РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 43
Година LI
14 - 20 ноември 2013 г.
140 години НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873“, гр. Тутракан

„Там, където има минало има бъдеще“
140-годишен юбилей ще
отпразнува Народно читалище „Никола Йонков
Вапцаров-1873” в Тутракан.
По този повод Читалищното настоятелство има
удоволствието да отправи
покана към всички граждани
за юбилейното честване на

културната институция.
На 19 ноември (вторник)
от 18:00 часа, Театрален състав "Борис Илиев" ще покаже премиера
на постановката "Женско
царство" по българска народна приказка. Постановчик е ръководителят на

трупата - Ценка Бойчева.
В ролите зрителите ще
видят познати лица, но и
ново актьорско попълнение:
Райна – Диана Спиридонова,
Стоян – Кристиян Якимов,
Злата – Теодора Стоянова,
Божил – Петьо Стойчев,
Кметицата – Дияна Гогова,
Дядо Еньо – Борислав Петков, Иван – Ганчо Андреев,
Св. Никола – Станислав
Йорданов, Св. Петър – Цветелин Маринчев, Стражар
– Яна Йорданова, Виктория

Събева и Радостина Веселинова – съветнички.
За 20 ноември (сряда) от
18:00 часа е началото на
големия Тържествен концерт в зрителния салон на
Читалището. „Ще ви поднесем много настроение,
радост и приятни мигове
с музиката, песните и
танците на нашите самодейци. Имаме с какво да Ви
изненадаме! Заповядайте!”
– категорични в покана си
са организаторите.

Цена 0.60 лв.

ǯșȎȑȜȒȎȞȟȠȐȓțȎȒȞȓȟ
До екипа на проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне възможност
за долекуване”:
Ръководител - инж. Красимира Пейчева
Координатор - инж. Валентина Христова
Счетоводител - Петьо Стойчев
Експерт СМР - инж. Ралица Венкова–Гюмишева

Уважаеми колеги,
Благодарение на Вашата усърдна работа Община Тутракан успя
да реализира по най-достоен начин проекта "Преустройство и
модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне възможност за
долекуване”. Днес жителите на общината и всички, които търсят
помощ от нашата болница имат възможност да се лекуват в отлични условия и с адекватна с времето си медицинска апаратура.
Още веднъж Ви благодаря за положения труд!
Пожелавам Ви много здраве, креативни идеи, лични и
професионални успехи!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор BG161РО001/4.1-05/2011/007
Проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан
с предоставяне на възможност за долекуване”
На 22.12.2011 г. с подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.1-05/2011/007
Община Тутракан стартира реализацията на проект „ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ-ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ”.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 20072013” Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни
ареали”. Общата му стойност е 4 328 942,14 лв., а периодът на изпълнение 24 месеца. Съфинансирането
от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 3 645 557,29 лв., от националния бюджет - 643
333,64 лв. Собственият принос на Община Тутракан е 40 051,21 лв.
В рамките на проекта бяха извършени следните дейности:
t«ÊÀ¿ÊÎÊ¾Æ¼ ËÌÊÒÁÀÏÌÄÃ¼ËÌÊ¾ÁÂÀ¼ÉÁÉ¼Ê½ÕÁÍÎ¾ÁÉÄËÊÌÖÓÆÄÄÄÃ½ÊÌÉ¼ÄÃËÖÇÉÄÎÁÇÄ
t ÊÍÎ¼¾Æ¼É¼¼Ë¼Ì¼ÎÏÌ¼ÄËÌÊ¾ÁÂÀ¼ÉÁÉ¼Ê½ÏÓÁÉÄÛÃ¼ÁÆÍËÇÊ¼Î¼ÒÄÛÎ¼Å
t¨¬¾Ö¾¾ÌÖÃÆ¼ÍËÌÄ¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊÉ¼ËÊÈÁÕÁÉÄÛÎ¼ ÆÖÀÁÎÊÍÁÀÊÍÎ¼¾ÛÍËÁÒÄ¼ÇÄÃÄÌ¼ÉÊÊ½ÊÌÏÀ¾¼ÉÁ¾
ÍÖÊÎ¾ÁÎÍÎ¾ÄÁÍÄÃÄÍÆ¾¼ÉÄÛÎ¼É¼ËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÁÇÛÄÈÁÀÄÒÄÉÍÆÄÎÁÍÎ¼ÉÀ¼ÌÎÄ
t«ÊÀÊ½ÌÛ¾¼ÉÁÉ¼ÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁÑ¼Ì¼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄ
tª½ÊÍÊ½Û¾¼ÉÁÉ¼ÊÎÀÁÇÁÉÄÁÃ¼ÀÊÇÁÆÏ¾¼ÉÁ
t«ÌÊÈÊÎÄÌ¼ÉÁÉ¼ÐÄÉ¼ÉÍÊ¾¼Î¼ËÊÀÆÌÁË¼É¼¡
За да се осигури ефективното разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ бяха проведени 5 процедури за избор на изпълнители и сключени 11 договора. Интервенциите по проекта включваха комбинация
от доставка на оборудване и инвестиционен компонент, взаимосвързани помежду си и допринасящи за

Тутракан”, както и повишаване на тяхната сигурност.
Осигури се възможност за повишаване на нивото и разширяване на обема на медицинските дейности в
отделенията и прилагане на съвременни методи на лечение и диагностика.
Подобриха се условията за работа на персонала и условията за пребиваване на болните, с което се
създаде усещане за комфорт и модерна болница.
Информацията за финансовата подкрепа на ЕС се разпространява чрез рекламни брошури, информационни табели, чрез медиите и провеждането на пресконференции. Доставеното оборудване е маркирано
със стикери. След приключване на строителните дейности е поставена постоянна обяснителна табела. Във
всяко отделение, в което е доставено оборудване и са извършвани СМР по проекта са монтирани информационни табели с името и стойността на проекта.
Преките ползи от изпълнението на проекта се обобщават в:
t«Ê¾ÄÔ¼¾¼ÉÁÉ¼ÃÀÌ¼¾ÉÄÛÍÎ¼ÎÏÍÉ¼É¼ÍÁÇÁÉÄÁÎÊ
t¯¾ÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁËÌÊÒÁÉÎ¼É¼Ì¼ÉÉ¼Î¼ÀÄ¼¿ÉÊÍÎÄÆ¼ÄËÌÁ¾ÁÉÒÄÛÎ¼É¼ÍÊÒÄ¼ÇÉÊÃÉ¼ÓÄÈÄÃ¼½ÊÇÛ¾¼ÉÄÛ
t¯ÀÊ¾ÇÁÎ¾ÊÌÁÉÊÍÎÉ¼Ë¼ÒÄÁÉÎÄÎÁÊÎÌ¼ÉÉ¼Î¼ÀÄ¼¿ÉÊÍÎÄÆ¼ÄÉ¼ÃÉ¼ÓÁÉÊÎÊÁÐÄÆ¼ÍÉÊÇÁÓÁÉÄÁ
t¯¾ÁÇÄÓÁÉËÌÊÒÁÉÎÉ¼ÂÁÉÍÆÊÎÊÃÀÌ¼¾ÁÄÉ¼Ì¼ÍÎ¾¼ÉÁÉ¼Ì¼ÂÀ¼ÁÈÊÍÎÎ¼½Ç¼¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁÉ¼ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÉ¼Î¼
апаратура в акушеро-гинекологично отделение, благоприятстваща ранната диагностика и лечение на
¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿ÄÉÄÃ¼½ÊÇÛ¾¼ÉÄÛ
t©¼È¼ÇÛ¾¼ÉÁÉ¼ËÌÊÒÁÉÎ¼É¼ÍÈÖÌÎÉÊÍÎÎ¼ÊÎÉÁÉ¼¾ÌÁÈÁÉÉ¼ÀÄ¼¿ÉÊÍÎÄÆ¼
t«ÊÀÊ½ÌÛ¾¼ÉÁÄÉÐÌ¼ÍÎÌÏÆÎÏÌ¼Î¼¾d¨§®ÏÎÌ¼Æ¼ÉsÄÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁÉ¼ÏÚÎÉ¼Ê½ÍÎ¼ÉÊ¾Æ¼Ã¼½ÊÇÉÄÎÁ
tªÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁÉ¼¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÃ¼ÍËÁÒÄ¼ÇÄÃÄÌ¼É¼¿ÌÄÂ¼Ã¼Ë¼ÒÄÁÉÎÄÍÑÌÊÉÄÓÉÄÃ¼½ÊÇÛ¾¼ÉÄÛÄÃ¼½ÊÇÛ¾¼ÉÄÛ ÄÃÄÍÆ¾¼ÕÄËÌÊÀÖÇÂÄÎÁÇÉÊÇÁÓÁÉÄÁÓÌÁÃÊ½ÊÍÊ½Û¾¼ÉÁÉ¼ÊÎÀÁÇÁÉÄÁÃ¼ÀÊÇÁÆÏ¾¼ÉÁ

tªÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁÉ¼Ì¼¾ÉÄ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÃ¼ÀÊÍÎÖËÀÊ
трайното подобряване на инфраструктурата на лечебното заведение.
½ÊÇÉÄÓÉ¼Î¼ËÊÈÊÕÓÌÁÃÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÉ¼ÀÊÍÎÖËÉ¼ÍÌÁÀ¼
Доставено бе ново оборудване в Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория, Акушероt¬Á¼ÇÄÃÄÌ¼ÉÁÉ¼ÄÆÊÉÊÈÄÄÊÎÁÉÁÌ¿ÊËÊÎÌÁ½ÇÁÉÄÁÍÇÁÀÄÃËÖÇÉÁÉÄÎÁÈÁÌÆÄÃ¼ÁÉÁÌ¿ÄÅÉ¼ÁÐÁÆÎÄ¾ÉÊÍÎ
гинекологично отделение, Хирургично отделение, Вътрешно отделение, Детско отделение, ОАИЛ, НевроОсвен изброените по-горе ползи, резултатите от проекта водят до:
логично отделение, Централна стерилизационна.
t¯¾ÁÇÄÓ¼¾¼ÉÁÉ¼Ë¼ÒÄÁÉÎÊËÊÎÊÆ¼
С помощта на високоспециализираната апаратура се осигури възможност за ранна, качествена, точна и
t©¼È¼ÇÛ¾¼ÉÁ½ÌÊÛÉ¼Ë¼ÒÄÁÉÎÄÎÁ É¼ÍÊÓÁÉÄÆÖÈÀÌÏ¿ÄÇÁÓÁ½ÉÄÃ¼¾ÁÀÁÉÄÛ¾ÍÎÌ¼É¼Î¼ËÊÌ¼ÀÄÇÄËÍ¼É¼
бърза диагностика на тежките и социалнозначими заболявания, осъществяване на ефективна профилактика Æ¼Ë¼ÒÄÎÁÎÉ¼½ÊÇÉÄÒ¼Î¼ÄÇÄÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉ¼ÈÁÀÄÒÄÉÍÆ¼¼Ë¼Ì¼ÎÏÌ¼
и ефикасно лечение, осигуряване на безопасността на пациентите, възползващи се от услугите на „МБАЛ
tÖÃÈÊÂÉÊÍÎÃ¼ÍÆÇÚÓ¾¼ÉÁÉ¼ÀÊ¿Ê¾ÊÌÄÃ¼ËÊ¾ÁÓÁÊËÁÌ¼ÎÄ¾ÉÄÆÇÄÉÄÓÉÄËÖÎÁÆÄ
„Този документ е създаден в рамките на проект „ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ - ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ” по Договор № BG161РО001/4.1-05/2011/007 който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ПРАЗНИК НА ЕТНОСИТЕ В с. ЗЕБИЛ
Село Зебил ще домакинства тазгодишното издание на Празника
на етносите, който ще се проведе на 16 ноември (събота) в салона на
НЧ "Христо Ботев - 1954 г.” Негов организатор е Община Главиница.
В Празника вече са се записали за участие състави от 12 Народни
читалища от общината.
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ДАНИЕЛА
БОБЕВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
Регионалното развитие, децентрализацията и Дунавската стратегия
обсъди с представители на общините в Силистренска област вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева. Тя и Мирослав
Мазнев, зам.-министър на регионалното развитие, Анна Янева, зам.
министър на икономиката и енергетиката, Бюрхан Абазов, зам.-министър на земеделието и храните, Мартин Ганчев от Българската банка за
развитие и Христо Етрополски от Българската агенция за инвестиции
бяха на работно посещение в областта на 13 и 14 ноември 2013 г.
На среща с бизнеса вицепремиерът и представителите на правителството запознаха присъстващите с програми и стимули, насочени
към икономически изостаналите региони на страната за следващия
ËÌÊ¿Ì¼ÈÁÉ ËÁÌÄÊÀ  Í ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ Ã¼ ÌÁ¼ÇÄÃ¼ÒÄÛ É¼
проекти от бизнеса, неправителствения сектор и местните власти.
Вицепремиерът Даниела Бобева присъства на откриване на шивашка
фабрика в Силистра и изнесе лекция на тема „Бъдещето развитие на
туризма като двигател на икономическия растеж“ във Висше Училище
Международен Колеж - Добрич.
„ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”
Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Тутракан
Стефка Станкова участва в семинар на тема „Ефективно управление
и общинско образование” организиран от Националното сдружение
на общините в Република България.
Семинарът се проведе от 4 до 6 ноември в гр. Русе и участниците
в него са имали възможност да дискутират по шест основни теми:
Европейски приоритети и национална рамка на училищното образо¾¼ÉÄÁª½ÕÄÉÍÆÄËÌ¼¾ÊÈÊÕÄÛ¾Ê½Ì¼ÃÊ¾¼ÉÄÁÎÊÄÊÌ¿¼ÉÄÃ¼ÒÄÛÎ¼É¼
Ì¼ÃÇÄÓÉÄÎÁËÊ¾ÄÀÏÍÇÏ¿Ä°ÄÉ¼ÉÍÄÌ¼ÉÁÉ¼Ê½ÕÄÉÍÆÊÎÊÊ½Ì¼ÃÊ¾¼ÉÄÁ 
ÍËÁÒÄÐÄÆÄ¬¼ÃÌ¼½ÊÎ¾¼ÉÁÄÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÉ¼Ê½ÕÄÉÍÆ¼Ê½Ì¼ÃÊ¾¼ÎÁÇÉ¼
ËÊÇÄÎÄÆ¼  ¡¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ÍÌ¼¾ÉÁÉÄÛ Ã¼ÄÈÊÀÁÅÍÎ¾ÄÁ Í ÌÊÀÄÎÁÇÄ  ÉÁправителствения и бизнес сектор и Представяне на добри общински
практики.
КРИМИНАЛЕ
Неправилно ползване на отоплителен уред довело до пожар в
стопанска сграда в село Зафирово на 6 ноември около 11.10 часа.
Изгорели 7 куб.м дърва за огрев, преди огнеборци от Противопожарен
участък - Главиница да потушат пожара. Спасени са две сгради.
В с. Нова Черна неизвестен извършител прониква в частен дом и
извършва кражба на отоплителна печка с водна риза на стойност 760
лева, собственост на 33 годишен мъж, от гр. Русе.
В с. Подлес 38-годишен мъж се е заканил с убийство спрямо 71-годишна жена, от същото село, като проникнал в дома и след което и
нанесъл побой и порезни рани в областта на ръцете и тялото. Мъжът
е задържан в поделенията на МВР за срок от 24 часа.

40-минутни часове при целодневна
организация на учебния ден
промени в Правилника за
прилагане на Закона за
народната просвета правителството създаде възможност
при целодневна организация на
учебния ден учебните часове за
учениците от V до VIII клас да може
да бъдат и по 40 минути. Това ще
става с разрешение на началника
на регионалния инспекторат на
образованието и ще позволи поголяма гъвкавост при организацията на учебния ден, така че краят

С

на учебните занятия и времето за
пътуване да се вместват в рамките
на светлата част на денонощието.
Основната цел на направеното
в ППЗНП изменение е напълно
ограничаване на възможността
нормалната продължителност на
превоза на учениците да попадне
извън периода на светлата част на
денонощието, с което се гарантира
по-голяма сигурност и безопасност на децата и учениците, “
ТГ”
които се превозват.

ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА
"ЛЮКРИМ ГАРД” ООД
с национален лиценз
Започва организация по охрана на обекти, съгласно чл. 5 и чл.
10 от Закона за частната охранителна дейност с алармени системи видео наблюдение и физическа охрана на фирмени обекти и
частни домове в община Тутракан и община Главиница, разполага
с патрулен автомобил.
Реакция с автопатрул денонощно.
Телефон за връзка - 0879 911 452

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

Съобщение
Във връзка със строително-ремонтните работи за
реконструкция на водопровод, канал и пътна настилка
ще бъде затворен за движение на транспортни средства участък от ул. „Рибарска” между улиците „Пирин”
и „Кръстьо Стоянов” в Тутракан до края на м. декември
2013 г.
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Епизоотичната комисия заседава
О

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинската епизоотична комисия в
Тутракан проведе
заседание, на което бяха
набелязани и приети превантивни мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта бяс на
територията на общината.
Поводът е констатирано
заболяване на бяс при две
кучета в Холандия, които
са внесени от Силистра, а
също и заповед на областния управител по случая за
предприемане на спешни
мерки.
Регулиране популацията
на безстопанствени и скитащи кучета и на цялата
гама от космат хищник
– лисици, чакали и вълци,
които са основният приносител на заболяването бяс,
регистрация на домашните животни, ваксинация и
обезпаразитяване на всички
ловни кучета, предаване на
проби от всички отстреляни диви животни в централната лаборатория в София
и следене на титъра на
имунитета след оралната
ваксинация, която предстои
по лисиците са част от

приетите мерки.
Предвидена е информационна кампания във връзка с
необходимостта от чипиране, ваксинация и обезпаразитяване на домашните
кучета, а също какво представлява бесът и какви са
последствията за хората.

„Хората трябва да знаят с какво евентуално
могат да се сблъскат, за
да информират съответно
кметовете, кметските
наместници и ветеринарните власти при такова
съмнение” – каза кметът
на община Тутракан д-р

Димитър Стефанов, който
по професия е ветеринарен
лекар.
От ЛРД „Сокол” - Тутракан ще окажат пълно
съдействие на ветеринарните власти, за да
се предотврати зараза и
заболяване.

В област Силистра потокът от бежанци от две седмици е
спрял, в момента обстановката в страната е по-спокойна
„В област Силистра потокът от бежанци е спрял
през последните две седмици и няма напрежение във
връзка с тяхното преминаване през границата или при
пребиваването им в града“, заяви г-н Насуф Насуф,
областен управител на Силистра. По негова покана бе
проведено поредното заседание с представители на
различни институции, имащи отношение към проблема. Според статистиката, в национален мащаб през
последните 3 дни в страната са влезли 183-ма души,
което е три пъти по-малко в сравнение с потока в
предишни периоди. По-малкият им брой е позволил да се
работи с хората по-бързо, преди да бъдат настанени
в бежански лагери. Като спокойна се отчита и изминалата седмица. Както и досега, в област Силистра
не се предвижда да бъдат създавани подобни места,
предназначени за тях.
„В момента РЗИ, заедно с личните лекари и РЗОК
правят проверки в списъците на децата до 15 г., за да
се установи кои от тях не са били имунизирани срещу

полиомиелит, защото в близките седмици предстои
кампания за имунизация, вкл. и сред бежанците“, обясни д-р Константин Попов, директор на инспекцията
в Силистра. Направени са необходимите уговорки с
ръководството на МБАЛ – Силистра относно възможността в почивните дни в спешното отделение да се
правят прегледи на бежанци.
„Имаме готовност да организираме разблокиране на
държавния резерв, за да посрещнем евентуално нуждите
на бежанци с храни и др. материали, ако изведнъж се
повиши броят им в Силистра“, каза Маргарита Касабова от името на местната структура на БЧК. Отчита се като положителна промяната в поведението
на гражданите на Силистра, които покрай проблема с
бежанците са станали по-внимателни към обществените проблеми. Констатира се, че на все повече наши
съграждани им прави впечатление присъствието на
непознати хора и на гости на града както по улиците,
така и в обществените заведения.
“
ТГ”

Проверките за издаване на Политиката на сближаване
касови бележки продължават през новия Програмен
период 2014-2020
Д

есет проверки на
търговски обекти
в района на Тутракан и Дулово извършиха
през изминалата седмица инспекторите от
силистренския офис на
Националната агенция
за приходите. Проверени
са обекти за търговия
на дребно - магазини за
хранителни и промишлени
стоки. В три от случаите е установено, че
търговците не издават
фискален бон за извършената покупка, и за това
ще им бъдат съставени
актове за нарушение.
От началото на годината инспекторите от
офис Силистра са извършили 601 оперативни
проверки, в т.ч. 55 проверки с инвентаризации,
20 - по жалби и сигнали,
68 наблюдения на неизрядни задължени лица,
както и 43 съвместни
проверки със служители
от Инспекцията по труда
и други контролни органи.
В резултат на тези

проверки са съставени
78 акта за нарушения,
от които само два са
по осигурителното законодателство, а останалите са по наредбата
за регистриране и отчитане на продажбите
в търговските обекти.
Издадени са 51 наказателни постановления за
26 200 лв. Разпоредено
е запечатването на 22
търговски обекта, с наложени санкции за 14
700 лв.
Сред най-честите нарушения е неиздаването на касова бележка,
затова напомняме на
клиентите да изискват
касови бележки за извършените покупки, както
и да подават сигнали
за забелязани от тях
данъчни и осигурителни
нарушения от недобросъвестни търговци. Сигнали могат да се подават
на телефона на НАП 0700
18 700 на цената на градски разговор от цялата
“ТГ”
страна.

ова поредица срещи по
общини с широк кръг представители на местните общности – местни власти, експерти в
различни направления, НПО, читалища и всички заинтересовани лица организира Областен информационен
център – Силистра (ОИЦ) през месец
ноември. Информационни събития
ще бъдат проведени в седемте общински центрове на Силистренска
област. Темата на работните дискусии
е „ЕВРОФОНДОВЕТЕ – НАУЧЕНИ
УРОЦИ (2007-2013) И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ (2014-2020)”, като целта
е да се затвърди имиджа и разпознаваемостта на ОИЦ и мрежата като
надежден информационен партньор.
Задачата на експертите е да подбират, обработват и своевременно
да предоставят информация, която
да подпомогне представителите на
всички целеви групи да намерят
своето място и да дадат своя принос
за бъдещото развитие на общността
и региона.
Наред с набирането на обратна
връзка за научените уроци от периода
2007-2013 г., ще бъде разгледан и
процесът по подготовката на Новия

Н

програмен период (2014-2020).
Яснота за посоката на развитие на
Политиката на сближаване и за реализирането в България, ще внесат
работните документи на Споразумението за партньорство и на новите
Оперативни програми. Пилотното
прилагане на модели за териториални
инвестиции в някои региони (област
Смолян и Северозападен район за
планиране) ще бъде част от дискусиите относно бъдещи възможности
на област Силистра за привличане
на целенасочено финансиране от
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Срещата в Тутракан се проведе на
13 ноември, а в Главиница предстои –
на 21 ноември (четвъртък) от 10:00 ч.,
зала на Общински съвет-Главиница.

Ученици от СОУ „Христо Ботев” с нов
успех в областта на IТ-технологиите
Н

а 10 ноември т. г.
се проведе Международно състезание по
информатика и компютърна
грамотност „Бобър-България” в две възрастови гпрупи VI-VII клас и VIII-IХ клас.
Състезанието се провежда
в определен интервал от
време on-line в сайта www.
math.bas.bg/bbr, като всеки
участник влиза в системата, използвайки предварително получени логин и
парола. След първоначалното влизане в системата,
състезателят разполага с
време от 30 минути, за да
въведе своите отговори на
въпросите. Броят на въпросите е 18 и към всеки се
предлагат 4 възможности
за отговор. Въпросите се
задават на състезателя по
реда на номерата им и не е
възможно връщане към вече

преминат въпрос.
От възрастова група VIVII клас взеха участие 243
ученици от цяла България. С
най-добро класиране от СОУ

„Христо Ботев” са Константин Дочев и Богомил
Маргаритов от VI клас и
Георги Георгиев от VII клас.
При възрастова група

VIII-IХ клас се включиха 308
ученици от страната. С
най-добро време от нашето училище са учениците
Данислав Ангелов, Моника
Данчева и Валентин Николов от IХ клас.
Нашите въспитаници се
представиха добре на фона
на големия брой участници.
И това говори за едно добро
обучение по Информатика и
Информационни технологии
в СОУ „Христо Ботев” съизмеримо с международното
състезание.
Благодарим на участниците включили се в състезанието с пожелание за поголеми успехи в областта
на IТ-технологиите.
Анна ГЕОРГИЕВА
инж. Снежана ДАНЧЕВА,
Преподаватели по
Информатика и
Информационни технологии

Награди от конкурс на НК „Родолюбие”

Н

а 8-ми ноември в Националния Военноисторически музей се
проведе церемонията по
защитата и награждаването на лауретите в XXI
конкурс на НК "Родолюбие”.
Церемонията бе открита
от председателя на НК
"Родолюбие" и на СБУ - Янка
Такева. Поздравителни адреси до участниците бяха
изпратени от Маргарита
Попова - вицепрезидент на
Република България, образователния министър Анелия Клисарова и кмета на
столична община Йорданка
Фъндъкова.
В конкурса са участвали
общо 129 разработки, от
които до журиране са допуснати 116. Възпитаниците на СОУ "Христо Ботев"
участваха с 5 презентации
и едно есе, като 4 от презентациите и есето са
наградени.

Десислава Данчева след
защита завоюва 1-во място
за презентация във възрастова група 9-12 клас, което
и осигурява едногодишна
стипендия от МОМН. Консултанти на Десислава са
Маргарита Димитрова и
Анна Георгиева.
Специалната награда на
СБУ бе присъдена на Каролина Христова - 12 клас,
Йорданка Петрова - 10
клас, Ива-Мария Веселинова - 10 клас и на техните
консултанти Маргарита
Димитрова, Анна Георгиева
и Снежана Данчева за презентации.
Второ място във възрастова група 5-8 клас завоюва
Моника Данчева - 8 клас,
с консултант Радка Трифонова.
В раздел есета бе отличена работата на Димитрина Мирославова - 12
клас с консултант Марга-

Предстои актуализация на
автобусните маршрути
Силистра по покана на
областния управител
Насуф Насуф се проведе заседание на Областната
транспортна комисия, в която
участват представители на общините, на други институции и
на браншови организации. Членовете на комисията разгледаха
няколко въпроса. Според едно
от взетите решения – общините в област Силистра имат
един месец, за да предложат
на Комисията да актуализира
маршрутите и разписанията на
автобуси по различни направления в действащите различни
транспортни схеми.
Разчита се, че с евентуалните
уточнения в различен от сегашния порядък и съдържание ще
бъдат коригирани т.нар. нови
линии, за да бъдат актуални
като време и място в разписанията. За пример са дадени
традиционни дестинации като
Русе, Варна, Велико Търново
и др. градове. Възможни са
промени и до села, част от схемата. По-доброто състояние на
пътищата и новите възможности
на съвременните автомобили,
микробуси и автобуси налагали
огледа на сегашното състояние

В
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на транспортните връзки. Някои
от дестинациите са правени по
разчети от преди 20-30 години
не са променяни с десетилетия.
Комисията утвърди и промени
в часовете на тръгване по някои
от направленията. Стигна се
до съгласие автобус от Варна
за Силистра да има в 9 часа
сутринта, вм. да тръгва в 13 ч.,
както е в момента. Автобусна
линия Силистра – Гарван минава
от квотата на община Ситово в
квотата на община Силистра с
часове на тръгване от Силистра
в 6,10, в 12 и в 16 ч. За целта
има решения на съответните
общински съвети. Разгледана
бе и темата, внесена от участник в Комисията, във връзка с
проблеми с неподдържането от
страна на тутраканска фирма
в продължение на години на
автобусна линия от Тутракан
до Русе, която наскоро обаче е
била подновена. Като проблем
е и почти дублирането с друг
курс по същото направление,
извършван от фирма от Силистра. РО на ДАИ в Силистра
се ангажира до две седмици да
събере необходимата информация и да намери решение в
Министерството на транспорта.

рита Димитрова.
За настроението по време на награждаването се
погрижи състав "Изворче"
към Националния дворец на
децата.
В края на церемонията бе
обявена темата на следва-

щия конкурс: ”Любовта към
отечеството превъзхожда
всички световни добрини" Георги Раковски.
Благодарим на Община
Тутракан и ДГС-Тутракан
за оказаната помощ да присъстваме на церемонията.

Фирмите, изплащащи доходи по
граждански договори и наеми на
физически лица, не трябва да
удържат авансов данък за

Н

е трябва да се удържа авансов данък за
доходите по извънтрудови правоотношения
и от наем, платени през
четвъртото тримесечие
на 2013 г. и съответно за
тях не се попълват данни
в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1
от ЗДДФЛ (образец 4001).
Това изрично е записано
в закона, поради което
неправомерното удържане на авансов данък е в
нарушение на данъчния
закон.
От НАП съобщават, че
са установили много случаи, в които на физическите лица, на които са изплатени доходи по граждански
договори през октомври и
ноември, неправилно е бил
удържан авансов данък. Затова от приходната агенция призовават платците
на доходи, които по силата
на закона са задължени да
удържат авансово данък
за тези доходи, както и за

доходите от наем, да обърнат внимание на законовите изисквания. В случай, че
данъкът е вече удържан,
съветът на НАП е парите
да бъдат върнати на физическите лица, а сметките за изплатени суми и
служебните бележки към
тях, да бъдат преиздадени.
Междувременно от Агенцията вече започнаха масова
информационна кампания
чрез електронната поща
сред платците на доходи.
От НАП напомнят още,
че авансов данък за четвъртото тримесечие не
дължат и физическите
лица, които сами определят и внасят дължимия
авансово данък. Това са
физически лица, които през
четвъртото тримесечие
са придобили доходи, например в качеството си на
наемодатели на физически
лица, както и нотариуси,
адвокати, стоматолози
и др. самоосигуряващи се
“ТГ”
лица.

Плюс / Минус

По пътя към
истината...
Ивайло ЙОРДАНОВ,
с. Цар Самуил

Той вече не бе добър човек. Защото хората го ограбваха, употребяваха,
докосваха с користните си мисли. С порочните си усмивки го лъжеха. С
фалшивите си думи го упояваха. И у него взе да се натрупва огорчение
и болка. Но не омраза, ако мразеше би отмъстил и отмъщението щеше
да е безмилостно и разрушаващо. И все пак огорченият човек, онзи с
отровената душевност няма как да бъде добър. Той гледа на света все
едно е мрак и в него танцуват дяволи. Веднъж осквернен и омерзен,
огорченият човек си мисли, че всички са такива. Че са лоши и той непременно трябва да бъде като тях, за да оцелява и за да не му се присмиват.
Знаете, когато Дунава е мътен и в него плуват всякакви отломки и
мръсотия. Такъв е животът за огорчения човек. Той се задушава сред
клоаката на лицемерието, сред тая воня на пошлост и посредственост. Тя
го удавя. Едва поема въздух, дробовете му се свиват, сърцето му бавно
гасне. И той се сеща за всички ония, които убиваха вярата му в любовта,
в смисъла на битието, в доброто между хората. Те, ония, се забавляваха
с наивността му и сетне хихикайки изчезваха в мълчание и в мрака, който
живеят. Те не познаваха истинската любов, а хранеха единствено егото
си. Мълчаха, а душата им ликуваше, че са победили в някаква тяхна
измислена "игра”. Но не може да победиш, унищожавайки искреността
и детската чистота. Това не е победа, мили хора, а пир на демони. Ако
пред нас е пътят на истината две са фундаменталните грешки: или да
не тръгнем по него или да не стигнем до края. Когато сте по средата и
усетите, че сте изоставени от всички не се опитвайте да се върнете - път
назад няма. Но и не спирайте да по пътя си. Продължавайте. Нищо, че
сте сам. Истината ще ви направи силни и смели, а по пътя ще възвърнете
доброто у себе си. Непременно ще го възвърнете, защото ще заобичате
себе си, ще излекувате раните си, ще повярвате в свободата.
P.S. Нашият лирически герой среща непозната душа в хълмиста
местност, местност по пътя към истината. За по кратко ще ги наричаме
ОЧ - огорченият човек и НС - неизбежната спътница. Помежду им се
завързва кратък диалог:
НС: - Преходът от отчаянието и огорчението към омразата е лесен
и плавен.
ОЧ: - Да, но у мен има здрав разум, не всеки е способен да върши
престъпления.
НС: - Не всички престъпления са в Наказателния кодекс, а свещените
книги вече никой не ги чете, така че...
ОЧ: - Да, за отмъщението си права - то може да е коварно, перфидно,
внезапно, но ако отмъстя завинаги ще загубя човешкият си лик. Ще се
превърна в сянка сред сенки и истината ще захлопне вратата си пред мен.
НС: - А не съм съгласна, грехът е изключително човешки атрибут.
ОЧ: - Има грях и грях. Има грях поради изкушения, има и такъв от
омраза.
НС: - Не се делят по степени.
ОЧ: - Има грях, в който рушиш единствено себе си и грях, с който
може да съсипеш съдби.
НС: - И двата процеса вървят едновременно. Пък и нали трябва да
стигнем някак до разкаянието и прошката, а как ще стане, без да сме
извършили греха?
ОЧ: - А не е ли по-разумно да не допускаме злото у себе си? Само
квант любов да се е съхранил у човека и той не е способен да отмъсти.
Любовта като с магическа пръчка отнема егото ни и ни превръща в част
от Вселената, от Божията промисъл, а тя е чужда към всяко насилие...
Двамата спътници продължават по пътя си. А на огорченият човек му
става някак леко на душата. Защото е проумял, че най-доброто лекарство
за човека е човекът и че доброто всъщност никога няма да се погуби,
стига да имаме желание и мъдрост да го открием и съхраним.
Завесата пада. Хепиенд.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 40/08.11.2013 г.
На основание чл.140 от Закона за устройство на територията Ви
уведомяваме, чe на 06.11.2013г. е издадена виза за:
„Проект за жилищна сграда”
от главния архитект на Община Тутракан.
Местонахождение: квартал – 55, УПИ I - 1900 по плана за улична
регулация на гр.Тутракан приет с Решение № 327/02.02.2006 г. на
Общински съвет-Тутракан.
Идентификатор на имота № 73496.501.1900 по кадастрална карта
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан , ул.„Арда” № 11
Визата е издадена на Станимир Костадинов Зузов, гр. Тутракан,
ул. „Силистра” № 1
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд – Силистра по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

http://www.gts-flag.org

Извънредното Общо събрание проведе
Рибарската група
Н

а 8 ноември т.г Местната инициативна рибарска група (МИРГ)
„Главиница-Тутракан-Сливо
поле” проведе извънредно
Общо събрание.
Поради преминаване на
работа като държавен служител от Управителния съвет бе освободен представителят на община Сливо
поле Левент Исмаил, а на
негово място единодушно
бе избран инж. Сали Салиев.
Общото събрание из- и юридически консултант развитие на МИРГ.
договориране на проектите
бра един нов член, подал на организацията.
Управителят на МИРГ с ИАРА – до м. септември
заявление – адв. Добрин
Приета бе актуализация Евелина Джепсън информи- 2014 г.
Атанасов, който ще бъде на Местната стратегия за ра, че е удължен срокът за
На събранието стана

Риболовният туризъм – хит в Европа
З
аключителен семинар на ФАРНЕТ свързан с приключващия
вече програмен период
се проведе на о. Сардиния, Италия, от 22 до 24
октомври т.г. Темата
на форума е „Свързване
на рибарството с туристическата икономика”. В
него участваха представители на 80 Рибарски
групи от цяла Европа
включително Евелина
ДЖЕПСЪН, управител на
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”.
„Темата бе доста атрактивна за всички, защото
една от възможностите
за финансиране на туристически проекти в Рибарската програма е Ос 4. В
другите Ос-и няма подобни
възможности” – коментира Евелина Джепсън.
Паралелно със семинара
е проведен и Панаир на
изпълнени проекти, групирани по различни теми.

ȼɫɢɱɤɢɫɚɝɨɬɨɜɢɡɚ
ɪɢɛɨɥɨɜɟɧɬɭɪɢɡɴɦ

ȿɜɟɥɢɧɚȾɠɟɩɫɴɧɧɚɳɚɧɞɚɧɚɆɂɊȽ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ

„Аз участвах в Панаира с
представяне на един проект на Община Тутракан,
който е от рода „комплексни проекти за туризъм”.
Той е по Мярка 3.1 и е свързан с възстановката на
плаващата мелница като
макет и рехабилитацията на част от Дунавския
парк, продължи разказа си
Евелина Джепсън. Тъй като
този проект съдържа и
други комплексни дейности
– маркетингова стратегия
за управление на туризма
тук, създаване на туристически пакети, събитие
за откриване на парка и
т.н, организаторите решиха, че той е подходящ
за презентация в тази
група. Доста въпроси задаваха след представянето,
което означава, че ги е
впечатлил.
Беше много полезно, за-

ясно, че публичните мерки
от Стратегията на МИРГ
се изпълняват – по два
проекта са договорирали
и изпълняват общините
Тутракан и Сливо поле, а

един – община Главиница.
Все още не се усвояват
средствата от частния
сектор, към който условията са малко по-различни.

ВАЖНО!
Във връзка с актуализацията на Местната
Стратегия за развитие на МИРГ „ГлавиницаТутракан-Сливо поле” до 15.11.2013 г. на сайта
на МИРГ – www.gts-flag.org, ще бъдат
публикувани и актуализирани насоки и
документи за кандидатстване.

щото те ни демонстрираха как предлагат услугата PESCA TURISMO
или Риболовен туризъм
на самия риболовен съд.
Всъщност, туристи се
качват на съда на рибаря и
гледат как той лови риба.
В някои случаи могат да
участват, в зависимост
от законодателството
на съответната страна,
а в други само да гледат
или да риболуват, но само
с въдици. И още – могат
да обядват на съда, да
спрат, за да обядват или
да приготвят рибата, която са уловили. Различни
варианти предлагаха от
различните страни, включително и от Финландия,
например. Техните условия
са коренно различни от
тези на Италия и Франция,
но явно и там се опитват
да правят нещо подобно.
Финландският представи-

тел презентира самите
пакети, които предлагат.
Направи ми впечатление,
че цените бяха доста сериозни, много по-сериозни
от тези в Италия, но това
зависи от стандарта на
всяка страна.
Част от участниците
в семинара участваха в
такъв PESCA TURISMO
на фирма, която предлага
услугата. Като се върнаха
разказаха за преживяването, явно за всички е било
много екзотично и интересно.
В България нямаме специфично законодателство,
свързано с такъв тип
туризъм, но би могло да
бъдат организирани такива услуги. Лодките трябва
да предлагат само и единствено туристическата
услуга, а не да се риболува
в истинския смисъл на
думата.
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Стожерът на здравеопазването Шест филмови епизоди за
рибарите и местния туризъм
са общинските болници
Калина ГРЪНЧАРОВА
а официална церемония с водосвет организирана на 7 ноември
бяха открити модернизираните
отделения и отделението за долекуване
в МБАЛ-Тутракан. Трикольорната лента

Н

заслужават. Ние искаме нашата болница
да е пример за всички общини в България.
Именно това трябва да разберат държавата
и правителството, че стожерът на здравеопазването са точно общинските болници.”
„Тутракан има възможност да се гордее

ɄɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɌɚɦɚɪɚɄɭɥɟɜɚ
ɩɪɟɪɹɡɜɚɬɬɪɢɤɨɥɶɨɪɧɚɬɚɥɟɧɬɚ

ȼɨɞɨɫɜɟɬɡɚɡɞɪɚɜɟɢɭɫɩɟɯɨɬɫɥɭɠɢ
ɨɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɚɜ

прерязаха кметът на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и началникът на Регионалния отдел „Северен Централен район
за планиране” - Русе към Министерство на
регионалното развитие Тамара Кулева. Част
от лентата кметът подари на французина
Ален Вале, почетен гражданин на Тутракан,
един от големите дарители на болницата.

В Отделението по образна диагностика
вече има 16-срезов компютърен томограф,
дигитален стационарен графичен рентгенов
апарат, дигитален дистантен стационарен
скопично-графичен рентгенов апарат,
мобилен рентгенов графичен апарат, а

е второ ниво, разполагаме с апарати за
проверка на жлъчните пътища и може да се
прави операция, без да се отваря корема.”
"Ние с този проект придобихме едно уникално като обем оборудване. Т.е. нашите
пациенти, които са решили да изберат нас,

с една болница с високо качество. Пътят
ще е дълъг и аз желая здраве на всички
жители”, поздрави всички Ален Вале.
„Това, което видях тук надмина моите
очаквания, сподели проф. Стефан Иванов.
Приветствам ви, че помагате за здравната
кауза, а именно не в големите болници
както сега са концентрирани средствата, а

ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚɏɢɪɭɪɝɢɱɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɞɪɌɨɲɤɨɐɚɤɨɜ
ɩɨɤɚɡɚɫɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɧɚɜɫɢɱɤɢɪɟɧɨɜɢɪɚɧɨɬɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪɇɟɞɤɚɐɜɟɬɤɨɜɚɪɚɡɤɚ
ɡɚɡɚɸɛɢɥɟɣɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɡɞɪɚɜɧɨɬɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟ

Съпричастност към значимостта на
събитието демонстрираха зам.-областният
управител Валя Емилова, Цветан Ботев от
фирмата-доставчик на медицинска апаратура „Химимпорт”, проф. Стефан Иванов,
ръководител на катедра в Медицински
университет-Варна, републикански консултант по акушерство и гинекология, Ален
Вале, Магдалина Илиева – представител на
„ГлавБулгарстрой”, Александър Панушев от
„Химфарма” и др.
„Преди две години, декември месец,
ние подписахме договор за финансиране
на този проект, каза кметът д-р Димитър
Стефанов. Един проект, който никой не
вярваше, че ще бъде реализиран, тъй като
беше, грубо казано „в канала”. Проект,
който трябваше да се преработва на 100%,
проект, който благодарение на правителството успяхме да реализираме. И затова
искам да благодаря на всички, които са се
докоснали до него. Знаете, че покрай проекта, ние реновирахме много помещения
допълнително с наш финансов ресурс и с
ресурс на болницата, за да може Тутракан
да има Болница за хората, защото те го

там, където е основното население, което
го заслужава. Преди 31 години започнах
да работя при покойния вече д-р Петър
Бойчев, от когото аз научих първите стъпки,
а, б-ето на акушерството и гинекологията.
От тогава не бях идвал тук. Впечатлен съм!
Пожелавам Ви да превърнете здравното
заведение в Университетска болница!”
Цветан Ботев от ”Химимпорт” бе категоричен – „вие получихте най-доброто на
световно ниво, което има в момента. Това
е „Сименс”, „Олимпус”, „Дрегер” – това
са 62 апарата за тутраканската болница монтирахме всичко, обучихме персонала.
Доколкото ми е известно, това е найскъпият проект по програмата на МРРБ и
Министерство на здравеопазването. Ако
няма професионална инициатива, колкото
и милиони да дават, нищо не се получава.
Искам да благодаря на общинското
ръководство в лицето на д-р Стефанов
– без тях ние нищо нямаше да можем да
свършим. Разбира се, и на екипа, който
работи в болницата.”
Общо 62 апарата на световно ниво са
доставени и монтирани в отделенията.

ɇɚɱɚɥɧɢɤɴɬɧɚɈɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨɩɨɨɛɪɚɡɧɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɞɪɂɜɚɧȿɧɱɟɜɟɞɨɜɨɥɟɧɨɬɧɨɜɢɹɫɤɟɧɟɪ

мултифункционален ултразвуков апарат
4D има и в АГО.
АГО разполага и с ендоскопско оборудване за минимално инвазивна хирургия /
лапароскопско оборудване за гинекологична хирургия с набор инструменти за
лапароскопска електрохирургия и хистероскопски комплект/.
С нова медицинска апаратура са оборудвани Хирургично, Вътрешно, Детско
Неврологично отделение, Клиничната лаборатория, ОАИЛ и новооткритото отделение
за долекуване.
Апаратурата и строително-ремонтните
дейности са осъществени благодарение
на проекта на Община Тутракан „Преустройство и модернизиране на МБАЛТутракан с предоставяне на възможност
за долекуване”, който се финансира от
ОП „Регионално развитие” и е на обща
стойност 4 328 942,14 лв.
Паралелно с реализацията на проекта,
местният бизнес и гражданите се включиха в дарителска кампания организирана
от Община Тутракан, в която за няколко
месеца бяха събрани 128 хил.лв. С тези
средства са извършени ремонтни дейности
във Вътрешно и Хирургично отделение,
които сега имат интериор, за който всеки
свързан със здравеопазването би завидял.
В Хирургия репродукции на картини са оформили галерия не само в коридора, но и в
стаите. Всяка стая е оборудвана с климатик.
За новата медицинска апаратура д-р Тошко
Цаков, началник на Отделението по хирургия сподели: „Лапароскопската апаратурата
е с изключително добра разделителна
способност, което дава възможност да се
оперират 95% от цялата коремна патология.
А също болести на бял дроб, на отделителната система, гинекологична хирургия.
Доколкото знам, три такива апарата има в
България – в София, Бургас и тук. За три
седмици сме направили повече от 40 операции, те са архивирани и по-късно може
да се гледа цялата операция.
Имаме ултразвуков скалпел, а сега
с помощта на Общината и Общинския
съвет, до края на следващия месец чакаме
да получим нова енергийна платформа,
американска, най-добрата, която се произвежда в света в момента. По този начин
отделението става едно най-добрите, бих
казал – най-доброто в цяла България. То

Интересен проект реализира Община Тутракан през последните месеци.
Дейностите по него имат за цел да
се изработи един представителен
рекламен продукт на града – от характерния поминък – рибарството, до
подобряване престижа на продуктите
от риболов. Една от дейностите е изработването на филмова поредица в
шест епизода, които по любопитен начин представят битието на днешните
рибари вплетено с местния туризъм,
ежедневието на крайдунавския град и
културно-историческото наследство.
Зам.-кметът Петя Князова-Василева дава допълнителни подробности:
- Разкажете ни повече за проекта.
- Проектът „Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов
и аквакултура в община Тутракан” е
финансиран от Европейския фонд по
рибарство и държавния бюджет. Бих
казала, че това е един добър шанс
за Община Тутракан, защото можем
да кажем на хората, какво се случва
тук, какви са предимствата, че сме
на Дунава – уникалният шанс, който
имаме чрез риболова, рибните продукти, населението, което се препитава
с рибарство.
Посланието на кампанията е „Рибният дар на здравето е господар” и
само по себе си то говори за целта
на проекта – да покажем колко е
полезна рибата, рибните продукти,
заниманието с риболов района и консумацията на риба от населението.
При изпълнението си проектът
включва няколко активности – изработване на рекламни материали,
аудио и видео реклами, много хубаво
филмче в шест епизода бе заснето.
Няколко конкурса проведохме –
за улов на най-голяма риба, където
участваха около тридесетина рибари.
В конкурса за най-вкусна рецепта с
риба бяха събрани над 50 автентични

ще получат нещо, което получават хората
в Европа", твърди д-р Любомир Бойчев началник на АГ отделение.
Д-р Бойчев очаква и тази година в
Родилно отделение да се проплачат
над 500 новородени бебета.
Тутраканската болница навърши
и юбилейните 135 години, за които
в своето слово говори управителят й
д-р Недка Цветкова. Днес здравното
заведение разполага освен с отлична
база - 8 отделения, през които годишно
преминават близо 5 000 пациенти и с
много добри специалисти. То работи по
87 клинични пътеки.
Специализанти по Акушерство и
гинекология са двама млади лекари
д-р Павел Ангелов и д-р Деян Малчев,
които са радостта на всички. Първо, че
са тутраканци и второ, че са избрали да
специализират точно в нашата болница.

рецепти предавани от поколение на
поколение, които ще бъдат издадени
в луксозен кулинарен справочник за
рибна рецепта.
Конкурсът за детска рисунка бе
на тема „Яжте риба, тя е вкусна и
полезна”. Децата показаха изключителни рисунки, колажи. Детското
творчество е невероятно в Тутракан.
Всеки може да ги види в сградата на
Общината.
- Кои бяха основните теми на документалната поредица?
- Както вече споменах в рамките
на проекта е предвидено и изработването на документална поредица
в 6 епизода, в които се разказва
за разнообразието на рибния свят.
Целта на поредицата е да информира
обществеността за рибното богатство
и да популяризира проекта.
Първият епизод е озаглавен „Надежди по течението” – за пролетния
риболовен сезон, вторият – „Риби по
сандали” – за летния сезон, третият –
„Есенни молитви”, четвъртият – „Мрежи през зимата”, петият – „Местен
бизнес и хоби” и шестият – „Местен
туризъм”. Тези епизоди бих казала, че
обхващат целият ритуал по ловенето
на риба през сезоните тук. Пожелавам
на всички да го видят.

В НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”, гр. Главиница

„Най-добър четец”
Диана КАРАЧОРОВА
рамките на училищната Програма
за овладяване на
книжовния български език
на 11.11.2013 г. в БИЦ на
библиотеката при НЧ “
Христо Ботев – 1940 г.”
гр. Главиница се проведе
състезание “Най-добър
четец” с ученици от II
до IV клас на СОУ «Васил
Левски».
В инициативата се
включиха 18 претенденти, които се състезаваха за бързо и правилно
четене на басни. И на
състезание, като на състезание.
Строгото жури, съставено от преподавателите Н.
Хайрула и М. Василева и библиотекаря Наталия Денева
отчиташе всяка грешка на
състезателите.

В

Първенците бяха наградени с книги и предметни
награди от ръководството
на училището, а от името
на читалището всеки клас
бе награден с енциклопедия.
За пореден път педагози-

те на СОУ «Васил Левски»
показаха своя професионален
ангажимент и отговорно
отношение за разширяване
на територията на знанието
и по-доброто овладяване на
четивната техника.
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ОБЩЕСТВО

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 35 от 31.10.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 408
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно провеждане
на конкурс за възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение
Тутракан“ ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Докладна записка относно представителство на Община Тутракан в Асоциацията
по ВиК.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Докладна записка относно актуализиране
на Плана за защита при бедствия в Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Докладна записка относно промяна в
характера на общинската собственост на части
от ПИ с идентификатори № 73496.10.61,73496
.10.62,73496.10.63,73496.10.64,73496.9.102 и
73496.9.112, находящи се в местност „Баша”
в землището на гр. Тутракан - от общинска
публична в общинска частна собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Докладна записка относно инвестиционна инициатива на община Тутракан за обект
– „Изграждане на пожароизвестителна кула на
територията на община Тутракан.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Докладна записка относно сформиране
на комисия към Правилника за реда, начина и
условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани във връзка с решаване
на социални проблеми в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Докладна записка относно до финансиране на футболни клубове на Община
Тутракан.
Докладва: Адем Шукри Адем – общински
съветник
8. Докладна записка относно подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план /ПП/
на строеж: „Присъединяване на МТТ 63/20/0.4
kV към СРС № 57 ВЕЛ ”Н. Черна” в поземлен
имот /ПИ/ № 016023, местност”ПОД Р-6” по
КВС за землището на с. Нова Черна, Община
Тутракан, Област Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Докладна записка относно приемане на
решение за отдаване под наем на недвижими
имоти – частна общинска собственост - 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 26,00 кв.м. /ДВАДЕСЕТ И
ШЕСТ/, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Докладна записка относно продължаване срока на сключен договор за отдаване
под наем на помещение за здравни услуги в
имот – общинска собственост /бивша здравна
служба/ в с. Старо село, общ. Тутракан - ЕТ
“Д-р Мохамед Ибрахим Ел Макуси ”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Докладна записка относно продължаване срока на сключен договор за отдаване под
наем на помещение за здравни услуги в имот –
общинска собственост /бивша здравна служба/
в с. Белица, общ. Тутракан - ЕТ “АПМП–ИП Д-р
Калинка Милкова”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Докладна записка относно продължаване срока на сключен договор за отдаване под
наем на помещение за здравни услуги в имот –
общинска собственост /бивша здравна служба/
в с. Белица, общ. Тутракан - ЕТ “АПДП–ИП Д-р
Найден Петров”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Докладна записка относно приемане
на решение за трансформиране на имот
– публична общинска собственост в имот –
частна общинска собственост находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Рибарска” № 47.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ ”Застроен неурегулиран поземлен
имот находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
кв.43, УПИ:ХV, ул. ”Никопол” №4а с кадастрален №73496.500.1350 по кадастрална карта от
2008 г. с площ от 316 кв.м. в т.ч. двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 33 кв.м. с
кадастрален № 73496.500.1350.1, състояща се
от сутеренно помещение и мази, а втори етаж
се състои от две стаи, коридорче и тераса”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Докладна записка относно допълване
на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост
за 2013 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот с
площ от 7074 кв.м. находящ се в с. Преславци,
общ. Тутракан, кв.1, УПИ:I по кадастрален и
регулационен план на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Докладна записка относно предоставяне под наем на общинско ведомствено
жилище на учител по руски език в СОУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с
площ от 785 кв.м. находящ се в с. Нова Черна,
общ. Тутракан, кв.4, УПИ: VII, ул. „Хан Аспарух”
по картата на селото от 1991 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Докладна записка относно определяне
представител на Общински съвет гр. Тутракан
в Областния съвет за развитие - Силистра.
Докладва: Председател на Общински съвет
гр. Тутракан
20. Докладна записка относно определяне
представител на общински съвет в общото
събрание на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ).
Докладва: Председател на Общински съвет
гр. Тутракан
21. Докладна записка относно избор на
член и секретар на постоянната комисия по
социални дейности, образувание, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания.
Докладва: Председател на Общински съвет
гр. Тутракан
22. Докладна записка относно отчет за
дейността на ликвидатора на “Комунални
дейности“ ЕООД.
Докладва: Маргаритка Шербанова – Ликви-

датор на “Комунални дейности“ ЕООД .
23. Докладна записка относно прехвърляне
на обекти от ликвидационното имущество на
Община Тутракан.
Докладва: Маргаритка Шербанова – Ликвидатор на “Комунални дейности“ ЕООД.
24. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА
във връзка с чл. 63, ал.3 от Закон за лечебните заведения и чл. 3 от Наредба № 9 от
26.06.2000г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения Общински съвет Тутракан:
I. Обявява конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно
лечение Тутракан” ЕООД:
1. Изисквания към кандидатите:
- Да притежават образователно - квалификационна степен „магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно - квалификационна степен „магистър" по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на
ÃÀÌ¼¾ÁÊË¼Ã¾¼ÉÁÎÊ
- Да имат най-малко пет години трудов стаж
като лекар, съответно лекар по дентална медиÒÄÉ¼ ÄÇÄÄÆÊÉÊÈÄÍÎÆ¼ÉÀÄÀ¼ÎÄÎÁ ËÌÄÎÁÂ¼¾¼щи образователно - квалификационна степен
„магистър" по медицина, съответно дентална
ÈÁÀÄÒÄÉ¼ À¼ÄÈ¼ÎËÌÄÀÊ½ÄÎ¼ÍËÁÒÄ¼ÇÉÊÍÎ
Да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.
2. Необходими документи:
£¼Û¾ÇÁÉÄÁÃ¼ÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÆÊÉÆÏÌÍ¼
¾ÎÊ½ÄÊ¿Ì¼ÐÄÛ
- Дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията
- оригинал или нотариално заверено копие.
Квалификация за здравен мениджмънт, по
смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебните
заведения, се удостоверява с документите,
посочени в § 3 от Заключителните разпоредби
É¼ÍÖÕ¼Î¼É¼ÌÁÀ½¼
 ÄËÇÊÈÃ¼ÍËÁÒÄ¼ÇÉÊÍÎ
- Копие от трудова книжка или друг докуÈÁÉÎ ÏÀÊÍÎÊ¾ÁÌÛ¾¼ÕÎÌÏÀÊ¾ÄÛÍÎ¼Â
 ÊÆÏÈÁÉÎÃ¼Í¼ÈÊÇÄÓÉÊÍÎ
¾ÄÀÁÎÁÇÍÎ¾ÊÃ¼ÍÖÀÄÈÊÍÎ
- Програма за развитие на „МБАЛ Тутракан"
ЕООД за тригодишен период, включително
шестмесечен оздравителен план.
3. Място на подаване на документите и
срок:
t£¼Û¾ÇÁÉÄÁÎÊÃ¼ÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÆÊÉÆÏÌÍ¼Ã¼ÁÀÉÊ
с необходимите документи се подават в деловодството на община Тутракан в запечатан
плик в срок до 17.00 часа на 17 декември 2013
г., като програмата за развитие и дейността на
„МБАЛ Тутракан" ЕООД за тригодишен период
се слага в отделен запечатан плик.
t d¨§ ®ÏÎÌ¼Æ¼És ¡ªª   ¿Ì ®ÏÎÌ¼Æ¼É
следва да предостави на кандидатите документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала
след публикуването на обявата.
4. Дата, час и място на провеждане на
конкурса:
tªÎÓ¼Í¼É¼ÍÇÁÀ¾¼ÕÄÛÌ¼½ÊÎÁÉÀÁÉ
след изтичане на срока за подаване на документите - 18.12.2013 г. - I етаж, Заседателна
зала на Община Тутракан.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените
ÄÃÄÍÆ¾¼ÉÄÛ
- представяне от кандидатите на програма
за развитието и дейността на лечебното завеÀÁÉÄÁÃ¼ÎÌÄ¿ÊÀÄÔÁÉËÁÌÄÊÀ
ÍÖ½ÁÍÁÀ¾¼ÉÁÍÆ¼ÉÀÄÀ¼ÎÄÎÁ
5. Информация относно темите на събеседване:
t  Í¿Ì¼À¼Î¼ É¼ ª½ÕÄÉ¼ ®ÏÎÌ¼Æ¼É  * ÁÎ¼Â 
стаята №4 - Заместник - кмет г-жа Петя
Василева - до изтичане на срока за подаване
на документите.
II. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба №
9/ 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на
лечебните заведения по Закона за лечебните
заведения, Общински съвет Тутракан определя комисия за организиране и провеждане на
конкурса от 5 члена в състав:
Председател - Заместник - кмет на община
®ÏÎÌ¼Æ¼É
Секретар - представител на Регионална
здравна инспекция - Силистра - магистър по
ÈÁÀÄÒÄÉ¼
³ÇÁÉËÌ¼¾ÊÍËÊÍÊ½ÁÉÚÌÄÍÎ
- Член - представител на Общински съвет
Тутракан - член на постоянната комисия по
бюджет и финанси - Любен Драгнев.
Член - Представител на Общински съвет
Тутракан - член на постоянната комисия по
здравеопазване - д-р Синан Топал.
Със задача: след приемането на подадените
документи за участие в конкурса да организира
подготовката и провеждането на конкурса.
Преди започване на работа членовете на
комисията да подпишат декларации за неразгласяване на обстоятелствата, станали им
известни във връзка с конкурса. Да разгледа
постъпилите заявления, да оцени разработките
по чл.2 ,ал.2 т.2 от Наредбата и да проведе
събеседване с кандидатите. В тридневен срок
от провеждането на конкурса комисията да
изготви протокол и да предложи за одобрение
от органа по чл. 3, ал. 1 от Наредбата, решение
за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите
участници.
Определя възнаграждение на членовете на
комисията както следва: Председател - 30 лв.,
членове - 30 лв. Представителите на държавата
в комисията за организиране и провеждане
на конкурса, които са лица по чл. 19, ал. 7 от
Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда,
не получават възнаграждение за участието си
в комисията.
IV. Утвърждава проект на договор за възла-

гане управлението на МБАЛ - Тутракан ЕООД.
V. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса, съгласно
нормативната уредба.
VI. Предложеното от комисията класиране
се утвърждава на първото, след провеждането
на конкурса, заседание на Общински съветТутракан, но не по-късно от двумесечен срок
от получаване решението на комисията.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 10,
Въздържали се – 4, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 198е, ал.3 от Закона за водите,
Общински съвет град Тутракан Реши:
1. Определя за представител на Община
Тутракан в заседанията на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК - д-р Димитър Венков
Стефанов - Кмет на Община Тутракан.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 2 представител в заседания
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
той ще бъде заместван от Данаил Николов
Николов – Председател на Общински съвет.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
чл. 9, ал.11 от Закона за защита при бедствия
и § 5 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на евакуация и разсредоточаване,
Общински съвет Тутракан - допълва Плана за
защита при бедствия с Разчет за евакуация и
разсредоточаване в община Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, променя собствеността
на части от поземлени имоти, съгласно приложената „скица проект”, с идентификатори
№ 73496.10.61, 73496.10.62, 73496.10.63,
73496.10.64, 73496.9.102, 73496.9.112 и
73496.11.110, находящи се в местност „Баша”
в землището на гр. Тутракан - от общинска
публична в общинска частна собственост.
Същите да се обособят в самостоятелни имоти.
Възлага на Кмета на Община Тутракан, след
влизане в сила на решенията на Общинския
съвет да предприеме необходимите действия
по изпълнението им и провеждане на последващи процедури за изготвяне на ПУП-ПЗ
и промяна предназначението на земята на
новообразуваните имоти от пасище в сметище.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 6, във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията и внесената докладна
записка от д – р Димитър Стефанов – Кмет на
Община Тутракан, Общински съвет – Тутракан
1. Допълва индикативната таблица към
Плана за развитие на Община Тутракан за
периода 2007 – 2013 г. в Приоритет 2 „Подобряване качеството на живот на гражданите
на град Тутракан.”, Мярка 2.2 „Доизграждане,
модернизиране и поддържане на техническа
инфраструктура в съответствие с европейските
стандарти.”, като изграждането на пожароизвестителна кула на територията на община
Тутракан става приоритет на Община Тутракан.
2. Дава съгласие за изготвяне на работен
проект „Изграждане на пожароизвестителна
кула на територията на община Тутракан” и
кандидатстване по мярка 226 на Програмата
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да предприеме необходимите действия за
подготовката и реализацията на горепосоченото инвестиционно намерение.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 414
На основание чл.21 ал.1 т.23 във връзка с
чл. 21 ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Тутракан избира следния
общински съветник в комисията по социалните
проблеми:
- д-р Синан Топал
Гласували: 14 съветници, За – 10, Въздържали се – 4, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 415
На основание чл. 21 , ал. 1, т. 6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр. Тутракан
дава съгласие за отпускане на допълнителни
финансови средства на футболните клубове:
ФК – гр. Тутракан – 200 лв.
ФК – с. Белица – юноши – 600 лв.
ФК – с. Цар Самуил
– 600 лв.
ФК – с. Преславци
– 600 лв.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 416
Общински съвет – Община Тутракан на
основание чл. 21, ал. 1,т.11 и т.13 и чл. 22,
ал. 1 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ - ОДОБРЯВА проект: „Подробен устройствен план /
ПУП/ – Парцеларен план /ПП/, на строеж:
”Присъединяване на МТТ 63/20/0.4 kV към
СРС № 57 ВЕЛ ”Н. Черна” в поземлен имот /
ПИ/ № 016023, местност ”ПОД Р-6” по КВС за
землището на с. Нова Черна, Община Тутракан,
Област Силистра.
Решението се изпраща в 7-дневен срок за
обнародване в “Държавен вестник”.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.14 ал.1 и 2, от ЗОС
и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, 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 26,00 кв.м. /
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ/, ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,
за срок от 5 /пет/ години при първоначална
тръжна цена съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени за 1 кв.м.”,
актуализирана с Решение 66 по протокол №5
от 29.01.2008 год. на ОбС Тутракан, в размер
на 46.80 с ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.

Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 418
1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.25 и чл. 50,
ал.2 от НРПУРОИ Общински съвет гр.Тутракан,
дава съгласие за продължаване срока на
сключен договор с ЕТ “Д-р Мохамед Ибрахим
Ел Макуси – Амбулатория за извънболнична
първична медицинска помощ – ЕЛМА” за
отдаване под наем на помещение за здравни
услуги на първи етаж от общинска сграда /
бивш здравен дом/ с основна площ от 16,50
кв.м. и спомагателна площ от 10,20 кв.м,
находяща се в с. Старо село, кв. 25, УПИ- VI182 по плана на с. Старо село, общ. Тутракан
за срок от 3 /три/ години.
Месечен наем в размер на 14,50 лв. /
четиринадесет лева и петдесет стотинки/ с
ДДС съгласно “Тарифа за началния размер
на месечните наеми и цени за 1 кв.м.”, актуализирана с Решение 574 по протокол №46 от
29.04.2010 год. на ОбС Тутракан.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 419
1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.25 и чл. 50,
ал.2 от НРПУРОИ Общински съвет гр.Тутракан,
дава съгласие за продължаване срока на
сключен договор с ЕТ “АПМП–ИП Д-р
Калинка Милкова” за отдаване под наем на
помещение за здравни услуги на първи етаж
от общинска сграда /бивша здравна служба/
с основна площ от 16,00 кв.м. и спомагателна
площ от 10,00 кв.м, находяща се в с. Белица,
кв. 29, УПИ- ХV-245 по плана на с. Белица, общ.
Тутракан за срок от 3 /три/ години.
Месечен наем в размер на 14,10 лв. /
четиринадесет лева и десет стоинки/ с ДДС
съгласно “Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени за 1 кв.м.”, актуализирана с Решение 574 по протокол №46 от
29.04.2010 год. на ОбС Тутракан.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 420
1. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.25 и чл. 50,
ал.2 от НРПУРОИ Общински съвет гр.Тутракан,
дава съгласие за продължаване срока на
сключен договор с ЕТ “АПДП–ИП Д-р Найден
Петров” за отдаване под наем на помещение
за здравни услуги на първи етаж от общинска
сграда /бивша здравна служба/ с основна площ
от 13,30 кв.м. и спомагателна площ от 10,00
кв.м, находяща се в с. Белица, кв. 29, УПИ- ХV245 по плана на с. Белица, общ. Тутракан за
срок от 3 /три/ години.
Месечен наем в размер на 12,48 лв. /дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки/
с ДДС съгласно “Тарифа за началния размер
на месечните наеми и цени за 1 кв.м.”, актуализирана с Решение 574 по протокол №46 от
29.04.2010 год. на ОбС Тутракан.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.6 ал.1от ЗОС и чл.2, ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот находящ се
в гр. Тутракан, ул. ”Рибарска” № 47, кв. 8,
поз. имот 1299, УПИ-ХVI по плана за кв. „Рибарска махала” от 1991 г., с идентификатор
№ 73496.500.1299, представляващ застроен
поземлен имот с площ от 279 кв.м., в т.ч. едноетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор № 73496.500.1299.1 със застроена площ
от 48 кв.м., от публична общинска собственост
в частна общинска собственост.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 9,
Въздържали се – 5, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 422
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 недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ ”Застроен неурегулиран
поземлен имот находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, кв.43, УПИ:ХV, ул.”Никопол”
№4а с кадастрален №73496.500.1350 по
кадастрална карта от 2008 г. с площ от 316
кв.м. в т.ч. двуетажна жилищна сграда със
застроена площ от 33 кв.м. с кадастрален №
73496.500.1350.1, състояща се от сутеренно
помещение и мази, а втори етаж се състои от
две стаи, коридорче и тераса” и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер
на 3409,00 лв. /три хиляди четиристотин и
девет лева/ без ДДС от които:
- продажна цена на сградата в размер на
723,00лв. /седемстотин двадесет и три лева/.
- продажна цена на дворното място в размер на 2686,00 лв. /две хиляди шестстотин
осемдесет и шест лева/.
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 – 10,
Въздържали се – 4, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 423
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
2013 г. приета с решение № 278 по Протокол
№ 22/21.02.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан с имоти, частна общинска собственост,
Æ¼ÆÎÊÍÇÁÀ¾¼

14 - 20.11.2013 г.
1.1 В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде
чрез публичен търг или конкурс” да се добави
в точка 29.
- Незастроен урегулиран поземлен имот с
площ от 785 кв.м. находящ се в с. Нова Черна,
общ. Тутракан, кв.4, УПИ: VIII, ул.„Хан Аспарух”
по плана на селото.
1.2. В част III, буква Б, за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде
чрез публичен търг или конкурс” в точка 26 към
землище с. Нова Черна да се добави:
- Поземлен имот № 004080 по Картата на
възстановената собственост на землището на
с. Нова Черна, трета категория, местността
„Над орехите” с площ от 3,000 дка.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 13,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 424
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 недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 7074 кв.м. находящ се
в с. Преславци, общ. Тутракан, кв.1, УПИ: I по
кадастрален и регулационен план на селото
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 21 200,00 /двадесет и една
хиляди и двеста 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: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за Местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 2 и
чл. 30, ал. 2 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде настанена Александра Евгеневна Николова – старши учител
по руски език в СОУ „Йордан Йовков”, гр.
Тутракан под наем в общинско ведомствено
жилище с адрес гр. Тутракан, ул. „Христо
Ботев” № 2, бл. „Витоша”, вх. Б, ет. 4, ап. 26,
съгласно акт за частна общинска собственост
№ 1232/19.04.2012 г., за срока на трудовите
взаимоотношения със СОУ „Йордан Йовков”
гр. Тутракан, но не повече от 1 /една/ година.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да сключи договор за наем пои реда на чл.
32 от НРУУРОЖ.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 426
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 недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 785 кв.м. находящ се в с.
Нова Черна, общ. Тутракан, кв. 4, УПИ: VIII, ул.
„Хан Аспарух” по картата на селото от 1991
г. и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 3 800,00 /три хиляди и
осемстотин 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 № 427
На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.
22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие
ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН Г-Н ДАНАИЛ НИКОЛОВ
НИКОЛОВ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ТУТРАКАН В ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РАЗВИТИЕ СИЛИСТРА.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
във връзка с чл.12 ,ал. 2 и чл. 27, ал.1 от
Устава на НСОРБ, Общински съвет Тутракан,
обл. Силистра ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН Г-Н ДАНАИЛ
НИКОЛОВ НИКОЛОВ ЗА ДЕЛЕГАТ В ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 429
1. Освобождава секретаря на постоянната
комисия по социални дейности, образование,
здравеопазване, култура, спорт, туризъм,
вероизповедание и именувания от заеманата
длъжност, назначен с Решение № 11 по Протокол № 2 от 01.12.2011г., поради избирането му
за Председател на Общински съвет.
2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 46
от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет (ПОДОС), Общински съвет
Тутракан избира член на комисията по социални дейности, образование, здравеопазване,
култура, спорт, туризъм, вероизповедание и
именувания Иван Недев Чокоев.
3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 46
от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет (ПОДОС), Общински съвет
Тутракан избира за секретар на комисията по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания Севгинар Салиева Амза.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 430
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.34, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.6 от ЗОС
и чл.268, ал.2 от ТЗ Общински съвет–Тутракан
дава съгласие ликвидаторът на “Комунални
дейности“ ЕООД в ликвидация гр. Тутракан
да прехвърли преди изтичане срока на
ликвидацията на дружеството на Община
Тутракан следните обекти от ликвидационното
имущество:
1. Моторно-превозно средство, представляващо АВТОКРАН, марка “ИФА“, Рег. № СС
6429 АС, Рама № 7515308, Двигател № 27370.
2. Масивна двуетажна сграда, с идентификатор № 73496.500.4044.3, находяща се в
гр. Тутракан, ул. “Димитър Благоев“ № 130.
3. Цялото движимо имущество на “Комунални дейности“ ЕООД да се прибере в базата
в срок до 10.11.2013 г.
II. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да организира процедурата по придобиването
на обектите.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Д. НИКОЛОВ/

На 7 декември 2013 г.

Предколедно пазаруване в БУКУРЕЩ
Програма
6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 9 часа.
- Посещение в Природонаучния музей (Muzeul National de Istorie
Naturala) на Букурещ - минерали и скъпоценни камъни, много видове
птици и насекоми, ще чуете грохота на изригващ вулкан, ще видите огромни скелети на динозаври, пресъздадени от восък океани и планини,
древни бозайници от ледената епоха.
- Посещение по избор на Двореца на Чаушеску (настоящия Парламент,
прави се предварителна заявка) или Двореца Котрочени, в който днес се
помещава президентската администрация. На това място първоначално е
построен манастирски комплекс (1697 г.), по-късно се изгражда сградата
на двореца по проектантските планове на френския архитект Пол Готеро
(между 1888 и 1893 г.), като резиденция на княза наследник Фердинанд
I, бъдещия крал на Румъния.
- Свободно време за предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
18:30uªÎËÖÎÏ¾¼ÉÁÊÎÏÆÏÌÁÕ21:00 – Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора, Снимка за спомен – колаж от
снимки направени по време на пътуването
Цената не включва: - Вход за Палата на Парламента - 25 леи за
възрастни, 12 леи за деца
- Вход за Природонаучния музей - 20 леи за възрастни, 10 леи
за пенсионери, 5 леи за ученици и студенти
- Вход за Палата Котрочени - 27 леи за възрастни, 21 леи за
ученици и студенти
1 леа = около 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Един човек се връща от пазар, но се спъва, пада и чупи яйцата, които
е купил. Полицай се обажда в „Бърза помощ" и казва:
- Един човек падна, удари се и си счупи яйцата.
– А органът как е? - питат отсреща
- Органът е на телефона.
Дете пита баща си: - Тате, като беше малък, имаше ли компютър?
- Не - отговаря бащата.
- А плейстейшън?
- Не.
- Джиесем?
- Също не...
- А тате, динозавър виждал ли си?
Разговор между приятели:
- Решавах кръстословица. Кажи ми как се нарича човек, който дава
всичките си пари на друг и в замяна получава храна?
- Роб.
- И аз така си мислех, но жена ми е написала “мъж”…
- Докторе не мога да заспя.
- Представете си, пачка от 1000 лв. и броите, все ще заспите по
някое време!
На другия ден: - Какво стана, помогна ли?
- Ами, не. Броих, броих и все ги изкарвам 999 лв. Броя и пак броя, и
пак и не мога да заспя от нерви, че ми липсва един лев.
Докторът: - Май по добре да се върнем на конвенционални средства
- ще броим овце!
На третия ден:
- Какво стана, броихте ли овцете?
- Не е за вярване. Броих, броих и тъкмо да заспя последната овца
ме погледна в очите и попита с човешки глас: „Абе, какво стана с ония
1000 лева?"
Бабичка звъни в пожарната.
- В къщата ми мирише много на газ...
- Печката пусната ли е?
- Пуснах я още рано сутринта.
- А кибрит запалихте ли?
- О, забравих. Сега ще запаля...

Малки обяви
ОБЯВА
Дом за стари хора гр. Тутракан обявява свободно работно място
за медицинска сестра /ако няма желаещи мед. сестри, може да
назначим фелдшер или акушерка/.
Желаещите да получат повече информация за длъжностните
изисквания и работно време за обявената длъжност, могат да се
обръщат към администрацията на ДСХ-Тутракан, ул.”Цибър” № 1,
на тел.61245 или GSM 0879668618.

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

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ0888 816 708
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Предлагаме размяна

ɧɚɠɢɥɢɳɟɧɢɦɨɬɧɚɭɥȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨʋɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭɞɜɭɫɬɚɟɧɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɞɨɬɢɟɬɚɠɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɩɚɪɤɚɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɈɝɥɟɞɫɥɟɞɭɝɜɨɪɤɚɁɚɤɨɧɬɚɤɬɢɂɜɚɧɤɚɄɚɥɢɧɨɜɚ
ɬɟɥ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СМЯХ
Убеждават Азис да се научи да кара кола:
- Не искам, изглежда ми скучно.
- В колата има 3 педала.
- Кога започвам курса?

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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„Ралица Милк” с три златни медала от
Международното изложение „Светът на млякото”
есетата Международна специализирана изложба „Светът
на млякото” се проведе
в Интер Експо Център –
София от 6 до 9 ноември.
Ежегодно „Светът на млякото” посреща български
и чуждестранни посетители – професионалисти
и експерти от бранша,
желаещи да активизират
търговските отношения с
настоящи партньори или
да установят контакти с
нови клиенти, сред които и
„Булдекс” ООД – Мандра Белица. На престижния форум
фирмата представи своите
производи под марката „Ралица Милк” и е сред отличените четири български
производители завоювали
най-много награди за тях.
В традиционния конкурс
„Златен медал с диплом“
безапелационен победител
е „Булдекс” с три златни
медала – за кисело мляко 2%
„Ралица милк”, кисело мляко
3,6% „Ралица милк” и краве

Д

14 - 20.11.2013 г.

Абонамент'2014
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

Документална
поредица за риболова
в Тутракан
сирене „Ралица милк”.
„Много съм
доволен от
вниманието
към щанда ни
и от получените заявки
за нашето производство –
каза собственикът на „Бул- жението.”
декс” ООД Димо Денчев.
Той е удовлетворен и от
Високо беше нивото на изло- отминаващата вече го-

дина, която
е юбилейна
за фирмата.
На 1 октомври "Булдекс" ООД
навърши
15 години.
„Сполучлива е 2013-та.
В сравнение с миналата
оборотът се е увеличил”,
поясни още той.
“ТГ”
рамките на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов
и аквакултура в община Тутракан"
бе изработена документална поредица от шест епизода. За емоцията
от снимачните дни разговаряме с
актрисата Албена СТАВРЕВА:
- Какви са Вашите впечатления от
снимачните дни?
- Снимачният период беше много
интересен, тъй като аз за първи път
съм в Тутракан – изключително
красиво място! Хората бяха много
топли, много интересни случки разказаха, бяха проведени интервюта с
представители на лодкостроителен,
риболовен и хотелиерски бизнес.
Собственичката на семеен хотел
„Лодката” ни разказа за страстта си
към кулинарията и как със съпруга
си – строител по професия, са поставили началото на малък бизнес
с хотел и два ресторанта. Много
се гордеят с всекидневните отзиви
на клиентите си, че тяхната рибена
чорба е най-вкусна в региона.
Също така се видяхме с дългогодишните професионални рибари
Милена и Милен. Аз за първи път
разговарях с професионални рибари и то на работното им място – на
собствените им рибарски лодки. Те
ни разказаха за особеностите на
риболова през различните сезони
на годината, споделиха много любопитни риболовни случки, както и
любовта си към трудната професия
на рибаря.
Кметът на община Тутракан направи обзор на многобройните инициативи, които Общината реализира с
помощта на европейските фондове.
Представи проект за изграждане на
яхтено пристанище, което се надявам силно да посетя и аз. Говори за
Пречиствателна станция, потенциала
на общината като атрактивна дестинация за риболовен и културноисторически туризъм, което много

Ученици от Тутракан и Нова Черна посетиха В

общинския приют за бездомни животни в Русе
Калина ГРЪНЧАРОВА
дружението за развитие на
туризма в региона на Тутракан продължава реализацията на проект „Ако се грижиш
за мен, няма да съм на улицата”.
Той е насочен към ограничаване
броя на бездомните кучета и котки
чрез популяризиране на кастрациите, правилното отглеждане и стопанисване на домашни любимци.
В рамките на проекта ветеринарният лекар д-р Йордан Куцаров
и ветеринарният техник Кристиян Якимов със съдействието на
местните кметства и читалища се
срещнаха с населението на девет
села, където конкретно разясниха
причините за наличието на скитащи
кучета и котки, ползата от кастрацията и законовите изисквания за
притежание на домашен любимец.
Отделно в Тутракан бяха осъществени срещи в Интеракт клуб,
пенсионерските клубове и Клуба
на инвалидите.
С голямо любопитство и интерес
се посрещнаха и срещите на двамата ветеринари с учениците от СОУ
„Йордан Йовков”, СОУ „Христо Ботев” в Тутракан и ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий” в с. Нова Черна, които
на 9 ноември посетиха Общинския
приют за безстопанствени животни
в Русе.
За приютите за безстопанствени
животни се говори много, а темата
се възприема многозначно, често
пъти от неразбиране, липсата на информация или желание за повече
знания и практическо приложение.
Русенският общински приют заема немалка площ в покрайнините
на града. Намира се в озеленен
терен, не на циментов плац, а
кучета и котки в мирно съвместно
съжителство населяват затворени
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и открити пространства.
Управителят на Жени Попова
и ветеринарните лекари д-р Витанова и д-р Кръстева посрещат
любезно всеки посетител. Освен
тутраканската група, приютът е
посещаван от много граждани
и семейства с деца. А звуковата
картина – характерна – различни
октави кучешки лай.
Повече от два часа продължи посещението на учениците от СОУ „Й.
Йовков”, СОУ „Хр. Ботев”, Тутракан
и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна в Приюта за бездомни
животни в Русе. Емоционални бяха
коментарите на всички и за всичко – от породите кучета и котки,
през безстрашното погалване на
новите приятелчета, до желанието
за доброволчество по разясняване
на проблема с популацията на бездомните кучета и негово разрешение – кастрацията като единствен
хуманен и ефикасен начин.
Симона ГВОЗДЕЙКОВА: Направи
ми впечатление, че животните, които са тук са изключително добре
гледани, обезпаразитени са и се
отнасят с любов към тях. Стопаните
не трябва да пускат домашните си
животни на улицата и ако ги пускат,
то те трябва да бъдат кастрирани, за
да не се увеличава популацията им.
Стефани ДИМИТРОВА: - Има
много доброволци тук, които ги е
грижа за животните и това е много
добре. Аз самата бих станала доброволец, хубаво е да се помага.
Трябва да се замислим какъв живот ще имат животните, когато са
пуснати на улицата и да разберем,
че това не е правилно.
Християна РАЕВА: - Ако видя
бездомно куче и имам възможност
веднага бих го прибрала, но не
мога да прибера всички. Така че се

радвам че има приюти, които да им
помагат. Хората трябва да променят
мисленето си и да разберат, че и
животните са живи същества и имат
нужда от любов и подслон.

Проектът „Ако се грижиш за
мен, няма да съм на улицата“ се
финансира от фондация Чарлз
Стюарт Мот чрез фондация „ЕкоОбщност“.

горещо приветствам. Представено
бе и богатото риболовно-историческо наследство на общината чрез
Етнографския музей на дунавския
риболов и лодкостроене. Екологът на
общината представи многостранен
и задълбочен анализ на видовото
разнообразие на флората и фауната,
екологичните предизвикателства при
опазване на околната среда.
Зам.-председателят на Ловно-рибарското дружество разказа за предстоящите инициативи за развитие на
спортния риболов сред най-малките
любители – децата.
Участниците в кулинарния конкурс
представиха автентични ястия с дунавска риба разкривайки историята
и тайната при приготвянето на всеки
специалитет.
Имах честта освен снимките и
да опитам тези ястия, тъй като ме
поканиха в журито на този конкурс.
Надявам се и аз да сготвя някои, тъй
като си записах рецепти.
- Разкажете повече за срещите
си с рибарите и за впечатленията
си от тях.
- Те бяха толкова запалени, обичащи риболова и с такава любов
говореха за случките, които са преживели. Зрителите могат да видят
това в поредицата. Аз, като актьор,
си представих, че ако съм режисьор
веднага мога в някой филм да ги
взема, да ги заснема – автентични,
истински, обичащи Дунава, професията си, тънкостите, най-голямата
риба, която са хванали...
Невероятна красота наблюдавахме
по време на снимките - ние снимахме
в различни части на деня и светлина
та се променяше по всяко време.
Срещнахме и деца (аз имам дъщеря)
и ги попитахме дали обичат риба и те
отговориха: „Да! Да! Да!”. Това ми
хареса в проекта – аз като родител
се замислих колко е полезна рибата
и колко по-често трябва да готвя на
дъщеря ми риба. Затова ще използвам рецептите, които научих тук.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

14 ноември – Феджри БИЛЯЛ, Кмет на с. Зарица, об16 ноември – Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Община Главиница
щински съветник от ГЕРБ, Ротари Клуб Тутракан
14 ноември – Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
19 ноември – Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община
Тутрака
Тутракан
15 ноември – Росица КИЧУКОВА, Учител, СОУ „Христо
20 ноември – Ангел ВЪРБАНОВ, Работник Гробищен
Ботев”
парк, Община Тутракан
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