚ
общество няма нищо поȻɚɪɛɭɱɚɧɨɜɚ
отвориш дома си за такъв, естествено от вниманиенедостатъчни доходи, да липсата на човек, с когото то и грижите към хората
навестиш приятел или да да разговаряш и споделяш,

от третата, златната
възраст.
Вие сте щастливи, когато не ви изключваме от
живота си и споделяме с
вас това, което ни вълнува.
Държавата и обществото ни са в дълг към вас
– към българските пенсионери, към нашите бащи и
майки, към всички бедни и
самотни възрастни хора”.
Специално да поздрави потребителите в ДСХ
дойде екип от Община
Тутракан начело с кмета
д-р Димитър Стефанов и им
подариха голяма, красива и
вкусна торта.
“ТГ”

Нов проект в областната администрация в Силистра
а 30 септември в заседателната зала на областната
администрация в Силистра
екипът за управление представи
новия проект „ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА – ПОКОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА“
пред държавни служители и експерти от областта. На 1 октомври
проектът бе представен и пред
местни, регионални и национални
медии. Той е по договор №ЦА1222-15 от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма
„Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален
фонд. Началото на проекта с продължителност 12 месеца е през
м. август т.г. Общата стойност на
проекта е 38 426,52 лв.
„Цел на проекта е подобряване

Н

на професионалната компетентност на служителите в областна
администрация – Силистра за поефективно и ефикасно изпълнение
на задълженията им, като целевата
група е от държавни служители
и експерти в областната администрация“, заяви ръководителката
на проекта Лейла Слатинска,
директор на дирекция „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността”.
След като се проведат предвидените обучения се очаква
ефектът от тях да бъде в повишен
професионализъм и ефективност в дейността на висшите
служители,. В сферата на своите
дейности експертите в областна
администрация също ще повишат
своята компетентност, професионални умения и квалификация.

Натрупвания в знанията ще има
в управленските умения, в познаването и прилагането на правните
аспекти и в управлението на административната дейност, вкл. и

по отношение на превенцията и
противодействието на корупцията.
Част от служителите ще преминат
курс по английски език.

Създава се Национален съвет за учене през целия живот за
мобилизация в сектора „Учене за възрастни“
абинетът създава Национален съвет за учене
през целия живот, стана
ясно на проведената наскоро
във Велико Търново регионална
конференция „Мобилизиране
на заинтересованите страни за напредък в сектора на
учене за възрастни“. Заедно
с представители от други области на Северен централен
район от името на областна
администрация – Силистра в
нея участва Лили Дочева, ст.
експерт „Здравеопазване” в
дирекция „Административен
контрол, регионално развитие
и държавна собственост“.
Конференцията бе прове-

К

дена в рамките на проект „BG
– Изпълнение на Програмата
на ЕС за учене на възрастни“,
финансиран от ЕК и изпълняван
от Министерството на образованието и науката като национален координатор на програмата
за учене на възрастните. В рамките на форума са представени
Европейската програма по
темата и изпълнението й в
България; националните цели
и приоритети за периода 20142020 г. с основните показатели
за образованието и обучението
на възрастни в Северния централен район, част, от който е
област Силистра.
Бъдещият Национален съвет

за учене през целия живот ще
осъществява координацията
и ще провежда обществени
консултации между органите на
държавата и на местното самоуправление, представителните
организации на работниците
и служителите на национално
равнище, на работодателите на
национално равнище и на неправителствените организации,
работещи в областта на ученето
през целия живот. Проектът за
правилник за организацията на
дейността на НСУЦЖ е публикуван в интернет на адрес: www.
lll.mon.bg.
В две от областите в СЦ район
– Разград и Силистра (съответ-

но 40.4 и 35.7% за хората с основно и по ниско образование,
т.е. приблизително 8 и 8.5%
от хората са без завършена
образователна степен) се наблюдават завишени стойности
на населението с образователна
степен „начално образование – I-IV клас (МСКО-1)“ или
по-ниска. По тези негативни
показатели област Разград е
на второ място след област
Кърджали, а област Силистра е
на четвърто след област Търговище сред останалите области
в страната. Това показва силна
поляризация между областите
в СЦ район на планиране и по
този показател.

ПДИ връчи наградите по повод
Международния ден на правото да знам
а единадесети път Програма Достъп до Информация
връчи годишните награди
за принос в областта на свободата
на информация по случай Международния ден на правото да знам.
Церемонията отново бе открита
с песента "Дишай", посветена на
празника, който се проведе на 28
септември 2013 г. в Пресклуба на
БТА. Наградите за 2013 година
бяха връчени в шест категории.
А журито трябваше да избере
победителите от 39 получени
номинации.
Отличените тази година са:
В Категория „Гражданин, найактивно използвал правото си на
информация” наградата „Златен
ключ” бе присъдена на Георги

З
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Сербезов от Пловдив – за активното и последователно търсене на
информация от Община Пловдив
и други институции, свързана с
усвояването и разходването на
публични средства от общината и
общински предприятия. Особеният
му принос за достъпа до информация през 2013 г. е в създаването
на специализиран сайт /http://
zdoi.gkzj.org//, в който се публикуват решения и определения на
Върховния административен съд
по дела по Закона за достъп до
информация.
Почетна грамота в същата категория получава Иван Сапунджиев
от Кюстендил – за дългогодишна
и целенасочена дейност в посока
спазване на ЗДОИ - той печели
дело по ЗДОИ срещу кмета на
Кюстендил за отказ да предостави
обществено значима информация

и Данчо Заверджиев от Ловеч – за
упорито и постоянно използване
на ЗДОИ в обществена полза. Един
от най-значимите обществени
ефекти, следствие използването
на инструментариума на ЗДОИ,
е отмяната на решението на Общински съвет Ловеч, с което е
определена Такса битови отпадъци
за 2012 г. в Община Ловеч.
В Категория „Неправителствена
организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до
информация” награда „Златен
ключ” се присъди на Национално
движение „Екогласност” – за
активна, целенасочена, последователна работа със ЗДОИ за
осветляване на теми в областта на
ядрената енергетика – традиционно непрозрачна сфера.
Почетна грамота получиха Център на неправителствените организации – Разград и Български

институт за правни инициативи
– за последователно и постоянно
използване на ЗДОИ в работата на
организацията при казуси от висок
обществен интерес.
В Категория „Най–добра журналистическа кампания, свързана
с правото на достъп до информация” награда „Златен ключ” бе
присъдена на Доротея Дачкова от
в. „Сега” – за постоянно използване на ЗДОИ при разследване
и отразяване на казуси от висок
обществен интерес.
Почетни грамоти получиха Константин Караджов, bTV – за журналистическата кампания и цикъл
репортажи и предавания, които
подготвя и в които участва, свързани с отчетността на „Авиоотряд
28” и Павлин Иванов, „Ловеч днес”
– за активната му журналистическа
позиция по различни въпроси
от обществен интерес, свързани
с работата на местната власт в
Ловеч – общината, общинските
дружества, Общинския съвет. С
помощта на ЗДОИ Павлин Иванов
провежда своите журналистически
разследвания относно размера на
възнагражденията, получени от
общински служители за работата
им по европейски проекти и за
какво се изразходват средствата в бюджетите на общинските
предприятия. Получената по ЗДОИ
информация става обществено
достояние чрез публикациите на
журналиста в информационния
портал „Ловеч днес”.
В Категория „Институция, найдобре организирала предоставянето на информация за граждани”
награда ”Златен ключ” бе присъ-

Плюс / Минус
Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

дена на
Контролно-техническа инспекция към МЗХ – за доброто организиране на предоставяне на
информация за гражданите.
Почетна грамота получиха Община Козлодуй – за стремеж към
подобряване на предоставянето на
достъп до информация на гражданите чрез висока степен на активна
прозрачност, която Община Козлодуй не само поддържа, но и значително подобрява, доказателство,
за което са резултатите в Рейтинга
на ПДИ на активната прозрачност
на институциите.
В Категория „Институция, която
не изпълнява задълженията си по
ЗДОИ и нарушава правата на гражданите” антинаграда „Катинар” се
присъди на Министерски съвет на
Република България – за влошаване на практиката, създадена от
предходното правителство да се
публикуват пълните стенограми
от заседанията на правителството,
както и други административни
актове на МС; за отказа да се
прилагат приетите от служебния
кабинет правила за публичност на
депозитите на държавните фирми.
В Категория „Най-абсурден и/
или смешен случай за достъп до
информация” награда „Вързан
ключ” се присъди на Столична
община за отговора на Директор
на Дирекция „Обществен ред,
УОМП и защита при бедствия” на
заявление за броя, основанието
за определяне и границите на зоните за сигурност на територията
на Столична Община, с което не
предоставя исканата информация,
но подчертава, че „в световен
мащаб от подобна информация
се интересуват само терористични
и анархистични групи и организации” и че в тази връзка копие на
заявлението ще бъде изпратено
по компетентност на Държавна
агенция „Национална сигурност”
и МВР за становище.
Припомняме, че Община Тутракан бе сред номинираните за
антинаградата Катинар" през 2006
г. заради заради серията откази
за предоставянето на договори с
фирми и водените по този повод
съдебни дела, а Калина Грънчарова
от в. "Тутракански глас" през същата година бе с номинация в Категория "Най-добра журналистическа
кампания, свързана с правото на
“ТГ”
достъп до информация".

Предстои обществено обсъждане на Стратегия за развитие на
отрасъла за водоснабдяване и канализация

П

редстои обществено
обсъждане на Стратегия за развитие на
отрасъла за водоснабдяване
и канализация, стана ясно
от регионално публично
представяне на проекта,
проведено във Велико Търново с участието на Джанан
Халил, заместник областен
управител, и Тодор Динков, директор на дирекция
„Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост“
в областна администрация.
В дневния ред на форума с
презентации се включиха
Добромир Симидчиев, зам.министър на МРР и Ивайло Колев от Световната
банка. След обсъждането
проектът влиза в министерството за съгласуване.
В Плана за действие към
Стратегията до 2023 г. са
разчетени 7,5 млрда лева
за финансиране на инвестиции за водоснабдяване,
отвеждане и пречистване
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на води за постигане на
т.нар. съответствие за
постигане. Само 0,4 млрда
от тях са за водоснабдяване, останалите средства
са за отпадни води. На 3,2
млрда е изчислено безвъзмездното финансиране от
ЕС, т.е. 30-40% от общия
размер на необходимите
капиталови инвестиции. В
намеренията влиза засилване на автономията на
асоциациите на ВиК и ВиК,
подкрепена с институционални мерки. В бъдеще
капиталовите инвестиции
трябва да отговарят на регионалните планове на ВиК.
Необходима е актуализация
на социалните политики за
защита на уязвимите групи
по отношение на разходите
за ВиК услуги. Отчита се,
че клиентите на ВиК не са
добре информирани относно
услугите и разходите по
тяхното предоставяне.
Каква е картината на
водоснабдителната мрежа

в страната? Дължината й
е приблизително 75 000 км
със средна възраст 36 години, което води до извода,
че има нужда от постоянна
поддръжка срещу 800 млн.
лева годишно, както и от
подмяна. Със средства от
еврофондовете може да бъдат покрити половината от
разходите на бъдещи инвестиционни нужди. Отделен
е акцентът върху ключови
показатели като „загуба на
вода“ – целта е от 60% по
данни от преди години загубите на вода да се снижат
до два пъти в следващите
25 години при изпълнение
на различните „сценарии“
в Стратегията. През последните 20-30 години в
европейските страни върви
процес на консолидация на
ВиК отрасъла. Проучванията показват, че по-големите по размери дружества
в сферата на комуналните
услуги се справят по-добре
от малките, включително

в България. Цените на ВиК
услугите у нас са увеличени
значително след 2007 г., но
те не са нараснали в реално
изражение в съпоставка с
размера на инфлацията за
периода.
Сред предложените в
Стратегията мерки за
подобряване на ефективността, управлението и
регулирането: консолидация
в отрасъл ВиК; асоциациите по ВиК да станат пофункционални; увеличаване
на ролята на доброволните
и регулаторните механизми
за съгласуване на интересите на ВиК дружествата
с отрасловите цели и др.
Представяне на Стратегията за развитие на отрасъла за водоснабдяване
и канализация в България по
програма са още в Бургас,
Враца и столицата. Проектът й е публикуван на
страницата на МРР (www.
mrrb.government.bg).
“ТГ”

Фейсбук размисли...
Когато човек е смел, любовта идва и когато е
влюбен става смел.
Природата е невидим и величествен творец на
шедьоври. А пътят на светлината е път към съвършенство... никой, никога не би се изгубил по него.
Нашата душевност всъщност се ражда, развива
и обогатява със спомените ни. Заличете спомените
на някого и той тутакси ще изгуби духa си.
Цял ден работих днес върху един висок покрив. И
хоризонтът бе някак необятен, и се взирах да видя
есента… Но не я видях… чух я - чрез вятъра. Нашепваше за меланхолия.
Плах дъжд. Уморени светкавици. Лятото си отива.
Когато човек изпитва някаква депресия, меланхолия... самата тъга, мъка, жалост правят така,
че този човек да търси обич. Търси я като някакво
спасение. Дори и към Бог мнозина се обръщат след
като изпаднат в безизходица или отчаяние. Любовта
е за слабите духом, но със смели и искрени сърца.
”Силните" обичат най-вече себе си.
Мирисът на липа и сено по селските улици ми
носят истинското усещане за свобода, а не превъзбудените лица пред телевизионните камери. Вярно
е, че възбудата донякъде е събуждане, но за жалост
животът е сън, а светът лъжовен.
Седнал съм под асмата на чаша ракийка и два-три
домата да изпратя слънцето. Ветрецът носи лай на
кучета, блеене на овце и дори някаква турска песен.
Чувствам се изтощен от работата на къра. Има
някаква смиреност у уморения човек, а и в залеза на
деня също.
Всяка възраст притежава своето очарование.
Човек винаги може да предизвика симпатия.
Щурците свирят възторженият химн на лятото.
Роден съм през есента, но не я харесвам, защото
е тъжна. Тъжна, като раздяла между двама приятели. Тъжна, като изоставено село и пуста улица.
Тъжна, като въздишката на старица.

СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА
ГРИЖА

О

бластен инфор мационен център
– Силистра (ОИЦ)
и Държавна агенция
за закрила на детето
организират междуинституционална работна среща на тема
„Развитие на приемната грижа в област Силистра“. Събитието е
част от инициативата
на ОИЦ за проучване
и споделяне на Добри
практики от реализирани проекти по оперативните програми и се
провежда в сътрудничество с проект „Подкрепа“, финансиран от
Оперативна програма
„Техническа помощ“.
Участие в срещата
ще вземат представители на институции и
организации, ангажирани с реализацията
на приемната грижа и
деинституционализа-

цията на национално,
регионално и областно
ниво. Споделянето на
опит и добри практики
от социални проекти,
както и възможностите на оперативните
програми за развитието и въвеждането на
иновативни модели в
приемната грижа са
важна част от срещата.
Работните разговори
ще спомогнат за синхронизиране на политиката на местно ниво в
процеса на извеждане
на децата от специализираните институции и осигуряването
на подходяща грижа и
среда за всяко дете в
риск.
Срещата ще се проведе на 4 октомври 2013
г. (петък), от 09:00 ч.,
в залата на ОИЦ – Си“ТГ”
листра.
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

http://www.gts-flag.org

Ще се проучва опитът на Гърция в
развитието на Рибарските групи
О

т 8 до 12 октомври
представители на
две български Местни инициативни рибарски
групи (МИРГ) ще направят
работно посещение в съседна Гърция. Това са МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо
поле” и МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик”, информира
Евелина Джепсън, управител на тутраканската
неправителствена организация.
На полуостров Халкидики
те ще имат възможност
да се срещнат със своите
гръцки колеги и проучат
добрите практики, които
могат да се приложат и в
български условия.
Евелина Джепсън съобщи
още, че вече е приета Наредба №15, с която е по-

становен нов ред за оценка
на проектите, която е
със значително облекчен
режим.
В МИРГ ще се проверява
административното съответствие на проекта и ще
се прави оценка по критериите за съответствие с
Местната стратегия за
развитие на съответната МИРГ, а Изпълнителна
агенция по рибарство и
аквакултури ще се извършват останалите оценки
на проектопредложенията,
включително и допустимост на разходите.
След промените, които
Наредба №15 налага, ще
бъдат подготвени нови
документи за кандидатстване (формуляри), които
Управителният съвет на

МИРГ трябва
да утвърди.
„След като
тежката бюрократична
процедура вече
е премахната,
ще очакваме
нови проекти
от нашите бенефициенти”
– коментира
още Евелина
Джепсън.
Като бенефициент, който може да
кандидатства
по мерките
вече е и Исторически музейТутракан.

ȿɜɟɥɢɧɚ
Ⱦɀȿɉɋɔɇ

По втори проект на Община Тутракан е
подписан договор за финансиране от МИРГ
"Тутракан - модерна дестинация
на риболовен туризъм, интегриран
с история, традиции и изкуства" е
заглавието на проекта на Община
Тутракан, по който е подписан
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от
Местната стратегия за развитие на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо
поле”. Финансирането е по Мярка
3.1 „Насърчаване на алтернативни
икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване
на допълнителна заетост извън
сектор „Рибарство” – Компонент 1,
и е на обща стойност 498 618.40 лв.,
като стойността на безвъзмездната
финансова помощ е в размер на
464 938.89 лв.
Основна цел на проекта е да се
развие туристическия потенциал
на Тутракан чрез интегрирана,
разнообразна и устойчива мрежа

от туристически услуги, а крайната
цел - да се създаде една от найпривлекателните туристически
дестинации по река Дунав.
Превръщането на района на

община Тутракан в привлекателна
и екологично устойчива туристическа дестинация, запазването и
използването на културните и историческите дадености на община

Тутракан чрез доставка на макет на
стара плаваща воденица, развитие
на имиджа на Тутракан като привлекателна туристическа дестинация и повишаване на популярността
му на международно равнище чрез
реклама, разпространение на информационни материали и др. са
част от специфичните цели, които
оформят и конкретните дейности
по проекта. И още - подобряване
на условията за спорт и отдих на
жителите и гостите на община Тутракан чрез създаване на благоприятна среда за пешеходен туризъм и
спорт в региона - рехабилитация на
зелени площи в Крайдунавски парк,
пешеходни и вело алеи, спортна
площадка за волейбол и баскетбол,
реконструкция на градска тоалетна,
реконструкция на чешма.
Продължителността на проекта
е 13 месеца.

Информационен център и почивна станция ще
има в с. Бръшлен
бщина Сливо поле подписа договор с МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо
поле” за финансиране и реализация на проект "Преустройство на
съществуваща масивна двуетажна
сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и
изграждане на павилион за образователни занятия в с. Бръшлен”.
Проектът е на обща стойност 644
731.05 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 497
098.63 лв. по Мярка 3.1 „Запазване
на привлекателността на територията чрез публични инвестиции
с фокус туризъм“ – Компонент 1.
Основна цел на проекта е диверсифициране на традиционния
поминък чрез насърчаване на

О

туризъм, еко-туризъм и туристически дейности на открито. Тя ще
се постигне, чрез изграждане на
туристическа инфраструктура, съоръжения и атракции последством
преустройство и разширяване на
съществуваща двуетажна сграда
в с. Бръшлен; популяризиране на
природните забележителности на
територията на община Сливо поле
чрез изграждане на Информационен център и павилион за учебни
занимания на открито, а също
и популяризиране привлекателността на рибарската област чрез
организиране на местен рибарски
фестивал.
Продължителност на проекта Обектът, предмет на интервен- населено място, разположено в
цията, е разположен на терито- близост до р. Дунав и в имот в с. 18 месеца.
рията на община Сливо поле, в Бръшлен.

МИРГ
„Главиница-ТутраканСливо поле”

ОБЯВА
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” обявява конкурс за следните длъжности:
I. Управител на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група
„Главиница-Тутракан – Сливо поле”
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование с образователно квалификационна степен ”магистър”;
- Професионална област: инженерно – технически науки, икономика, управление;
- Професионален опит – минимум 5 години;
- Владеене на един от трите работни езика на ЕС /английски, немски или
френски език/,
- Компютърна грамотност
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Познаване на политиките на Европейския съюз, европейското законодателство, конкретно по отношение на Регионалната политикана на ЕС, Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС
- Познаване на стратегическите програмни документи и нормативната база,
свързана с оперативните програми, съфинансирни от ЕС, по-специално касаещи
развитието селските и изостаналите райони
- Познаване на общинските планове за развитие на трите общини в състава на РО.
Опит, свързан с работа с институциите на ЕС, преговорния процес и начина на
вземане на решения в ЕС
- Лидерски умения и умения за работа в екип
- Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на
резултатите от анализа
- Инициативност
- Висока мотивация
- Комуникативност
3. Кратко описание на длъжността:
- Ръководи, планира, организира, контролира и координира функционирането и
дейността на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „ГлавиницаТутракан-Сливо поле” по отношение на изпълнението на Стратегията за местно
развитие и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република
България от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР);
- Управление на средствата, предоставени на МИРГ;
- Мониторинг на изпълнението на програмните интервенции, заложени в стратегията, мониторинг на одобрените за финансиране проекти,
- Координиране на дейностите по информация и публичност на МИРГ.
II. Координатор на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група
„Главиница-Тутракан – Сливо поле”
Изисквания към заеманата длъжност:
1. Образование: висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър”
или „магистър”;
2. Общ професионален стаж: мин. 2 години професионален опит;
3. Експертен опит: Подготовка, изпълнение и отчитане на мин. 2 проекта, финансирани от европейски програми и фондове;
4. Езикова подготовка: Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски,
немски или френски език);
5. Компютърни умения: MS Office, WORD, Excel, Power Point;
6. Добро познаване на Стратегията за местно развитие на МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле”;
7. Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ и усвояване на средства от Европейски
фонд за рибарство;
8. Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и
презентационни материали;
9. Да работи в екип;
10. Да е комуникативен/а, позитивен/а, и инициативен/а,
11. Да е правоспособен водач на МПС.
III. Технически сътрудник на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска
група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”
1. Кратко описание на длъжността:
Съвместно с Управителя и Координатора да отговаря за точното и навременно
осъществяване дейностите на МИРГ, съгласно условията на подписания договор
за безвъзмездна помощ и Стратегията за местно развитие на Местна инициативна
рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” (МИРГ) по отношение на
нейното изпълнението и усвояването на финансовите средства, предоставяни на
Република България от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Мин. 1 година професионален опит;
- Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски
език) е предимство,
- Компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel, Power Point) и интернет.
3. Умения и компетентности:
- Умения за работа в екип;
- Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на
резултатите от анализа;
- Инициативност;
- Висока мотивация;
- Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
- Отлична комуникативност;
- Възможност да работи на гъвкаво работно време.
IV. Начин на провеждане на конкурса:
- Допускане по документи;
- Събеседване.
V. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Професионална автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации
при наличие на такива;
5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Копие от документ за самоличност
При подаване на документите, кандидатите да представят лична карта, оригинали
на копията на документи за сверяване.
Документи се приемат от 27.09.2013 г. до 17:00 часа на 28.10.2013 г. в офиса
на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”, намиращ се в гр. Тутракан, ул. Александър Стамболийски 2а.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
И.д. Председател на УС на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
Красимир ПЕТРОВ
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ОБЩЕСТВО

3.10. - 9.10.2013 г.

Рибният дар на трапезата е господар! ОБЩИНА ТУТРАКАН ОТНОВО
ПРОВОКИРА РИБАРИТЕ ОТ
Р

ибният дар на трапезата е господар! – бе
мотото, под което
се проведоха два от общо
шестте конкурса за най–
атрактивна рецепта с риба,
предвидени като част от
промоционалната кампания,
насочена към подобряване на
престижа, на продуктите
от риболов и аквакултура в
Община Тутракан.
На 21 и 22 септември в
крайдунавския град се разнесе невероятно благоухание
на рибни специалитети,
приготвени с много любов
и специално отношение от
участниците.
Петчленно жури отреди
победители за всяко едно
от двете състезания.
Призьорите, както и всички останали участници получиха прекрасни награди.
Предвидените дати за
провеждането на останалите четири конкурса са на 5,
6, 19, 20 Октомври.
Право на участие имат
всички кулинари - любители
или професионалисти.
Единствените условия

са желаещите да заявят
своето участие на специално изработения за проекта интернет сайт: www.
ribnarecepta.com, или на телефон 086660621.
Необходимо е всеки състезател да приготви предварително своя кулинарен
шедьовър, като помисли за

неговата аранжировка и
атрактивен начин на презентация.
Като основни критерии,
журито ще приеме освен

вкусовите качества на ястията, така и до колко здравословни са съставките на
рецептите, времето, което
отнема приготвянето им,
както и аранжирането,
начина на поднасяне и представяне.
След приключване на всичките шест конкурса ще

бъде издаден луксозен рибен
рецептурник, в който ще се
публикуват всички рецепти,
взели участие в проведените конкурси с имената на

техните автори. Луксозният рибен рецептурник
ще се разпространи на
свободен принцип сред обществеността на община
Тутракан.
За привличането на широк
кръг аудитория, по време на всички конкурси за
най–атрактивна рецепта
с риба, участващите гозби
ще бъдат предоставени за
дегустация и от публиката,
с което ще бъдат популяризирани безбройните начини
за приготвяне на риба, а
това от своя страна ще
доведе и до повишаване на
потреблението на рибни
продукти в района.
Конкурсите са част от
проект за провеждане на
промоционална кампания,
насочена към подобряване
престижа на продуктите
от риболов и аквакултура в община Тутракан.
Кампанията е по мярка
3.4 „Развитие на нови
пазари и промоционални
кампании” по Оперативна
програма за развитие на
сектор „Рибарство”.

Тутракан – Бевърли Хилс на
Балканския полуостров!
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
моцията по време на
Рибния фест в Тутракан бе неописуема,
особено по време на концертната част. „Хващаме”
фронтмена на Б.Т.Р Наско
на приказка с още двама запалени рокаджии – кметът
д-р Димитър Стефанов,
който не изтърва Рок фест
и концерт на световни
рок звезди в България и
фелдшер Антон Владев - категоричен за себе си - изпълнител и любител на рок.
- За какво си говори
Наско с един кмет?
- Говорим си за кметски
работи!
- Ето, кой иска да стане
кмет…
- Аааа, няма такива работи! Но, това си говорим,
че един кмет на място винаги се грижи от младото
поколение до нетолкова
младото – за всекиго да има
забавление, за всекиго да
има радост, в града, който
живее?
- А какъв град е Тутракан?
- Хм… досега от впечатленията, които имаме,
първо е много живописен,
най-малкото заради това,
че е на Дунава. Самият той
е построен на склон и това
също е много интересно
– не можеш да определиш
никога колко голям или колко малък е.
Иначе, ние сме свирили
на две места в Тутракан.
Едното беше горе и сега,
тук до реката – и двете
са идеални!
- Любима рибка, любимо
рибно ястие? Само не казвай, че не обичаш риба…
- А, не, не, не! Напротив,
обичам! Аз по принцип съм
по големите хищници, та да
започна с есетрата, нооо,
тази вечер сме на шаран и
на бяла риба.
Разговорът водим близо
до сцената и в общия шум,
звън на китари и барабани
и настървени викове от
публиката, диктофонът е
пред кмета д-р Димитър

Стефанов:
- Б.Т.Р и кмета на Тутракан… Защо поканихте
точно Б.Т.Р. на празника?
- Кметът на Тутракан и
рок – там е истината!
Кратко, точно и ясно!
Същият е и третият събеседник - Антон Владев:
- Б.Т.Р е № 1! Нямат алтернатива!
Наско се качва на сцената и концертът започва.
От сцената слиза Евгени
Будинов, водещият на Феста и…:
- Евгени, като младоженец, как е семейният
живот?
- Много е хубаво, мнооого
е хубаво да си женен! Аз
гледам да съм по-различен
от балканските мъже –
гледам да й помагам, да
се грижа за нея. Мъжете
трябва да са кавалери – жените ги обичат тия неща
и ги оценяват. Понякога си
премълчават, но винаги ги
забелязват.
- Какви са впечатленията на едни външен човек
от Тутракан?

- Аааааа, Тутракан е Бевърли Хилс на Балканския
полуостров! Много ми е
хубаво в Тутракан – хората
са много лъчезарни, подобри! Докато в големите
градове са по-намръщени,
има стрес.
Харесва ми архитектурата, аз много харесвам
всички градове, които са
о поречието на Дунава.
Но Тутракан е по-особен,
има по-особена атмосфера!
Харесва ми много! И се на-

РАЙОНА ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ
НА КОНКУРС ЗА
НАЙ-ГОЛЯМА РИБА
Участвайте на 5 и 6 Октомври
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Ʉɨɧɤɭɪɫɢɬɟɫɚɱɚɫɬɨɬɩɪɨɟɤɬɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɪɨɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɴɦ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟ ɨɬ ɪɢɛɨɥɨɜ ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɄɚɦɩɚɧɢɹɬɚɟɩɨɦɹɪɤɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɧɨɜɢɩɚɡɚɪɢɢɩɪɨɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢɤɚɦɩɚɧɢɢ´ɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ´
ɐɟɥɬɚɧɚɩɪɨɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɟɞɚɫɟɩɨɜɢɲɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɬɨɧɚɜɴɬɪɟɲɧɢɹɩɚɡɚɪɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟɨɬɪɢɛɨɥɨɜɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɚɢɞɚɫɟɩɨɞɨɛɪɢɢɦɢɞɠɚɧɚɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ³
ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɟɱɟ ɢɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɞɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɨɬ ɤɨɢɬɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɫɢɬɪɴɝɧɚɯɚɨɫɜɟɧɫɞɨɛɪɢɟɦɨɰɢɢɢɫɩɪɟɜɴɡɯɨɞɧɢɧɚɝɪɚɞɢ
ɉɨɫɥɚɧɢɟɬɨɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɟÄɊɢɛɧɢɹɞɚɪɧɚɜɴɞɢɰɚɬɚɟɝɨɫɩɨɞɚɪ³
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢɦɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɪɢɛɚɪɢ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɚɬɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɫɚɞɚɫɟɡɚɩɢɲɚɬɧɚɬɟɥɟɮɨɧ
 ɞɚ ɢɦɚɬ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚ ɟɤɢɩɢɪɨɜɤɚ ɪɢɛɚɪɫɤɨ ɫɧɚɪɚɠɟɧɢɟ
ɢɡɤɭɫɧɢɪɢɛɚɪɫɤɢɭɦɟɧɢɹɢɪɚɡɛɢɪɚɫɟɫɟɪɢɨɡɧɚɞɨɡɚɤɴɫɦɟɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɢɡɛɪɚɧɨ ɠɭɪɢ ɳɟ ɨɬɪɟɞɢ ɬɪɢɦɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ
ɡɚɜɫɹɤɨɨɬɞɜɟɬɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɤɚɬɨɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɢɡɚɜɢɫɨɤɚɬɚɨɰɟɧɤɚɳɟɛɴɞɚɬɪɚɡɦɟɪɴɬɧɚɭɥɨɜɚɧɚ
ɜɫɟɤɢɟɞɢɧɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɜɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢɢɤɢɥɨɝɪɚɦɢ
ɋɧɢɦɤɢ ɧɚ ɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɬɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɨɬ ɨɛɳɨ ɱɟɬɢɪɢɬɟ
дявам пак да дойда… (смее ɪɢɛɨɥɨɜɧɢɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹɳɟɛɴɞɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɡɚɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ
се) Там нещо… почетен ɧɚɝɨɞɢɲɟɧɤɚɥɟɧɞɚɪɜɤɨɣɬɨɳɟɛɴɞɚɬɜɤɥɸɱɟɧɢɤɚɞɪɢɧɚ
гражданин ли да стана или ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɫɬɟɯɧɢɹɭɥɨɜ
едно парцелче, 600 кв.м с
изглед към Дунава.
- И безплатна градска
баня!
- Имате ли?
- Не!
- Ще Ви направя!
И така в смях и лакардии
приключваме разговора. А
той ще продължи, надявам
се, и в други празнични дни.

Р

6

ОБЩЕСТВО

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 31 от 12 Септември 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 384
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка за дейността
на контрольора на „МБАЛ - Тутракан”
ЕООД - Младен Минчев.
Докладва: Младен Минчев
2. Доклад за дейността на „МБАЛТутракан” ЕООД за 7-месечието на
2013 г.
Докладва: д-р Н. Цветкова - Управител „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
3. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2013 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Докладна записка относно разрешение за изработване на: „Подробен
устройствен план /ПУП/-Парцеларен
план /ПП/”- за външно ел. захранване
с ЕК 1 кV от МТТ 20/0,4 кV-100 кVА на
„Стопански склад” в ПИ № 73496.19.256
по КК и КР на гр. Тутракан, Община
Тутракан, имоти извън границите на
урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Докладна записка относно приемане на решение за отдаване под наем
на част от недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ
общинско жилище, находящо се в с.
Старо село, ул. „Съединение” № 30, ет.1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Докладна записка относно разпореждане с имот-общинска собственост,
представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 3155 кв.м,
находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.11, УПИ: ХХIV, ул. „Крепостта” №
58 с идентификатор № 73496.500.188
по КК от 2008г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Докладна записка относно разпореждане с имот-общинска собственост,
представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 239
кв.м, находящ се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, кв.10, по плана на „Рибарска
махала” от 1991 г., ул. „Рибарска” № 51
с идентификатор № 73496.500.1302 по
КК от 2008 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Докладна записка относно предоставяне под наем на общинско
ведомствено жилище.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Докладна записка относно разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно
чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.,
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2013-2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Валентин
Иванов Димитров - гр. Тутракан, ул.
«Димитър Благоев» № 64.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Докладна записка относно предоставяне под наем на общинско
ведомствено жилище на служител на
МВР от РПУ - гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Докладна записка относно кандидатстване на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1873”
гр. Тутракан по програма за развитие
на селските райони 2007-2013г., мярка
321 - Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед от Община
Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща

финансиране на разходи за ДДС към
авансово плащане по № 149/04.01.2013
г., мярка 3.4 от ОПРСР за Проект „Промоционална кампания насочена към
подобряване престижа на продукти
от риболов и аквакултура в Община
Тутракан”, сключен между Община
Тутракан и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед от Община
Тутракан в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
149/04.01.2013 г., мярка 3.4 от ОПРСР
за Проект „Промоционална кампания
насочена към подобряване престижа
на продукти от риболов и аквакултура
в Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл .21, ал .1 ,т. 9 и ал . 2
от ЗМСМА и чл. 19, ал.2 от от Наредбата
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, приема
доклада за дейността на контрольора
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл .21, ал .1 ,т. 9 и ал
. 2 от ЗМСМА и чл. 14,т.4 от Наредбата
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост на
Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, възлага на
Управителя на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
да подготви стратегия за по нататъшната работа на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
Гласували: 14 съветници, За – 11,
Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл .21, ал .1 ,т. 9 и ал
. 2 от ЗМСМА и чл. 20 от Наредбата
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, възлага
на Кмета на Община Тутракан да обяви
конкурс за длъжността Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
Гласували: 14 съветници, , За – 11,
Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл .21, ал .1 ,т. 9 и ал .
2 от ЗМСМА и чл. 37, ал.1 от Наредбата
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, Общински съвет Тутракан дава съгласие на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД за закупуване
на автомобил до 10 000 лв.
Гласували: 14 съветници, За – 11,
Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2013г. приета с реше-

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 32 от 21 Септември 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 401
Относно: Дневен ред:
1. Приветствия и поздравления по повод празника
на град Тутракан.
2. Докладна записка относно удостояване със звание “Почетен гражданин на
гр. Тутракан и общината“.
3. Връчване на награди.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 402
На основаниечл. 21, ал. 1,
т. 22 от Закона за местното самоуправление и мест-

ната администрация, във
връзка с чл. 59 ал. 1, т. 1 от
Наредбата за символиката
и отличията на община
Тутракан, Общински съвет
гр. Тутракан удостоява:
Вергил Илиев Русев
с наградата на Общински
съвет гр.Тутракан - „Почетен гражданин на гр. Тутракан и общината”.
Гласували: 11 съветници,
За – 10, Въздържали се – 1,
Против – няма
Председател:
/И. НЕДЕВ/

ние № 278 по Протокол № 22/21.02.2013
г. на Общински съвет гр. Тутракан с
имоти, частна общинска собственост,
както следва;
1.1 В част III, буква А за „Имоти,
които Община Тутракан има намерение
да предостави под наем чрез публичен
търг или конкурс” да се добави в точка 8
- Част от първи етаж от масивна
двуетажна сграда бивш Здравен дом,
с. Старо село, кв. 25, УПИ – VI, пл. № 182, ул. „Съединение” №30, с полезна
площ от 26,00кв.м. /двадесет и шест/,
за търговска дейност.
1.2. В част III, буква А за „Имоти,
които Община Тутракан има намерение
да предостави под наем чрез публичен
търг или конкурс” да се добави в точка 9
- Апартамент №1 представляващ
двустайно жилище с площ от 74,00 /
седемдесет и четири/ кв.м. с полезна
площ от 60,07 /шестдесет кв.м. и седем
кв.см/ находящо се на първи етаж от
масивна двуетажна сграда бивш Здравен дом, с. Старо село, кв. 25, УПИ – VI,
пл. №-182, ул. „Съединение” №30
1.3 В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да
продаде чрез публичен търг или конкурс” да се добави в точка 27
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот с площ от 239 кв.м. находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 10,
по плана на кв. „Рибарска махала” от
1991г., ул „Рибарска” № 51 с идентификатор № 73496.500.1302 по КК от
2008 г.
1.4 В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да
продаде чрез публичен търг или конкурс” да се добави в точка 28
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот с площ от 3155 кв.м. находящ се в
гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.11, УПИ:
ХХIV, ул „Крепостта” № 58 с идентификатор № 73496.500.188 по КК от 2008 г.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 390
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ - на Драгомир
Ангелов Ганев, живущ в гр. Тутракан,
ул. ”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ” Подробен устройствен
план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/” - за
външно ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ
20/0,4 kV-100 kVA на „Стопански склад”
в ПИ №73496.19.256 по КК и КР на гр.
Тутракан, Община Тутракан, имоти
извън границите на урбанизираната
територия.
Да представи проект за ПУП-ПП в
съответствие с изискванията на ЗУТ,
Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема
и съдържанието на устройствените
схеми и планове, ЗОЗЗ и действащите
правилници и нормативни документи
във връзка с изграждане на обекти за
пренос и разпределение на електрическа енергия.
Проектът да е съгласуван със заинтересуваните експлоатационни дружества
– представяне на писмено становище от
ведомството.
Към проекта да се представят писмени Договори за право на прокарване на
отклонения от общите мрежи и съоражения на техническата инфраструктура
през чужд имот между възложителя и
собствениците на имотите, през който
ще премине трасето с нотариално
заверени подписи.
Решение на Комисията за земеделски земи към МЗХ за утвърждаване
на трасето.
Планът да бъде изработен в цифров
и графичен вид. Да се представи в
три екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа и на
магнитен носител – cad, a и/или zem ,
и dwg формат.
Да се изпълнят разпоредбите на
чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 45а, ал.3 и чл.8, ал.4 от ЗОС,
във връзка с чл. 6 и чл.2 от НРУУРОЖ,
Общински съвет гр. Тутракан
I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в с.
Старо село, ул. „Съединение” №30, в кв.
25, парцел VI, представляващ масивна
двуетажна сграда /бивш Здравен дом/
в т.ч. двустаен апартамент в южното
крило със застроена площ 74,00 кв.м.,
за срок от 3 /три/ години, по реда на
Глава V от НРПУРОИ.
II. Определя първоначална месечна
цена, по реда на Глава III, Раздел I от
НРУУРОЖ, увеличена с 50%, в размер
на 50,07 лв. /петдесет лева и седем
стотинки/.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
договора.

Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с
чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти – частна общинска
собственост представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
3155 кв.м. находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, кв.11, УПИ:ХХIV, ул.
„Крепостта” №58 с идентификатор №
73496.500.188 по КК от 2008 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 34 705,00 /тридесет и
четири хиляди седемстотин и пет лева/
лв. без ДДС.
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с
чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти – частна общинска
собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот
с площ от 239 кв.м. находящ се в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, кв. 10, по
плана на „Рибарска махала” от 1991 г.,
ул. „Рибарска” № 51 с идентификатор
№ 73496.500.1302 по КК от 2008 г.
и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 3 585,00 /
три хиляди петстотин осемдесет и пет
лева/ лв. без ДДС.
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 2, ал.1 и чл. 33в от Наредбата
за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища /
НРУУРОЖ/, Общински съвет- Тутракан .
I. Дава съгласие да бъде настанен
г-н Айхан Рюстем Хатип, адрес: гр.
Главиница, ул. „Дружба” №2 в общинско ведомствено жилище с адрес: гр.
Тутракан, ул. „Трансмариска” №53,
бл. „Лебед”, вх. Б, ет. 3, ап.8, съгласно
АОС № 0060/26.06.2006г., идентифицира с административен адрес: гр.
Тутракан, ул. „Трансмариска” №53,
бл. „Лебед”, вх. Б, ет. 3, ап.5 и идентификатор №73496.500.469.2.5 по КК
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.
София, за срок от 1 /една/ година.
II. Възлага на Кмета на община
Тутракан да издаде заповед и сключи
договор за наем, по реда на чл. 32 от
НУУРОЖ.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 395
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал
3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, т.
2; ал.4, ал.5, т. 2 и ал.6 на Наредба №7
от 29.12.2000 година, за определяне
броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за
учебната 2013-2014 година, Общински
съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СОУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан,
както следва: ХII в клас, Профил «Технологичен-туризъм» , с пълняемост 13
ученици, с 5 по-малко от регламентирания в Наредба №7 минимален брой
ученици /18/ и осигурява минимални
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в размер :
/за 5 ученици х 1442 лв./ х 20% =
1442.00 лева

3.10. - 9.10.2013 г.
IХ в клас, Профил «Технологичен-информационни технологии» , с
пълняемост 13 ученици, с 5 по-малко
от от регламентирания в Наредба
№7 минимален брой ученици /18/ и
осигурява минимални допълнителни
средства за обезпечаване на учебния
процес в размер :
/за 5 ученици х 1442 лв./ х 20% =
1442.00 лева
Общо: 2884.00 лева
2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал
3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, т.
2; ал.4, ал.5, т. 2 и ал.6 на Наредба №7
от 29.12.2000 година, за определяне
броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за
учебната 2013-2014 година, Общински
съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
ОУ „Стефан Караджа”, с. Цар Самуил,
както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки
VI клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 8 ученици/минимален
брой 18/
VII клас, пълняемост 13 ученици,
недостиг от 5 ученици.
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер:
/за 13 ученици х 1442 лв./х 20% =
3749.20 лева
Маломерни слети паралелки
I и II клас, с пълняемост 15 ученици и
недостиг 1 /минимален брой 16/
III и IV клас, с пълняемост от 11
ученици, недостиг 5 ученици.
V и VIII клас , с пълняемост 16 ученици, недостиг 2 ученици.
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер :
/за 8 ученици х 1442 лв./х40% =
4614.40 лева
Общо: 8363.60 лева
3. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал
3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, т.
2; ал.4, ал.5, т. 2 и ал.6 на Наредба №7
от 29.12.2000 година, за определяне
броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за
учебната 2013-2014 година, Общински
съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Нова
Черна, както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки
I клас, пълняемост 11 ученици,
недостиг от 5 ученици /минимален
брой 16/.
II клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 6 ученици.
III клас, пълняемост 13 ученици,
недостиг от 3 ученици.
V клас, пълняемост 10 ученици,
недостиг от 8 ученици/минимален
брой 18./
VI клас, пълняемост 13 ученици,
недостиг от 5 ученици
VII клас, пълняемост 11 ученици,
недостиг от 7 ученици.
VIII клас, пълняемост 13 ученици,
недостиг от 5 ученици
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер :
/за 39 ученици х 1442 лв./ х 20% =
11247.60 лева.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет тр. Тутракан отпуска
еднократна помощ на Валентин Иванов
Димитров - гр. Тутракан, ул. Димитър
Благоев № 64 на стойност от 2000,00
лева. /Две хиляди лева/
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл.2, ал.1 и чл. 33в от Наредбата
за реда и условията за управление и
разпореждане с Общински жилища /
НРУУРОЖ/, Общински съвет-Тутракан.
I. Дава съгласие да настани г-н Георги Симеонов Георгиев, с постоянен
адрес: с. Шуменци, ул. „Рила” №11
в общинско ведомствено жилище с
адрес: гр. Тутракан, ул. „Силистра”
№6, бл. „Кубрат-2”, вх. Б, ет. 4, ап.
33, съгласно АОС №132/ 27.11.1997г.,
включено в списъка по предназначение
„Ведомствени”, съгласно Решение №62
по Протокол №2 от 30.01.2012 г. на
ОбС- Тутракан, за срок от една година.
II. Възлага на Кмета на община
Тутракан да издаде заповед и сключи

договор за наем, по реда на чл. 32 от
НРУУРОЖ.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл.21, ал.1, т.23 във
връзка с ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Тутракан потвърждава, че
дейностите, по които НЧ „ Н. Й. Вапцаров-1873” гр. Тутракан ще кандидатства по Програма за развитие на
селските райони 2007-2013г., мярка
321 - Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони,
отговарят на приоритетите от Плана
за развитие на община Тутракан 20072013 година.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.
24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет
от 29.12.2011 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република
България за 2012г. и договор за отпускане на финансова помощ Договор №
149/04.01.2013г. (Анекс №1), мярка 3.4
от ОПРСР за Проект „Промоционална
кампания насочена към подобряване
престижа на продукти от риболов
и аквакултура в Община Тутракан”,
сключен между Община Тутракан и
Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултура, Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 84 074,45 лв. /осемдесет
и четири хиляди, седемдесет и четири
лева и четиридесет и пет стотинки/ за
обезпечаване на 110 % от плащането
за финансиране на разходи за ДДС
към авансовото плащане по договор
№149/04.01.2013 г. за отпускане на
финансова помощ (и Анекс) за проект
„Промоционална кампания насочена
към подобряване престижа на продукти
от риболов и аквакултура в Община
Тутракан”, сключен между Община
Тутракан и Изпълнителна агенция по
рибарство.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото
плащане по Договор №149/04.01.2013г.
и Анекс и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и
т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл.30 от Наредба
№13 от 27 юни 2012 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални
кампании” от Оперативна програма
за развитие на сектор «Рибарство»
на Република България, Договор
№149/04.01.2013 г. за отпускане на
финансова помощ (и Анекс към него)
за проект „Промоционална кампания
насочена към подобряване престижа
на продукти от риболов и аквакултура
в Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултура,
Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан, Димитър Венков Стефанов,
да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
размер на 210 186,14лв. (двеста и
десет хиляди сто осемдесет и шест лв.
и четиринадесет ст.) за обезпечаване на
110 % от авансово плащане по Договор
за отпускане на финансова помощ
№149/04.01.2013г., мярка 3.4 от ОПРСР
за проект „Промоционална кампания
насочена към подобряване престижа
на продукти от риболов и аквакултура
в Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултура.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото
плащане по договор №149/04.01.2013
г. (Анекс №1), мярка 3.4 от ОПРСР
за проект „Промоционална кампания
насочена към подобряване престижа
на продукти от риболов и аквакултура
в Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултура и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател:
/И. НЕДЕВ /
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СМЯХ

Малки обяви

Две колежки се срещат и едната казва на другата: - Вчера твоето гадже
какъв виц ми каза в трамвая... щях да падна от леглото!

ПРОДАВАМ

Отишъл един в погребално бюро. Казали му, че могат да му предложат
всякакви екстри за неговото погребение! Човекът попитал дали може
да си поръча оркестър от 50 музиканти. Отговорили му: - Да, разбира
се и каква музика искате да чуете...
Тиха семейна вечер. Тя: - Като се върна назад във времето, разбирам,
че в живота ми е имало само двама истински мъже.
Той: - И кой е вторият, скъпа?
- А, и двамата не ги познаваш...
Говорят си един англичанин, един французин и един българин за
жените си. Англичанинът казва: - Моята жена като язди на кон, краката й
опират в земята - не че конят е нисък, а защото бедрата й са много дълги.
Французинът казва: - А пък аз на моята й обхващам кръста с две ръце,
не че ръцете ми са толкова големи, просто талията й е много малка.
Българинът рекъл: - Пък аз моята Пена, преди да тръгна за работа,
като я плясна по гъза и като се върна от работа, той още се тресе. Не, че
й е толкова голям задникът, ами просто толкова ми е работното време.
Испанец обяснява на пловдивска майна значението на израза ''манянаq маняна'': - Маняна, маняна, брато, значи, представи си плаж,
море, жени, бири, коктейли... - Хайде, сега ти ми обясни к'во значи
вашето ''айляк''.
- Айляк, майна, е същото като вашето ''маняна, маняна'', ама, без
всичкото това напрежение!
Изпращат младеж в армията. Гаджето му казва: - Дай ми твоя фотография.
Младежът търси в шкафчето си — нищо подходящо няма, само една
фотография, на която приятелите му са го снимали гол. Той я разрязва
наполовина и дава горната част на девойката:
- Ето ти за спомен, извинявай, но беше малко намачкана.
Тук се обажда баба му: - А на мен фотография? И аз искам.
Е, бабичката е стара и сляпа, какво ли ще види? Дал й долната част
на снимката. Бабката поглежда снимката и се облива в сълзи:
- Ах! На дядо си се метнал. Както винаги небръснат. Както винаги
вратовръзката накриво...

Къща с офис на ул. "Родина" №38 в Тутракан
За информация: тел. 0866 65890
GSM: 0895 425 453 и 0887 553 884

Магазин за модни дрехи

ОБЯВА
ȾɨɦɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɹɜɹɜɚɫɜɨɛɨɞɧɨɪɚɛɨɬɧɨɦɹɫɬɨɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚɚɤɨɧɹɦɚɠɟɥɚɟɳɢɦɟɞ
ɫɟɫɬɪɢɦɨɠɟɞɚɧɚɡɧɚɱɢɦɮɟɥɞɲɟɪɢɥɢɚɤɭɲɟɪɤɚ
ɀɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɩɨɥɭɱɚɬɩɨɜɟɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɢɪɚɛɨɬɧɨɜɪɟɦɟɡɚɨɛɹɜɟɧɚɬɚɞɥɴɠɧɨɫɬ
ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɨɛɪɴɳɚɬɤɴɦɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚȾɋɏɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ´ɐɢɛɴɪ´ʋɧɚɬɟɥɢɥɢ*60

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Качествени маркови облекла на
много изгодни цени ще намерите в
магазина на ул. "Трансмариска" №26
За справки: 0894 527079

Продавам
коса (селскостопански инструмент).
Цена – 25 лв. Оглед след уговорка.
За контакти: Иванка Калинова Тел.: 0866 65746

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Сканди

СУДОКУ

В аптеката: – Вие от какво имате нужда?
– От тест за бременност.
– Какъв?
– Отрицателен, ако може.

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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С багрите на лятото и есента
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар
НЧ "Искра-1928 г.”,
с. Цар Самуил
апочна новият творчески
сезон на колективите в читалищата. Всъщност, тази
година в нашето читалище той не
е прекъсвал. През месец юни Фолклорната група и Детската танцова
формация „Искрици” продължиха
репетициите си за участие в Балкански събор на българската песен
в град Априлци. Това беше едно
приятно изживяване за самодейците. На събора те се представиха
много добре и получиха грамоти
за обичая „Пеперуда и Герман”, а
децата за камерния танц „Срещи”.
Нощувката беше в семеен хотел,
разположен сред тихо, прекрасно ɇɚɫɰɟɧɚɬɚɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɈɬ
място. По-възрастните се наслаж- ȾɭɧɚɜɚɞɨȻɚɥɤɚɧɚȻɨɪɨɜɨ
даваха на гледката – върховете
На връщане посетихме още едно се опитахме вкусните симиди и
Ботев и Марагидик, а децата си
прекрасно място – Етъра, в разгара захарни петлета.
отмаряха в басейна.
на Празника на билките, и разбира
Но не-по малко вкусни са кайсиите, които отглеждаме в нашата
община. На традиционния Празник
на кайсията, организиран от Община Тутракан, царсамуилските самодейци за пореден път взеха участие,
и за пореден път си тръгнахме с
награди и грамоти.
Вкусни ястия приготвихме и за
„Пъстрата трапеза”, организирана
за празниците „Огненият Дунав” в
град Тутракан. Неочакваният дъжд
измокри децата, но и мокри те
представиха отлично танца „Срещи” и заслужено получиха аплодисментите на пълната читалищна
зала. А изпълнението на Валя
Балканска ни достави възхищение
и гордост, че сме българи.
ɉɴɬɭɜɚɳɨɬɨɫɚɧɞɴɱɟɩɪɢ
На празника на Света Марина орɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ганизирано посетихме Манастира в

З

Екскурзионни предизвикателства
Анастасия ЯКОВА
познаването на съседна
Румъния е цяло предизвикателство. С такава нагласа
50 тутраканци очакваха с нетърпение
поредната екскурзия на Туристическа
агенция „Салвиния” на Камелия Златанова. Въпреки, че по този маршрут
преди две години бе проведена
екскурзия и сега открихме непознати

О

данни, исторически обекти и чухме
нови информации за историята на
Румъния.
Направо се насочихме към планината Карпати. Тя ни посрещна
намръщено, като от време на време
се опитваше да ни изкъпе с несериозен дъжд.
Още при пътуването, Камелия
ни разказа за историята на замъка
Бран първоначално като крепостна

стена на трансилванска територия, а
в последствие се построява замъкът.
Като начало предназначението на
крепостта е отбранителна, построена
от немското население на областта,
като гранична на 30 км от Брашов.
Била е митническа база между балканските народи и немски княжества,
а по-късно отбранителна крепост от
турските нашествия. През годините
е преминала през унгарско, австро-

ȼȻɪɚɲɨɜ

Сяново. И след официалната част,
самодейците изнесоха кратка концертна програма пред присъстващите, че и с оркестър. Колко хубаво
би било, ако и в нашето читалище
имахме музиканти. Тогава със
сигурност бихме се представили
по-добре на фестивала „От Дунава
до Балкана” в град Борово, където
участвахме. Фестивалът имаше
конкурсен характер и награден
фонд, но и конкуренцията беше
голяма.
Бронзов медал и грамота получи
нашият самодеец Исмаил Мустафа
за изпълнението на песента „Калино, Малино”. Сега ни очаква фестивалът на Мамалигата в Нова Черна.
Наред с тези изяви нашите самодейци активно участваха и в библиотечната дейност на читалището.
Много от тях преминаха курсовете
за начална компютърна грамотност,
унгарско, турско и влашко владение.
Бил е преустройван, но е запазил
романския облик на архитектурата.
През 1920 г. Градският съвет на
Брашов го преотстъпва на кралица
Мария и краля (за същата кралица е
бил построен и двореца в Балчик). Тя
обогатява замъка с гоблени, мебели,
картини от Австрия.
В легендарни истории влашкият
управник Влад Цепеш /1431-1476
г. /, наречен Дракула се споменава
като обитател на Замъка Бран. Замъкът има тесни извиващи коридори,
представляващи таен лабиринт от
призрачни местенца и тайници, където лесно може да се скрие „вампир”.
Самият граф не е живял дълго тук. В
замъка е бил заключен от османската
власт за няколко седмици. Славил се
е като жесток управник и легендата
говори, че и сега неговият дух обитава замъка.
В момента замъкът е даден на
Хабсбурските наследници. Те са го
реставрирали и предоставили като
музей на държавата.
От тук се отправихме към крепостта Ръшнов, за нас непозната. Разстоянието от паркинга до самата крепост
не е голямо, но ръмящият дъжд и
предлаганите атрактивни превозни
средства, ни принуди да се качим на
дървеното влакче, теглено от необикновени ”локомотиви” - трактори.
Счита се, че основите на крепостта
са положени от тевтонските рицари
още през 13-ти век, но те не са се
задържали много по тези земи. Така
или иначе, през 1335 г. тя е спасила
живота именно на местните селяни

Ƚɪɚɦɨɬɚɡɚɂɫɦɚɢɥ
ɆɭɫɬɚɮɚɨɬɎɨɥɤɥɨɪɧɢɹ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɈɬȾɭɧɚɜɚɞɨ
Ȼɚɥɤɚɧɚ
Ȼɨɪɨɜɨ

организирани по проект „Информационните технологии - услуга
на библиотеката” на програмата
„Глобални библиотеки – България”.
Надявам се, че очакванията им да
могат да търсят и намират информация в интернет, както и да ползват Скайп са се оправдали. Децата,
посещавайки библиотеката, се
включват в дейността за събиране
и сканиране на стари снимки. Вече
закупихме много добър фотоапарат
със средства от проекта, с който да
снимаме и запазваме за бъдещето
предстоящите събития.
Много интересно за тях занимание беше посещението на „Пътуващото сандъче”, което дойде при
нас с деца от село Нова Черна и
колегата Радка Стефанова.

Интерес за всички потребители
на библиотеката са новите книги
закупени от читалището. Попълнението на фонда е от най-нови и найчетени съвременни романи, както и
от детска и учебна литература.
Наскоро, в мое присъствие,
професията ми беше наречена
„службица”. Не отговорих нищо, а
трябваше. Затова и написах „С багрите на лятото и есента” - слънцето,
което дава живот и есента, която
неизбежно идва.
А за новия творчески сезон да
си пожелаем още по-добри изяви
и постижения в областта на любителското и художествено творчество на нас и на всички колеги
от общината.

и гражданите на Ръшнов по времето
на поредното татарско нашествие.
Името и произлиза от различните
транскрипции и произношения на
немската дума "rose"(роза), като съчетанието от три рози е гравирано върху
герба на крепостта. Самата крепост е
строена без определен архитектурен
стил и единствената задача е да устоява на обсади. Предполага се, че
през 1421 г. турците са я обсадили
за пръв път, но не са я превзели и са
се насочили към Брашов - тогава още
неукрепен, превзели го, разрушили
каптажа на питейната вода и са го
блокирали. След този случай мест-

ните жители са взели мерки изкопавайки кладенец дълбок 98 м директно
в скалата. Така или иначе, крепостта
се е наложила като "резервен град"
на самия Ръшнов, поради честите
чужди нашествия. С включването на
тукашните земи в Австро-унгарската
империя крепостта губи значението
си и никой не я възстановява след
последвалите пожари и земетресения. В началото на 20-ти век започва
да се възражда като туристическа
дестинация. Силно разрушена е от
голямото земетресение през 1940 г.
Реставрирана е за туристи.
Следва

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 октомври – Юлвие МУСИН-ХЮСЕИН, Директор на ЦДГ „Мир”, с. Тутракан
6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
Калугерене, община Главиница
8 октомври – Георги ЧОБАНОВ, Гл. експерт, „Икономически дейности
3 октомври – Иван МАДЖАРОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
и логистика”, Община Тутракан
3 октомври – Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
4 октомври – Александър ДРАГАНОВ, Студент, гр. Тутракан
9 октомври – Нели МАНЧЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
5 октомври – Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан
9 октомври – Бедиха ХЮСЕИН, Ст. счетоводител, Община Главиница
6 октомври – Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник от ДПС, ОбС-

ɬɟɥ
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ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɄɚɥɨɹɧɆȺɊɂɇɈȼ
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
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