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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 6

Година LII

13 - 19 февруари 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Днес:

Време за бюджет
бщинските съвети на Тутракан и Главиница ще
обсъждат еднакви теми в
дневния ред на своите заседания
– проектобюджетите на общините
през настоящата 2014 г.
„Предложеният проект за бюджет на Община Тутракан за 2014

О

г. е цифрово изражение на намеренията на ръководството да
обезпечи до колкото позволява
финансовия ресурс разкритите
дейности и услуги за населението
на общината, както и да търси нови
форми и източници на финансова
подкрепа, за да обогати и раз-

нообрази живота на жителите от
общината, да облекчи и подобри
средата на живот и направи поредната стъпка към по-качествено, модерно и своевременно обслужване
на хората” – е записано в Доклада
към предложения нов бюджет.
И още – „Общинския бюджет

обслужва една динамична среда,
в която желания и намерения на
управляващи, искания, критики
и атаки на будни граждани, финансов ресурс и алтернативни
финансови източници и действащо
законодателство трябва да намена стр. 2

Второкласници-„пчелици”
подготвят книжка за професиите
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
рещата беше случайна. По тротоара на
централната улица
„Трансмариска” срещу мен
подскачат няколко деца.
Усмихнати, щастливи, до
тях учителката им Дарина
Иванова.
„От СОУ „Христо Ботев”
са” – минава ми през ума.
Няма как да не събудят
любопитството ми къде и
какво ги води в този предиобеден час.
Представете си, интересуват се от професиите
– от минали, от днешни
и бъдещи. Децата с удоволствие започват разказа
си, разбира се, пред репортерския микрофон.
Най-напред Християна Косулиева ми показа книжка,
илюстрована във формата
на пеперуда: „Това е нашата книжка от 1-ви клас. Ние

Каним Ви в

Аптека „Херба”
(срещу Болницата в Тутракан)

Всеки ден от 8:00 до 18:00 часа
Почивен ден – неделя

Аптеката работи със
Здравната каса и прави
10% отстъпка от реалната
цена на лекарствата.

Аптека „Херба”
Предлага промоционални
подаръчни пакети козметика
за предстоящите празници!
Тел.: 0866 60 052

Сейфи Лютфи е
новият председател
на Общински съветГлавиница

на стр. 2

Мемориалът
„Военна гробница-1916 г.”
да се превърне в
паметник на войните за
национално обединение

Улици в с. Цар
Самуил ще бъдат
благоустроени
по проект на
Община Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
роектът на Община
Тутракан „Благоустрояване на улици
"Хаджи Димитър", "Панайот Хитов", "Дунав", "Черни
връх", "Арда", "Мусала" и
"Руен" в с. Цар Самуил бе
предпочетен от Междуведомствения съвет за
оценяване на проекти на
националната инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на
регионите”, стана ясно
от решение на кабинета.
Стойността на проект-

П

на стр. 7

ното предложение е 307
760 лв.
Освен одобреният, Община Тутракан бе представила още два проекта
- за реконструкция на ул.
„Ана Вентура” – от парка
до изхода на Тутракан и за
водопровод, асфалтиране
и укрепване на две подпорни стени по ул. „Мусала”,
които не получиха финансиране.
От Силистренска област
1 300 хил.лв. ще получи
Община Ситово, а Община
на стр. 3

ɋɟɣɮɢɅɘɌɎɂ

на стр. 3
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Време за бюджет
от стр. 1

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Празникът на лозарите и тази година ще бъде
отбелязан най-напред в масивите на най-големия
винопроизводител в района Младен Михайлов. В 11:00
часа там ще бъдат зарязани лозите и избран Цар на
лозята. Половин час по-късно на откритата сцена в
парк „Христо Ботев” фолклорната група „Детелини”
при НЧ „Н.Й.Вапцаров” ще пресъздаде стария обичай по
зарязване, а от „Младенова изба” се очаква да почерпи
с червено вино.
ПРАЗНИК НА СИЛИСТРА
На 10 февруари в Силистра за 136-и път бе почетен
празникът на града във връзка с Освобождението от
османско иго през 1878 г. В програмата, осъществена
от Общината с представители на гражданството и
на различни институции, сред които и ОА-Силистра, с
личното участие на областния управител Насуф Насуф
и зам.-областния управител Вяра Емилова, включи панихида за загиналите в православния катедрален храм
„Св. Първоапостоли Петър и Павел“, шествие из града и
ритуал по поднасяне на венци пред паметната плоча на
ул. „Омуртаг“, където слово изнесе кметът на община
Силистра д-р Юлиян Найденов. Службата в църквата бе
ръководена от Н.В.Пр. Доростолския митрополит Амвросий. В приветствието си той заяви, че е велико човек да
даде живота си за свободата на братята си, с което
бяха споменати войни от различни народи, участвали
в освободителната руско-турска война през 1877-78 г.
ПРОЕКТ ЗА ВИНОТО И ЛОЗЯТА
Пресконференция ще даде в областния център Асоциацията на лозарите и винопроизводителите - Силистра, които са партньори в проекта ”Трансграничен
център по винопроизводство и лозарство „Терасите
на Дунав”, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.
Информационно събитие за обобщаване работата
по проекта ще се състои на 18 февруари в хотел
"Дръстър".
КРИМИНАЛЕ
Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол,
е засечен в Главиница на 10 февруари около 20:00 часа.
При проверка с дрегер било установено, че 52-годишният М.Н. управлява „Опел Фронтера” с 2.92 промила
алкохолно съдържание. Той е отказал да даде кръвна
проба за химичен анализ.
Срещу М.Н. е образувано досъдебно производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 6/07.02.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с
Решение №457 по Протокол №39 от 30.01. 2014 год.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр. Тутракан, ул. ”Белмекен”
№ 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план /
ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ ” в обхват на собственият му имот
– поземлен имот /ПИ/ №73496.19.256 по Кадастрална карта /КК/ и
Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№ РД–18-6/04.02.2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и
кадастър /АГКК/ ”, гр. София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
Главен спец.”ГК”:
/Т. ДИМИТРОВА/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 7/07.02.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с
Решение №473 по Протокол №39 от 30.01.2014 год.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на „ГОЛД КРОУН” ЕООД, гр. Тутракан, представлявано от Мариан
Ангелов Ганев да възложи изработване на: Подробен устройствен
план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за
външно ел. захранване и външно водопроводно захранване за собственият му имот с идентификатор 73496.19.270 от КККР, гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
Главен спец.”ГК”:
/Т. ДИМИТРОВА/

13 - 19.02.2014 г.

рят оптимална пресечна точка, за
да бъде постигната основната цел
– добра работа, добро отношение
към хората, по-малко проблеми,
по-големи възможности за жителите на нашата община.
Бюджет`2014 на Община Тутракан е насочен към предоставяне
на по добри и по бързи услуги на хората от общината чрез
повишаване квалификацията
на служителите и прилагане на
съвременни методи на достъп до
информацията, както и по добра
среда на живот чрез обновяване
на инфраструктурата”.

Въпреки, че със Закона за
държавния бюджет за 2014 г. е
разчетен ръст на субсидиите за
общините, това не се отнася до
Тутраканска община, поради отрицателното влияние на натуралните
показатели - намален брой жители, намален брой ученици и т.н.
В приходната и разходната си
част бюджетът за настоящата
година е в размер на 8 175 204
лв. Приходите за делегирани от
държавата дейности са 4 850
427 лв., а приходите от местни
дейности - 3 324 777 лв.
Общината влиза в новия бюджет
с преходен остатък в размер на

920 970 лв. В делегираните от
държавата дейности е в размер
на 556 190 лв., основно неусвоени
средства по единните разходни
стандарти в образованието – 376
752 лв., които могат да се използват и за капиталови разходи
и 179 438 лв. в другите държавни
дейности.
По отношение на собствените
приходи заложения разчет е значително по-малко 1 870 761 лв., в
сравнение с 2013 г. – 2 358 200 лв.
Намалението е чувствително
при продажбата на общинско имущество, тъй като през настоящия
период интересът към общински

имоти и покупателната способност
на населението са ограничени, поясняват общинските икономисти.
По отношение на постъпленията
на собствени приходи от местни
данъци и такси, а също и от приходи от цени на предоставени услуги
в бюджета е разчетен разумен
размер, отговарящ на реалните
възможности на събираемост.
Бюджетът на Община Главиница за 2014 г. е в размер на 8 028
372 лв.
Освен докладната записка с
проектобюджета, общинските
съветници на Главиница ще разгледат още промени в числеността и структурата на Общинско
предприятие „Общински имоти и
комунални дейности” и докладна
записка за възлагане изработване
на проект за разделяне на имот в
землището на с. Сокол.

Още един проект на
НЧ "Н.Й.Вапцаров” спечели финансиране
т УНИЦЕФ-България информираха, че подаденото от НЧ „Н.Й.Вапцаров
1873”, гр. Тутракан проектно
предложение по програма „Работилница за родители – да пораснем
заедно” е одобрено за изпълнение.
Програмата има за цел да предостави на родителите знания,
умения и нагласи, които да укрепят
техния капацитет да се справят
с изискванията на средата и да
отговорят на нуждите на детето в
интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение. По
проекта предстои провеждането
на конкурс за избор на екип от
двама специалисти за водене на
работилници за извършване на

О

директна работа с родители на
деца в най-ранна детска възраст.
Сесиите с една група родители
се водят от екип от двама водещи. Семинарите са подробно
разписани и включват кратки
лекции, образователни филмчета,
презентации, дискусии и работа в
малки групи.
По време на семинарите родителите ще бъдат запознати с редица
теми: съвременните виждания и
теории, които определя ранното
детство като изключително важен
период в живота на човека; основните елементи на родителството в
най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно поведение
(даване на любов, емоционална

топлина и сигурност), даване на
структури и ръководство (поставяне на граници, осигуряване на
последователност и предвидимост
в живота на децата), приемане на
детето като личност (приемане
на гледната точка на детето, изслушване, възможност да взима
решения само) и окуражаване на
детето (подкрепа за интересите
на детето, засилване на самочувствието, стимулиране на неговата
самостоятелност); потребностите
на децата през различните етапи
от ранното детство и особеностите
на тяхното развитие (как детето
мисли, чувства и се развива през
различните периоди), както и с
начините за откликване на детски-

те потребности и осигуряване на
оптимални условия за развитие;
ефективното слушане и неговата важност за установяване на
качествени отношения с детето;
ефективна комуникация с малкото
дете; как детето трупа знания и
опит за света и ролята на родителя; важността на играта и ранното
четене за развитието на детето и
начините за подкрепа на детските
дейности; поставянето на граници
на детето и ефективни подходи за
изразяване на позволение и очаквания към децата; поставяне на
правила и избягване на нежеланото
поведение у детето без наказания и
използване на сила; родителските
“ТГ”
отговорности.

Второкласници-„пчелици”
подготвят книжка за професиите
от стр. 1 налите край с. Шуменци. И
нашата книжка зае второ
място в областен конкурс
„Природни и исторически
забележителности в родния
край”.
Ах, да, да не забравя –
това са ученици от 2б клас
„Пчелица”, а техен кръст-

я направихме началото на
учебната година. Тук има
много хубави неща за природните забележителности
около нас и за паметниците на Таньо войвода, на
Панайот Хитов, на Левски,
на Христо Ботев, на заги-

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8/07.02.2014 год.
Във връзка с чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3
от ЗУТ е изработен: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение
на План за застрояване /ПЗ/ с възложител Фанка Йоргова Кулишева – собственик на недвижим имот-дворно място, представляващо
УПИ ХIХ-113 в кв.13 по ЗРП с.Нова Черна, съгласно нот.акт №68, т.IV,
д.650/11.04.2013 год.
С ПУП-ПЗ се извършва промяна на предназначението на имота
в Смесена централна територия (Ц) за нуждите на нови магазин и
заведение за хранене /нова обществено –обслужваща сграда, нов
търговски обект и басейн/. Новото застрояване е оказано със задължителни линии на застрояване. Начинът на застрояване, характерът и
стойностните показатели са съгласно приложените графични части.
Към проекта са приложени схеми на техническата инфраструктура.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая
№13, ет.II .
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат в четиринадесет дневен
срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация .
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/
Гл. спец.”ГК”:
/Т. ДИМИТРОВА/

ȿɞɧɚɜɟɫɟɥɚɫɧɢɦɤɚ

ник е кметът д-р Димитър
Стефанов!
„Отиваме в музея, за да
питаме за предишните
професии и дали ги има
още. Ще подготвяме още
една книжка, до края на
седмицата трябва да я
направим – за нашите професии” – обяснява с охота
Лора Терзийска.
Логично е да я попитам
каква иска да стане като
порасне. „Искам да стана
певица!” – с усмивка отвръща Лора.
„Ние бяхме още в Бюрото
по труда и в Общината.
Задавахме въпроси. В Бюрото по труда попитахме
какви професии се търсят
най-много сега. А кмета
попитахме какви ще бъдат
новите професии след 20
години в Тутракан и той
ни каза, че това е генното

инженерство” – в разговора
се включва и Бурчин Севгин.
- Аз искам пък да стана
горски! – категоричен е
Йордан Венциславов.
- И защо? – учудвам се аз.
- Защото тати ще учи за
такъв и аз така.
- Още един горски виждам
тук – насочвам микрофона
към Пресиян Димитров.
- Искам да стана футболист, защото ми харесва!
- е неговият също категоричен отговор. Той обича
да рита и харесва всички
футболисти.
Накрая си разменихме
ролите – те питаха, аз
отговарях. За професията,
журналистическа.
Да им пожелаем успех при
подготовката на новата
книжка и този път да са
победители!
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Сейфи Лютфи е новият председател на
Общински съвет-Главиница
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
осегашният председател на Общински
съвет-Главиница д-р
Себахтин Халид подаде оставка по време на проведеното редовно заседание
на 6 февруари. По лични
причини - изтъкна той пред
съветниците.
С тайно гласуване бе избран нов председател – Сейфи Лютфи, който е представител на групата на ЕНП.
Той е получи девет гласа в
своя подкрепа, а шестима са
се въздържали.
Общинските съветници
попълниха съставите на три
постоянни комисии. Комисията по здравеопазване и социални дейности ще се оглавява от д-р Себахтин Халид,
а неин член ще е и Гюлнур
Реджеб. Член на комисията
по финанси става Славчо
Стефанов, а на комисията
по стопански дейности – д-р
Себахтин Халид.
На заседанието бе прието
изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинска администрация
в частта за новите разме-

Приемни в общинските
центрове и малките
населени места изнася
ОДМВР-Силистра
т началото на седмицата започваха да
функционират приемни за граждани в шестте
общински център извън
Силистра и някои от малките населени места в
областта. Лично директорът на ОДМВР главен инспектор Кристиян Петров
и началниците на отдели „Криминална полиция”
гл.инсп. Мартин Недялков
и „Охранителна полиция”
гл. инсп. Юлиян Караславов
ще се срещат с хората,
които желаят да поставят
проблеми, свързани с противодействието на престъпността и опазването
на обществения ред.
На 14 февруари директорът на ОДМВР гл. инсп.
Кристиян Петров ще посети Главиница в 10:00 часа,
Зафирово – в 11:00 часа и
Тутракан в 14:00 часа, за
да се срещне с желаещите
граждани. Приемните ще
се проведат в сградите на
местните общини.

О

ри на възнагражденията на
съветниците.
Считано от началото на
2014 г. съветниците ще
получават 50% от средната брутна заплата на
общинската администрация,
което означава 347,00 лв.
Към тази сума се прибавят
и 18,1% осигуровки. Председателите на постоянни
комисии ще получават по
55% от средната брутна
заплата на общинската

администрация, а 30% от
месечното възнаграждение
ще е санкцията за неявяване
на сесия или на заседание на
постоянна комисия.
Председателят на Общински съвет-Главиница ще
получава 60% от кметската
заплата и ще работи на
4-часов работен ден.
На заседанието бяха приети още годишен отчет за
състоянието на общинска
собственост и резултати-

те от нейното управление
годишна програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2014 год.
В началото на сесията
кметът на Община Главиница награди с плакет и
благодарствен адрес Валентин Ангелов от Главиница за
проявени самоотверженост
и мъжество при опит за спасяване на човешки живот.
(на снимката)

Паралелно с това ръководните служители ще извършват внезапни проверки
на полицейските служители
в малките населени места
във връзка с приемането
и работата по сигнали на
граждани, като при установено нарушение ще се търси строга дисциплинарна
отговорност.
Към малките населени
места тръгват и инспекторите от детските педагогически стаи от трите районни управления на
полицията. Те ще изнасят
беседи по теми, свързани
със законосъобразното поведение на малолетните и
непълнолетните, разпространението на наркотици,
правилата за лична безопасност и др.
Предприетите действия
са част от цялостен комплекс от мерки, свързан
с противодействието на
битовата престъпност в
Силистренска област.

Улици в с. Цар

Полиция и местна власт в диалог за Самуил ще бъдат
сигурността в Силистренска област благоустроени
ъпроси на сигурността,
противодействието на
битовата престъпност и
опазването на обществения ред
обсъдиха на съвместна среща ръководството на ОДМВР-Силистра,
кметове на седемте общини или
техни представители и областния
управител Насуф Насуф. Срещата
бе инициирана от регионалния
директор на МВР главен инспектор
Кристиян Петров и се проведе в Областна администрация – Силистра.
В нея участваха и началниците на
трите районни управления „Полиция”.
Главен инспектор Петров призова участниците към открит диалог,
в който да бъдат идентифицирани

В

конкретните проблеми на населените места, за да може с обединените усилия на институциите
да бъдат постигнати съответните
решения.
С 10% е намаляла битовата престъпност в Силистренска област през
2013 г., съотносимо към предходната 2012 г., а спадът при кражбите
е с 16 %, стана ясно на срещата.
Въпреки това в ОДМВР-Силистра са предприети допълнителни
мерки, за да не се допусне ръст
на посегателствата. Полицейските
служители вече са преминали към
денонощен режим на работа, към
малките населени места са пренасочени допълнителни сили, а при
незабавното реагиране на сигнали

няма да се допускат компромиси,
увери гл.инсп.Петров.
Обезлюдяването на селата и сезонната обитаемост на голяма част
от къщите са сериозен проблем
и предпоставка за извършване
на имуществени посегателства,
посочиха участници в срещата.
Голяма част от тях се обединиха
върху разбирането, че изграждането на системи за видеонаблюдение е едно добро решение за
противодействие на проблема и
средство за постигане на превантивен ефект. Стана ясно, че освен
в общините Тутракан и Главиница,
където такива системи работят
от няколко години, в най-близко
време предстои монтирането на

камери в селата на община Ситово и в село Секулово, община
Дулово. Представителите на МВР
обещаха пълно съдействие на кметовете, които заявиха намерение
за изграждане или надграждане
на видеосистеми в общините си.
На срещата бяха обсъдени още
възможностите за наемане на
частни охранителни фирми за
охрана на селата, правомощията
на охранителите и начините за
взаимодействие с полицията.
В заключение гл.инсп. Кристиян
Петров благодари на кметовете за
досегашното ефективно сътрудничество и гарантира незабавна реакция при всеки случай на възникнала
необходимост.

„Енерго Про“ иска увеличениe цената на тока
Ц
ената на тока в
Североизточна България трябва да се
повиши минимум между 7
и 9 процента, заяви управителят на ЕНЕРГО-ПРО
Стефан Абаджиев. Според
него добре е цените на
тока да бъдат върнати от
преди март 2013-а година.
Това обаче не означава, че
дружеството ще ска 12,7
процента увеличение на
електронергията, уточни
Стефан Абаджиев. ДКЕВР
трябва да приеме, че компанията е наложително да
инвестира, за да поддържа
и подобрява качеството на
услугите за потребителите, посочи още Абаджиев.
691 374 домакинства в
Североизточна България
имат средна сметка за
електроенергия под 49,07
лева за месец януари. Това
са общо 64% от битовите клиенти на електроснабдителната компания
на територията на об-

ластите Варна, Добрич,
Шумен,Търговище, Велико
Търново, Габрово, Русе,
Разград и Силистра. Други 19 % имат сметки на
стойност от 49,07 до 100
лева, а останалите 17%
са консумирали електроенергия за повече от 100
лева. Това заяви Стефан
Абаджиев, управител на
ЕНЕРГО-ПРО.
Управителят на електроенергийната компания
обясни, че в резултат
на рязкото понижение на
температурите в края
на януари, потреблението на електроенергия в

Североизточна България
значително e нараснало.
За периода 25–27 януари
ЕНЕРГО-ПРО регистрира
средно 22,53 % ръст на
консумираната електроенергия спрямо същия период на предходната седмица
-18 – 20 януари.
Стефан Абаджиев информира, че и тази година
ЕНЕРГО-ПРО стартира
кампанията ЕНЕРГО прозрачност, която включва
анализ на потреблението
на клиенти, които имат
по-високи сметки от обичайните за периода. Специалисти на компанията

ще извършат проверка на
показанията и точността
на електромерите на тези
клиенти в тяхно присъствие.
„Ние сме отворени за диалог и държим да има пълна
прозрачност на сметките
за електроенергия. Затова
инициираме проверки в присъствието на клиентите,
ако те имат необичайно
високи сметки. Представители на медиите също
могат да присъстват, ако
проявяват интерес”, заяви
управителят на ЕНЕРГОПРО. „Всяка зима потреблението на електричество
се покачва и това създава
финансови затруднения на
част от нашите клиенти.
Ние сме готови да предложим подходяща схема за
разсрочване на задълженията на клиентите, които
срещат затруднения да
заплащат сметките си в
срок.”, допълни той.
“ТГ”

по проект на
Община Тутракан
от стр. 1 30% от сумата на проекта,
а последващите плащания
да се извършат на база на
представени разходооправдателни документи от бенефициентите. Предвидена
е възможност за прекратяване на финансирането на
даден проект, както и за
пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените
поръчки, към други проекти/
програми, които ще бъдат
определени с решение на
Министерския съвет.

Силистра - 300 хил.лв., за
благоустрояване в селата
Брадвари и Йорданово.
392 от общо 1100 представени проекти на местните власти и 13 на министерства ще бъдат финансирани по първата публична
инвестиционна програма
„Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
С министерското постановление по този повод се
определя одобрените проекти да получат авансово

Намалени са таксите, събирани
от Агенцията по вписванията
ɩɪɨɦɟɧɢɜɌɚɪɢɮɚɬɚɡɚɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟɬɚɤɫɢɫɴɛɢɪɚɧɢɨɬ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɜɩɢɫɜɚɧɢɹɬɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚɦɚɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɪɚɡɦɟɪɚɧɚɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬɬɚɤɫɢɬɟɤɚɬɨɦɹɪɤɚ
ɡɚɨɛɥɟɤɱɚɜɚɧɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɬɟɠɟɫɬȼɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚ
ɧɚɦɚɥɟɧɢɟɬɨɤɨɟɬɨɟɨɤɨɥɨɜɴɪɯɭɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɬɚɤɫɢ
ɢɡɱɢɫɥɟɧɨɧɚɛɚɡɚɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɡɚɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɛɢɡɧɟɫɚɢɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɳɟɨɫɬɚɧɚɬɛɥɢɡɨɦɥɧɥɜ
ɇɚɣɝɨɥɹɦɨɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɪɚɡɦɟɪɚɧɚɬɚɤɫɢɬɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɩɪɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɧɚɧɨɜɢɬɴɪɝɨɜɰɢ ɱɥɚ ±ɫɪɟɞɧɨ
ɫɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɫɟɝɚɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟɬɚɤɫɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɚɬɚɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɤɫɚɬɚɨɬɥɜ
ɫɬɚɜɚɥɜɡɚɚɤɰɢɨɧɟɪɧɢɬɟɢɡɚɤɨɦɚɧɞɢɬɧɢɬɟɞɪɭɠɟɫɬɜɚ
ɫɚɤɰɢɢɫɟɧɚɦɚɥɹɜɚɨɬɥɜɧɚɥɜɡɚɚɤɰɢɨɧɟɪɧɢɬɟ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɚ ɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ±ɨɬɥɜɧɚɥɜɢɬɧȺɤɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɫɚ
ɩɨɞɚɞɟɧɢɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɬɚɤɫɢɬɟɳɟɫɚɜɩɨɥɨɜɢɧɪɚɡɦɟɪ
ɉɨɦɚɥɤɢɬɚɤɫɢɳɟɛɴɞɚɬɫɴɛɢɪɚɧɢɢɡɚɞɟɣɫɬɜɢɹɢɭɫɥɭɝɢɩɨ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɜɩɢɫɜɚɧɢɹɬɚɢɩɨɁɚɤɨɧɚɡɚɪɟɝɢɫɬɴɪȻɍɅɋɌȺɌ
ɇɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɳɟɢɦɚɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧɟɮɟɤɬɜɴɪɯɭɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟɬɨ
ɢɩɪɚɜɟɧɟɬɨɧɚɛɢɡɧɟɫɜȻɴɥɝɚɪɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɮɢɪɦɢɬɟɢɧɚɜɥɢɡɚɧɟɬɨɧɚɧɨɜɢɦɟɫɬɧɢɢɱɭɠɞɢɬɴɪɝɨɜɰɢ
ɧɚɩɚɡɚɪɚɳɟɨɛɥɟɤɱɢɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɩɪɢɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɩɪɟɩɢɫɢɢɫɩɪɚɜɤɢ
“ТГ”

С
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„Винария-2014” с рекорден брой участници
Т
азгодишното издание
на Фестивала на домашното вино "Винария-2014" събра за осми
път производителите на
вина от Тутракан и общината. Домакинството
този път пое ресторант
„Москва”, а главни организатори на събитието
по традиция са Община
Тутракан и ОЦИД.
Фестивалът бе открит
от кмета д-р Димитър
Стефанов, който пожела
успех и добро настроение
на всички участници и ценители.
За четири часа, журито
съставено от технолога в
„Младенова изба” Стефан
Михайлов и сомелиерите
Калина Грънчарова и Никола
Иванов, се справи с дегустацията на общо 77 вина.
В категория „Червено

ɇɚɡɞɪɚɜɟɧɚɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɢɰɟɧɢɬɟɥɢɧɚɜɢɧɨɬɨɤɚɡɚ
ɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

вино” се състезаваха 35
домашни вина, а краен победител е мерлото на стоматолога д-р Юрий Василев
събрало 40 т., следван от
Иван Костанцалиев – 39 т.

и Стефан Табаков – 38 т.
23 вина бяха представени
на фестивала в категория
„Бяло вино”. Победител е
Сашо Георгиев с 44 точки,
на второ място журито

класира виното на Руси
Петров – с 40 т. , а на
трето – Стефан Стефанов
с 38 т.
Сред 19-те вина „Розе”
първи се класира Николай
Куцаров с 40 т. На второ
място е виното на Васил
Павлов от с. Нова Черна
– 36 т., а трето място бе
отредено на Маргарита
Тодорова, чието вино събра 35 т.
Освен Маргарита Тодорова, във „Винария” участваха още три дами – Мария
Проданова, Радка Георгиева и Мария Парашкевова.
За тях организаторите
бяха предвидили Грамоти
за участие.
Призовите тройки в трите категории получиха интересни награди осигурени
от Общината.
Свидетели на първите

Ɇɟɪɥɨɬɨɧɚɞɪɘɪɢɣȼɚɫɢɥɟɜɭɛɟɞɢɬɟɥɧɨɫɩɟɱɟɥɢɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹɑɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨ

ɇɢɤɨɥɚɣɄɭɰɚɪɨɜɩɨɥɭɱɚɜɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɫɢɡɚɩɨɛɟɞɚɬɚɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɊɨɡɟɨɬɇɢɤɨɥɚɂɜɚɧɨɜ

ɊɚɞɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɩɨɥɭɱɚɜɚȽɪɚɦɨɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɴɜ
ȼɢɧɚɪɢɹɨɬɡɚɦɤɦɟɬɚɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ

ɋɬɟɮɚɧɆɢɯɚɣɥɨɜɜɪɴɱɜɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹȻɹɥɨɜɢɧɨɧɚɊɭɫɢɉɟɬɪɨɜ

фестивали на виното в
Тутракан споделиха, че в
началото в тях са били
регистрирани по 7-8-12
участници. С всяка изминала година рекордът е

подобряван. През миналата
година вината в различните категории достигнаха
56 на брой, а през настоящата рекордът отново е
“ТГ”
подобрен - 77.

Цонко ЦОНЕВ:
Кметът на Каварна Цонко Цонев Не е добре
общините
да се разделят на
откри изложба в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
о инициатива на кметовете
на черноморска Каварна и
дунавски Тутракан Цонко
Цонев и д-р Димитър Стефанов,
както и музеите на двата града, на

П

7 февруари в Изложбената зала
на Историческия музей бе открита
интересна изложба – «Реликвите
на Калиакра». В нея са представени съкровищата, откривани през
последното десетилетие при разкопките на нос Калиакра, уточни по
време на официалното откриване
кметът Цонко Цонев, който оказа
се, че освен запален фен на рока е
почитател и на историята.
Откриването уважи зам.-областният управител Джанан Халил, която поднесе Поздравителни адреси
на двамата кметове. (сн.долу)
Археологическите разкопки,
които се провеждат на Калиакра се
финансират от Общината, каза той
пред репортерските микрофони на
няколко медии. Цонев е за трети
мандат кмет на Каварна и по време
на неговото управление са заделени 600 хил.лв. за разкопки, докато
държава е заделила само 20 хил.
лв. за десет години.
„Едно малко пръстенче, което
обърна представите за това как се
е живяло през Средновековието,
колко сме били изобретателни,
откога е имало политически убийства”, коментира той най-популярния експонат в изложбата
– пръстенът-убиец. Той е класиран
през 2013 г. на осмо място в Топ

10 на световните археологически
открития в САЩ. Откритието тогава
стана световна новина.
Пръстенът е намерен във Вътрешния град на крепостта Калиакра, там, където са живели през
ХIII-ХIV век, аристократите, висшите военни и представителите на
църквата. Със сигурност се знае, че
синът на деспот Добротица – Йоан
Тертер, е убил в Дръстър своя зет,
мъж на сестра му – Михаил Палеолог, който е син на византийския
император Йоан V Палеолог. Това
е пример, че убийства по политически причини са извършвани и
откриването на пръстен, с който
да се сипе отрова е свързано със
средновековните нрави. Пръстенът
е бронзов, с кръгла плочка оформена като куха касета. В касетата
е направена дупка, така че в нея
да се вкарва и съответно - да се
изсипва, прахообразно вещество.
Автор на експозицията е доц.
д-р Бони Петрунова от Националния археологически институт с

партиен принцип

музей при Българска академия на
науките, която е и ръководител на
археологическите проучвания на
Калиакра.
В изложбата са включени 250
находки, открити в столицата
на Добруджанското деспотство.

Посетителите ще могат освен
пръстена-убиец напълно запазен
кръст-енколпион за съхранение
на частици от мощи на светци
с изображение на Богородица,
както и накити и монети, свидетелстващи за търговските връзки
на населението.
След Шумен, Елена и Тутракан,
изложбата ще гостува в Горна
Оряховица, Свищов и Националния
дворец на културата в столицата.
По време на откриването на изложбата Цонко Цонев съобщи, че
в Каварна ще чакат с интерес гостуването на изложба подготвена от
тутраканския Исторически музей.
Той подчерта, че приятелството
му с кмета на Тутракан и добрата
съвместна работа на двете общини го е мотивирало популярната
експозиция да бъде представена
и тук. Цонев се „закани”, че това
лято отново ще участва в Празника на реката „Огненият Дунав”
и се надява този път да спечели
награда.

- Как се справя Община Каварна в сегашния политически фон в държавата?
- Видяхте какво се получи при гласуването на проектите по програмата „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”. Проектите внесени от кметове на общини
избрани от ГЕРБ бяха рязнати. От нашата Добричка
област, само областният град получи средства. Ние
ще се справим въпреки това. Въобще не ми пука, че са
ни отрязали. Имаме си достатъчно средства и кандидатстваме по достатъчно европейски програми, но не
е хубаво това, което се случва сега с общините.
- Колко проекти бяхте входирали по програмата?
- Един, само един. Беше за образователна интеграция,
за 500 хил.лв. – за изграждане на ромска детска градина със спортна зала за малките ромчета. Съчетаваме
интеграция на малцинствата, спорт, образование за
малцинствата - всичко, което се точкува най-високо. И
по неизвестни причини нашият проект и три на Добрич
бяха отхвърлени, а шест други общини с друга политическа насоченост получиха пари. Видях една табличка в
сайта кмета.бг, където се вижда ясно разпределението – всички общини на БСП и ДПС получават средсва, а
другите – 1/3. Това не е правилно! Прави се разделение
на общините на партиен принцип.
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По пътя на православието - Св. Харалампий…
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
ванадесет свещеници от Русенска и
Доростолска епархии и румънското селище
Кирнодж отслужиха Света
Литургия за Деня на Св.

ставр. ик. Евгени Дечев
от Кубрат, прот. Михаил
Михайлов - председател на
храма, свещ. Валентин Добрев от Тетово, свещ. Йордан Йорданов от с. Белица,
свещ. Георги Михнев от с.
Добротица, свещ. Димитър

Драгне и иконографката
Стефания.
На службата присъстваха
още кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов,
който е един от крупните
пчелари в района, зам.-кметът Петя Князова-Василева, кметският наместник
на с. Варненци Снежана
Михайлова и много миряни,
производители на мед.
Десетки буркани с мед
бяха донесени в храма, за
да бъдат осветени. Св.
Харалампий е покровител
на пчеларите.
Песнопенията по време на
църковната служба изпълниха богословите–служители

Ⱥɪɯɢɦȼɢɤɬɨɪɩɨɤɚɡɜɚɧɨɜɨɬɨȿɜɚɧɝɟɥɢɟɩɨɞɚɪɟɧɨ
ɨɬɢɤɨɧɨɝɪɚɮɤɚɬɚɋɬɟɮɚɧɢɹ

Харалампий - 10 февруари,
в църквата на тутраканското село Варненци. Православният храм, който е
осветен преди 143 години,
чества своя храмов празник. Литургията бе водена
от протосингела архимандрит Виктор Мутафов от
Русенска митрополия в
съслужие със ставр. ик.
Илия Тонков - архиерейски
наместник на Тутраканска
духовна околия, ставр. ик.
Георги Георгиев - архиерейски наместник на Разградска духовна околия,

Димитров от Сливо поле и
протодякон Кирил Синев.
За поредна година тук бе
и ик. Петър Койчев, дългогодишен свещеник в храма
на с. Варненци, който сега
служи в с. Млада гвардия,
Провадийска духовна околия.
От румънското селище
Кирнодж взеха участие
прот. Фанел Бурулян и свещ.
Адриан Постоля, както и
началника на пощенската
служба и председател на
църковното настоятелство Аурелиан Котобан,
общинският съветник Илие

ɐɴɪɤɨɜɧɢɹɬɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɠɢɯɚɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɤɦɟɬɫɤɢɹɬ
ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɧɚɫȼɚɪɧɟɧɰɢɋɧɟɠɚɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɢɩɪɟɡɜɢɬɟɪɚ
ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ

Чудотворец произнесе Анна Русенската митрополия гел Младенов.
Ангел Младенов и Милен
Иконографката Стефания
Бакалов, а проповед пос- подари на църквата "Св.
ветена на Св. Харалампий Харалампий" ново Евангелие
на български език изработено от нея, а прот. Фанел Бурулян поднесе поздравления
ɈȻɓɂɇȺȽɅȺȼɂɇɂɐȺ
от името на кмета на КирȾɨɝɨɜɨɪʋ%*32
нодж – инж. Иринел Роман
ɉɪɨɟɤɬÄɄɨɪɟɤɰɢɹɧɚɞɟɪɟɡɚɨɬɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɨɜɴɪɯ
и изрази удовлетворението
ɧɨɫɬɧɢɜɨɞɢɜɫɟɥɨȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ´
си от първата година на
ɉɪɨɟɤɬɴɬɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
успешни българо-румънски
ɧɚɈɉɊɊɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚɨɬȿɋɱɪɟɡȿɎɊɊ
църковни и културни отношения между общините
7630 Главиница, ул „Витоша” 44 , Тел: 08692/2040, Факс: 08692 / 22-59, 59 E-mail: obshtina@glavinitsa.bg
Тутракан и Кирнодж. Той
поздрави отец Михаил МиОбщина Главиница, въвехайлов, благодарение на коде в експлоатация обект
гото е поставено началото
„Корекция на дере за отна тези връзки и припомни
веждане на повърхностни
още, че миналата година на
води в село Долно Ряхово,
същия празник в този храм
община Главиница” финанса отслужили литургия
сиран по Договор за безвъззаедно с тогавашния Русенмездна финансова помощ
ски митрополит Неофит,
№ BG161PO001/4.1-04/2010
който две седмици по-късно
/056 от 16/03/2012 г. по
бе избран за патриарх на
ОП РР 2007-2013 г. ПриБългария.
оритетна ос 4: „МестВ края на службата арно развитие и сътруднихимандрит Виктор кръсти
чество”, Схема за безвъздвегодишния Стефан, внук
мездна финансова помощ:
на кметския наместник на
BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178
малки общини”.
След приключване на всички дейности общата стойност на проекта възлиза на:
717 951,10 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР: 682 053,55 лв.
Собствен принос на общината: 35 897,56 лв.
Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца
По проекта са извършени строително – монтажни дейности за корекция на дере за
отвеждане на повърхностни води в с. Долно Ряхово: продълбочаване на дъното, оформяне на откосите и почистване от храстовидна и тревна растителност, облицоване
на дъното и откосите с дължина 1123.30 м.
Финансовата устойчивост на проекта ще се осигури чрез бюджета на Община
Главиница. Общината ще отделя ежегодно необходимите средства за поддържане на
изграденото инфраструктурно съоръжение за предотвратяване на наводнения в село
Долно Ряхово. Намаляването на постоянните разходите за защита на населението
и преодоляване последиците от наводнения ще позволи пренасочване на спестените
суми за нови инвестиции, в това число подобряване на останалата инфраструктура,
подобряване на образованието и здравеопазването.
“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница”, 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 Главиница и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.”

ɌɨɜɚɟɢɦɟɧɧɢɤɴɬɏɚɪɚɥɚɦɩɢɃɨɪɞɚɧɨɜȾɢɦɢɬɪɨɜɨɬ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɤɨɣɬɨɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɳɟɧɚɜɴɪɲɢɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɚɟɠɢɜɢɡɞɪɚɜɧɚɲɢɹɬɜɟɪɟɧɱɢɬɚɬɟɥɨɳɟɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢ
ɦɭɩɨɠɟɥɚɜɚɦɟɨɬɪɟɞɚɤɰɢɹɬɚɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ

ȼɤɭɩɟɥɚɧɚɫɜɟɬɨɬɨɤɪɴɳɟ
ɧɢɟɟɞɜɟɝɨɞɢɲɧɢɹɬɋɬɟɮɚɧ

с. Варненци Снежана Михайлова.
В следобедния ден служителите от администрацията на Русенска митрополия
посетиха храм „Св. Георги”
в с. Шуменци, който е
първият осветен храм (на
8.10.1995 г.) от митропо-

лит Неофит (днес патриарх
Български) след въдворяването му за Доростолски и
Червенски митрополит през
1994 г.
Снимки:
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Милен БАКАЛОВ

Ʉɪɴɳɟɧɢɟɬɨɟɫɩɨɦɟɧɡɚɰɹɥɠɢɜɨɬ
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Решения на Общински
съвет-Тутракан по Протокол
№ 39 от 30.01. и 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 450
Относно: Дневен ред:
1. Приемане на НАРЕДБА за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в Община Тутракан за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на Годишна Програма за развитие
на читалищната дейност в Община Тутракан за
2014 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Удължаване срока на договора, сключен с
контрольора на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД с Младен
Русинов Минчев.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
5. Избор на член на постоянната комисия по
икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска
дейност, транспорт, бюджет, финанси, приватизация след приватизационен контрол към ОбС.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
6. План за работата на Общински съвет Тутракан
за I-вото шестмесечие на 2014 г.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
7. Даване на Разрешение за изработване на
ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 73496.19.256
от КККР гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Актуализиране състава на комисията по
транспорт в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за учредяване право на
ползване върху недвижим имот частна общинска
собственост – земеделска земя, съставляваща
поземлен имот № 000118, находяща се в землището на с. Старо село, за настаняване на пчелни
семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Подадена жалба от д-р Кръстю Михайлов
Кръстев, кандидат в конкурса за управител на
МБАЛ ”Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Приемане на Правилник за изменение на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тутракан и определяне на размера
на възнаграждението на общинските съветници по
чл. 34, ал.2 от ЗМСМА.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
12. Приемане на решение за учредяване
право на ползване върху недвижим имот частна
общинска собственост – земеделска земя, съставляваща поземлен имот № 000117, находяща се
в землището на с. Старо село, за настаняване на
пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Предоставяне под наем на поземлен имот
с идентификатор № 73496.8.96 по Кадастралната
карта на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Попълване състава на комисията по
общинска собственост по реда на чл.33, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Докладва Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „за земеделски труд и отдих” с
идентификатор № 73496.505.74 местност „Голишна” в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Прекратяване на съсобственост между
Община Тутракан и физическо лице в поземлен
имот с идентификатор №73496.500.1395 по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Прекратяване на съсобственост между
Община Тутракан и физическо лице в поземлен
имот с идентификатор №73496.500.181 по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Утвърждаване списък на общинските
жилища за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Отчет за дейността на ликвидатора на „Комунални дейности” ЕООД в ликвидация – гр. Тутракан, за периода от 26.10.2013 г. до 31.12.2013 г.
Докладва: Маргаритка Шербанова и Председател на Общински съвет-Тутракан
20. 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 Договор
№ 19/322/00323 от 12.08.2010г., мярка 322 от
ПРСР за проект „Реконструкция на улична мрежа,
тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр.
Тутракан”, сключен между Община Тутракан и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. 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 Договор
№ 19/321/00887 от 14.07.2011 г., мярка 321 от
ПРСР за Проект „Рехабилитация на общински
пътища и реконструкция на водопроводната мрежа
на с.Белица в Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. 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 Договор
№ 19/321/01113 от 03.10.12г., мярка 321 от ПРСР
за Проект „Дом и подходящи грижи за всяко дете в
Тутракан”, сключен между Община Тутракан и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Наредба за промяна и изменение на
Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби от училищата
и извънучилищните дейности на територията на
Община Тутракан приета с Решение № 557 от
25.03.2010 г. на Общински съвет–Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Даване на Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии по КККР гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 451
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във
връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА,чл. 82, ал.1 от
ЗПФ Общински съвет гр. Тутракан приема НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 452
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4,
ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет, гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Тутракан за 2014 г.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 453
На основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища
Общински съвет – Тутракан:
1. Приема Годишната Програма за развитие на
читалищната дейност за 2014 година.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 454
На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал.
1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за
реда за учредяване на търговски дружества и за
упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества с общинско участие
на капитала ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде продължен
Договор за контрол № Д -152/15.02.2013г., сключен между Община Тутракан и Младен Русинов
Минчев, до 31.12.2014 г.
Възлага на Кмета на Община Тутракан да
сключи анекс към договора за контрол.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 455
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 икономическа, инвестиционна,
аграрна и стопанска дейност, транспорт, бюджет,
финанси, приватизация след приватизационен
контрол - Ангел Русев Ранчев.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 456
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация , Общински съвет Тутракан приема
План за работата на Общински съвет Тутракан за
I- вото шестмесечие на 2014 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 457
На основание ч.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а
,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7, по
искане на собственика Драгомир Ангелов Ганев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА
на Драгомир Ангелов Ганев да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план /ПУП/ –
План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият
му имот с идентификатор 73496.19.256, местност„
Баша” по КК и КР на гр.Тутракан, имот извън
границите на урбанизираната територия.
Да представи проект за ПУП-ПЗ в съответствие
с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове, Закона за опазване на земеделски земи /ЗОЗЗ/.
Наредба №19/25.10.2012 год. за строителство в
земеделски земи без промяна на предназначението
им. Планът да бъде изработен в цифров и графичен
вид. Да се представи в три екземпляра – оригинал
на недеформируема прозрачна основа, цветно
копие върху непрозрачна основа и на магнитен
носител. Проекта да е съгласуван със заинтересуваните експлоатационни дружества – представяне
на писмено становище от ведомството.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител
на Област Силистра в седем дневен срок от
приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1
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 № 458
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан одобрява за членове
на комисията по транспорт в Община Тутракан общинските съветници Вергил Русев и Юрий Василев.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 459
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Румяна Иванова Змеева от гр. Тутракан, ул. „Росица” № 8, ет.3, ап.4 върху 500 /петстотин/ кв.м. земеделска земя, представляваща част
от недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в землището на с. Старо село, съставляваща поземлен имот № 000118, с обща площ от
37,210 дка. за срок от 1 /една/ година с възможност
за продължаване на договора чрез сключване на
допълнителни писмени споразумения /анекси/, но
за не повече от общо 3 /три/ години и ОПРЕДЕЛЯ
годишна наемна цена за ползване на имота 30,00
лева/дка., съгласно чл. 10 б, ал.2 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 460
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА във връзка
с чл. 34, ал. 2 , предл. 2 от ЗМСМА, Общинския
съвет - Тутракан реши:
Приема изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Тутракан,
както следва:
§ 1. Алинея 2 на чл. 22 придобива следната
редакция:
„Общият размер на възнаграждението на
общинския съветник за един месец става 60 %
(шестдесет на сто) от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния
месец и 70% (седемдесет на сто) от средната брутна работна заплата на общинската администрация
за съответния месец на Заместник председателя. ”

§ 2. Промяната влиза в сила от 01 януари 2014 г.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 12,
Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 461
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Юрий Христов Симов от гр. Тутракан,
ул. „Страцин” № 2, вх. Б, ет.4, ап.11 върху 500 /
петстотин/ кв.м. земеделска земя, представляваща част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на с. Старо
село, съставляваща поземлен имот № 000117,
с обща площ от 13,451 дка. за срок от 1 /една/
година с възможност за продължаване на договора чрез сключване на допълнителни писмени
споразумения /анекси/, но за не повече от общо 3
/три/ години и ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за
ползване на имота 30,00 лева/дка., съгласно чл. 10
б, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление
и разпореждане с общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 24а, ал. 6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя и чл. 4,
ал. 4, т.2 от Наредбата за стопанисване, управление
и разпореждане с общински поземлен фонд,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави под
наем за срок от 10 /десет/ стопански години,
поземлен имот с идентификатор № 73496.8.96
по Кадастралната карта на гр. Тутракан, съгласно
АОС № 1388/20.02.2013 г., местност „Сакара”,
шеста категория за създаване на масив с трайни
насаждения, на Георги Георгиев Бзовей.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване
на имота 50,00 лева/дка., съгласно чл. 17, ал.1 от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 13,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /
ЗМСМА/ и чл.33, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр. Тутракан, ОПРЕДЕЛЯ общински съветници за
попълване състава на комисията по общинска
собственост, както следва:
1. Ангел Русев Ранчев - общински съветник
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, 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 земеделска земя с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” имот с идентификатор №73496.505.74 с площ от 675кв.м., категория
IV/четвърта/, местност „Голишна”по плана на
новообразуваните имоти одобрен със Заповед №
РД-12-386/05.08.2008г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 319,00/ триста
и деветнадесет лева/лв.
- 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 № 465
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36
от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.32, ал.1, т.1 и ал.3, и чл.40, ал.1, т.2 и ал.3 от
НРПУРОИ , Общински съвет гр. Тутракан
I.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между община Тутракан и Петранка
Александрова Тодорова с адрес гр. Тутракан,
ул.”Любен Каравелов” №22, чрез продажба на
общинската идеална част, представляваща 42/258
идеални части от поземлен имот с идентификатор
№73496.500.1395 по КК на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК
гр.София, находящ се гр. Тутракан, ул. „ Любен
Каравелов” №22, кв.42, целия с площ от 258 кв.м.
при граници и съседи: С – улица „Любен Каравелов” с идентификатор № 73496.500.835, И – имот
№73496.500.1396; Ю – имот № 73496.500.1394,
З – поземлен имот № 73496.500.1394, съгласно
АОС №934/30.09.2011г.
II. Определя пазарната оценка за продажба на
гореописания имот в размер на 420,00,00 лв. /
четиристотин и двадесет лева./ без ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36
от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.3 от
Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.40, ал.1, т.3 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински
съвет гр. Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между община Тутракан и Пламен
Йорданов Димитров от гр. Банкя, ул. ”Искра” 18,
чрез изкупуване частта на съсобственика Пламен
Йорданов Димитров представляващи 355/триста
петдесет и пет/ кв.м. от поземлен имот с идентификатор №73496.500.181 по КК на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на
ИД на АГКК гр. София, находящ се гр. Тутракан,
ул. „Петър Берон” №3 кв. 11, целия с площ от
2202 кв.м. при граници и съседи: С – улица „Петър
Берон” с №73496.500.694, ЮИ – улица”Крепостта”
с № 73496.500.658; ЮЗ – поземлен имот №
73496.500.187, поз. имот № 73496.500.182 и улица
№ 73496.500.694, съгласно АОС №317/02.01.2014г.
за публична общинска собственост.
II. Определя пазарната оценка за изкупуване на
355/2202 ид. части от имот в размер на 3900,00
лв./три хиляди и деветстотин лева./
III. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2
от Наредбата за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилища, Общински
съвет гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2014 година на
общинските жилища по групи, според тяхното
предназначение, както следва:
Списък №1 на общинските жилища по
предназначение – за отдаване под наем на лица
с установени жилищни нужди: 62 бр. в т.ч. в гр.
Тутракан – 56 апартамента, 5 къщи, в с. Старо
село - 1 апартамент;
Списък №2 на общинските жилище по предназначение – резервни: 3 апартамента;
Списък №3 на общинските жилища по предназначение – ведомствени: 8 бр. жилища; като 4
апартамента са предоставени за безвъзмездно
право на ползване на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД.
Списък №4 на общинските жилища по предназначение – за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици: общо 8 бр., в т. ч.3
апартамента и 5 къщи.
Общински жилища в Проект по Оперативна
програма „Регионално развитие” мярка 3.1.
„Подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура”- 5 къщи
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА,
чл.25,ал.7 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 във връзка с чл.270 и чл. 273
от ТЗ, Общински съвет Тутракан
1. Приема отчет на ликвидатора.
2. Общински съвет Тутракан освобождава
от длъжност и от отговорност ликвидатора на
“ Комунални дейности “ ЕООД в ликвидация –
Маргаритка Николова Шербанова.
3. Задължава ликвидатора да извърши
необходимите действия за заличаване на дружеството в Търговски регистър към Агенция по
вписванията.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 469
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 договор за
отпускане на финансова помощ № 19/322/00323
от 12.08.2010 г., мярка 322 от ПРСР за проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
рехабилитация на зелени площи в гр.Тутракан”,
сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор,
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 114 333,12 лв. (сто и четиринадесет
хиляди, триста тридесет и три лева и дванадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено
авансовото плащане по Договор № 19/322/00323
от 12.08.2010 г., мярка 322 от ПРСР за проект
„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и
рехабилитация на зелени площи в гр. Тутракан”,
сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане за проект „Реконструкция
на улична мрежа, тротоари и рехабилитация
на зелени площи в гр. Тутракан”, мярка 322 от
ПРСР, Договор № 19/322/00323 от 12.08.2010 г.,
сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 470
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
договор за отпускане на финансова помощ
№ 19/321/00887 от 14.07.2011г., мярка 321 от
ПРСР за проект „Рехабилитация на общински
пътища и реконструкция на водопроводната
мрежа на с.Белица в Община Тутракан”, сключен
между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор,
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 311 976,06 лв. (триста и единадесет
хиляди, деветстотин седемдесет и шест лева
и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено
авансовото плащане по Договор № 19/321/00887
от 14.07.2011 г., мярка 321 от ПРСР за проект
„Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводна та мрежа на с.Белица в
Община Тутракан”, сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан. да
подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане за проект „Рехабилитация
на общински пътища и реконструкция на водопроводна та мрежа на с.Белица в Община Тутракан”
по Договор № 19/321/01113 от 03.10.12 г., мярка
321 от ПРСР, сключен между Община Тутракан и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 471
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 договор за
отпускане на финансова помощ № 19/321/01113
от 03.10.12 г., по мярка 321 за проект „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан”, сключен
между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор,
Общински съвет - Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан
да подпише Запис на заповед, без протест и
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без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 91 261, 50 лв. (деветдесет и една
хиляда, двеста шестдесет и един лв. и петдесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС на извършено авансовото
плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 19/321/01113 от 03.10.12 г., по мярка
321 за проект „Дом и подходящи грижи за всяко
дете в Тутракан”, сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане за проект „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан” по Договор №
19/321/01113 от 03.10.12 г., мярка 321 от ПРСР,
сключен между Община Тутракан и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 472
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет-Тутракан приема следните промени
в Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби от училищата
и извънучилищните дейности на територията на
Община Тутракан
&2. Чл. 6 от Наредбата „Специална закрила
се предоставя само за класирани кандидати от
изяви, включени в национални и международни
конкурси за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби от програмата на Министерски
съвет на настоящата година” става:
Чл. 6 Специална закрила се предоставя само
за класирани кандидати от изяви, включени в национални и международни конкурси, състезания
и олимпиади за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби от Програмата на мерки за
закрила на деца с изявени дарби, приета с решение на Министерски съвет за настоящата година
и Общинската програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби, приета с Решение на
Общинския съвет.
&3. Чл. 7 от Наредбата „л.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности
на децата с изявени данни са: ….” се допълва
с точка 6.
Чл. 7. Мерките за насърчаване на творческите
заложби и потребности на децата с изявени
дарби са:
1. Подпомагане на обучение в курсове по
изкуства, наука и спорт.
2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери.
3. Подпомагане за участие в национални и
международни конкурси, олимпиади и състезания
4. Подпомагане за участие в подготвителни
курсове и /или/ индивидуална подготовка за
постъпване в спортни училища и в училища по
изкуства
5. Подпомагане и стимулиране чрез стипендии
6. Подпомагане за класиране на първо ,
второ или трето място в състезания, конкурси и
олимпиади, които не са включени в Програмата
на МСи са част от раздел II на Общинската програма по чл.8, ал.1.
&4. Чл. 8 от Наредбата „Кметът на общината
прави предложение до Дирекция „Социално
подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за
закрила на детето на мерки…” се допълва с две
нови алинеи 2 и 3.
Чл. 8 (1)Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на
Агенцията за социално подпомагане за включване
в Общинската програма за закрила на детето на
мерки за осигуряване на възможност и условия
за постъпване в спортни училища и в училища
по изкуствата и за насърчаване на творческите
заложби и потребности на деца с изявени дарби.
(2) Общинската програма за закрила на децата
включва и мерките, одобрени с програмата по
чл.11, ал.1 от Наредбата
(3). Общинският съвет всяка година до 28
февруари приема с решение програмата по ал.
1 за текущата календарна година.
&5. Чл. 9 от Наредбата „Финансовото подпомагане по чл.7, т.1-4 на деца от училищата в
общината…” се изменя така:
Чл. 9 (1) Финансовото подпомагане по чл.7,
т.1-5 на деца от училищата в общината, които са
класирани на първо, второ или трето място , на
национални или международни конкурси, олимпиади или състезания в областта на изкуството,
науката и спорта, включени в Програмата по чл.11,
ал.1 от Наредбата за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби се осигурява от държавния
бюджет. (2) Финансовото подпомагане по чл.7, т.6
на деца за класиране на първо ,
второ или трето място в състезания, конкурси
и олимпиади, които не са включени в Програмата на МС и са част от Общинската програма по
чл.8, ал.1 се осигурява от бюджета на Община
Тутракан.
&6. Чл. 15 от Наредбата „(1) Мерките по чл.
7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно
финансово подпомагане на дете,….”се променя
както следва:
Чл.15 (1) Мерките по чл. 7, т.1, т.2, т.3 и т.4
се осъществяват от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра
на земеделието и храните или от кмета на съответната община чрез предоставяне на еднократно
финансово подпомагане на дете от държавно или
общинско училище, класирано индивидуално на
първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта,
в размер до 195 лв.
(2) Мерките по чл.7, т.2 и 3 за отбор се
осъществяват чрез предоставяне на еднократно
финансово подпомагане на участник от отбора,
който е класиран на първо, второ или трето място
на конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството, науката и спорта, ако е обявен за
най-добър състезател през съответната година
(3) финансовото подпомагане за мярка чл.7,
избрана от детето се отпуска еднократно за всяка
календарна година.
&7. Чл. 17 от Наредбата „(1) За предоставяне
на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата
с изявени дарби се представят:…”се изменя така:
Чл. 17 (1) За предоставяне на стипендия по
чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени
дарби се представят:
1. Искане за предоставяне на специална
закрила съгласно чл.14, ал.2
2. Копие от удостоверението за раждане или
лична карта на детето.
3. Документ, удостоверяващ, че детето е
класирано на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или състезания, включени в ежегодната
програма, съгласно чл. 11 от Наредбата на МС.
4. Служебна бележка, удостоверяваща, че
детето учи в дневна форма на обучение, издадена
от съответното училище.

(2) Ученик има право да получава само една
стипендия по реда на наредбата или на основание
на закон или акт на Министерския съвет.
(3) Когато ученикът отговаря на условията за
получаване и на друг вид стипендия съгласно
закон или акт на МС, той попълва декларация,
че ще получава само стипендията според тази
Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.
(4) Стипендията се отпуска от министъра на
културата, министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните или от
кмета на община от началото на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало основанието за
предоставянето й, и се изплаща от съответното
училище за 12 месеца в размер 135 лв.
(5) Учениците губят правото си на стипендия,
когато:
1. Преустановят обучението си:
2. Прекъснат или повторят учебната година
с изключение на повтарящите поради болест.
3. Имат наложено наказание с решение на
педагогическия съвет, съгласно чл. 139, ал. 1 , т.
2 , т.3, т.4 и т.5 от Правилника за приложение на
Закона за народната просвета – до изтичане на
срока на наказанието.
(5) Искането за стипендия се подава в срок 3
месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.
&8. Чл. 18 нов По чл.7, т.6 за подпомагане
за класиране на първо , второ или трето място
в състезания, конкурси и олимпиади, които
не са включени в Програмата на МС и са част
от раздел II на Общинската програма по чл.8,
ал.1се представят:
1 Искане за предоставяне на специална
закрила съгласно чл.14, ал.2
2. Копие от удостоверението за раждане или
лична карта на детето.
3. Документ, удостоверяващ, че детето е
класирано на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.
4. Служебна бележка, удостоверяваща, че
детето учи в дневна форма на обучение, издадена
от съответното училище.
&9. Чл.18 става чл.19
&10. Чл.19 става чл.20 и се изменя така:
Чл. 20 (1) При предоставянето на закрила
кметът на общината се подпомага от експертно
– консултативна комисия, назначена с негова
заповед и работеща по утвърдени от Общински
съвет правила по настоящата Наредба.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от:
Председател: Зам.-кмет
Членове:
1. Директор дирекция „Финанси, бюджет,
счетоводство”
2. Директор дирекция „Хуманитарни дейности”
3. Главен експерт ”Образование и култура”
4. Главен специалист „Бюджет - образование”
5. Експерт дирекция „Социално подпомагане”
&11. Чл.20 става чл.21.
&12. Чл. 21 става чл. 22
&13. Чл. 22 става чл.23
&14. Чл. 23 става чл.24 и се променя така:
Чл. 24. Необходимите средства за тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Тутракан:
2. Държавен бюджет.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 473
На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,
чл.124а ,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а,
ал.5 и ал.7, по искане на собственика ГОЛД
КРОУН”ЕООД гр.Тутракан, представлявано от
Мариан Ангелов Ганев
Общински съвет разрешава на “ГОЛД
КРОУН”ЕООД, гр. Тутракан, представлявано от
Мариан Ангелов Ганев, да възложи изработване
на: Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за захранване на собствения
му имот с идентификатор 73496.19.270 от КККР
гр. Тутракан.
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, действащите правилници
и нормативни документи във връзка с изграждане
на обекти за пре-нос и разпределение на електрическа енергия и действащите правилници и нормативни документи във връзка с изграждане на
водопроводни обекти за пренос и разпределение.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема прозрачна основа
и на магнитен носител.
Проекта да е съгласуван със заинтересуваните
експлоатационни дружества – представяне на
писмено становище от ведомствата.
Да се приложи Решение на Комисията за земеделски земи към МЗХ за утвърждаване на трасето.
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.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седем дневен срок от
приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128,
ал.1 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 № 474
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,и във
връзка с чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава предварително съгласие на “ГОЛД
КРОУН” ЕООД с Булстат 118011489 да прокара
отклонение от общи мрежи и съоръжения за
„ВиК“ и Електропровод през имоти общинска
собственост до собствения имот на “ГОЛД КРОУН”
ЕООД както следва:
за “ВиК“ през имоти № 73496.19.253 с дължина на трасето 181,01 м. и сервитутна площ
0,427 дка до собствения му имот № 73496.19.270
за Електропровод през имоти № 73496.20.301,
№ 73496.20.300, № 73496.19.258 с дължина на
трасето 22,28м. и сервитутна площ 0,089 дка.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седем дневен срок от
приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128,
ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на Общински съвет-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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Малки обяви

Как се казва Мечо Пух в различните държави?

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Лекарят: - Прочетете най-долния ред...
Мъжът: - Не мога!
Лекарят: - Ах, приятелю, имате късогледство...
Мъжът: - Охххххх! Цял живот неграмотен, а сега и
късогледство...

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

иналата седмица, в столицата се проведе среща
между кмета на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов,
директорът на Историческия музей Петър Бойчев, акад. Георги
Марков, почетния гражданин на
Тутракан д-р Анатоли Кънев, изтъкнати художници и архитекти. На
срещата е обсъдено изготвянето
на идеен проект за изграждането
на Мемориален комплекс „Военна
гробница - 1916 г.” Предстои
превръщането на Мемориала в
национален паметник на войните

лис „Св. Георги Победоносец” в
Мемориалния комплекс „Военна
гробница – 1916 г.” през 2007 г.,
бизнесменът Стив Хараламбиев
пое финансов ангажимент за
изграждането на музейна експозиция, първа стъпка от това грандиозно начинание е изготвянето на
идеен проект за музеен комплекс
на Мемориала.
Близо 100 години след събитията признателните поколения имат
възможност да съградят единен
музеен и скулптурен комплекс в
памет на тези, които са живели

за национално обединение на България. Боевете при Тутракан през
септември 1916 г. ознаменуват
една от най-важните и значителни
победи на българското оръжие в
аналите на Първата световна война. В Южна Добруджа, непосредствено след битката за овладяване
на Тутраканската крепост, във
форт № 6 на главната укрепителна
линия на крепостта се погребват
всички загинали войници на бойното поле – българи, румънци,
германци и български турци.
Представената инвестиционна
инициатива цели изграждането на
Мемориален комплекс, посветен
на епичните боеве за Тутраканската крепост на 5 и 6 септември
1916 г., прославили българския
национален дух и героизма на
българския войник в целия свят.
Още при откриването на парак-

преди нас и са загинали заради
нас. Проектът се изработва от
проектантското бюро на арх. Ангел
Савлаков, с финансовата подкрепа
на почетния гражданин на Тутракан – Стив Хараламбиев.
Във войните за национално обединение са загинали над 200 000
българи и още толкова са ранени.

Градоустройствено решение:
Предвижда се мемориалният
комплекс да бъде ситуиран на
съществуващия свободен терен
западно от военното гробище
- „Военна гробница – 1916г.“,
разположено във форт №6 на
някогашната румънска крепост.
Достъпът ще се осъществява от
новопроектиран път, следващ северната граница на имота. Предвиден е паркинг за 17 автомобила и 2
автобуса. Между него и комплекса

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Мемориалът „Военна гробница-1916 г.” да се превърне
в паметник на войните за национално обединение

М

ТГ

СУДОКУ

Ирландия - Меч О'Пух
Шотландия - Мечо МакПух
Англия - Мечо Пуух
Дания - Мечо Пухсен
Швеция - Мечик Пухсон
Норвегия - Мечо Гунар Пухяер
Русия - Мечо Пухин
Грузия - Мечорат Пухашвили
Армения - Мечан Пуханян
Китай - Ме Чо Пух
Япония - Мечоши Пуханага
Италия - Мечо дел Пухини
Испания - дон Мечо-Мария Пухалес
Бразилия - Лиуш Назарио Соуса и Лима Франсиско да
Мечо - Пухиньо
Германия - Хер Мечо фон Пухен
Франция - Мечоас дьо Пухле
Саудитска Арабия - Мечо ибн ал Насър ел Сахиб ес Пухар
Камерун - Кхмечо Мбпух
Иран - Мечолях Пухейни
Израел - Мечосей Пухберг
Ирак - Меччам Пухеин
Индонезия - Мечолар Пухарто
Индия - Мечира Пуханди
ЮАР - Мечсън Пухела
Нигерия - Мечубу Пухегбени
Холандия - Мечри ван Пухкелен
Белгия - Мечил де Пухилде
Ливан - Мечнин Пухнан
Според Лукас - Мечарт Пухейдър или Мечюк Пухайуокър
(според избора на страна)
Според Спилбърг - Професор, доктор, доцент, асистент, кандидат на какви ли не науки Мечиана Пухоунс
Според Сервантес - Дон Пухот и Санчо Праса

е проектирано приемно площадно
пространство, служещо за буфер
между двете зони.
Осъществявайки основния достъп от западния край на имота
се формират серия пространства
водещи до гробището, като се
създава предпоставка за възстановяване на главния вход към него,
който по канон е от запад.

Обемно-пространствена
концепция:
Мемориалният комплекс представлява единна структура, със-

тояща се от следните неразделно
свързани елементи
- Музейна сграда – организирана като общо пространство, в
което изискуемите обслужващи
помещения са разположени в свободностоящи обеми, чиито стени
се използват като експозиционна
площ. Общата площ на сградата е
845м в рамките на която могат да
бъдат организирани експозиции
както за Тутраканската епопея
и борбите за освобождение на
Добруджа, така и на експозиции
посветени на войните за национално обединение и такива за запознаване на посетителя с историята и
традициите на Тутракан и региона.
- Покрити външни експозиционни пространства – биха могли
да служат за покрита външна
експозиция на военна техника и
военни реквизити. В непосредствена близост е организиран покрит

външен амфитеатър за събиране
на посетители и провеждане на
екскурзоводски беседи. Предвижда се художествено оформление
на тази зона с текст и скулптура.
- Скулптурен парк – парково
пространство с открити озеленени
площи, рамкирано по южния си
контур с поредица от скулптурни
групи с осезаемо присъствие в
пространството на мемориалния
комплекс. В източния край на
главната пешеходна алея с направление запад-изток е разположено
покрито сакрално пространство,
визуално продължаващо над военното
гробище. В него се
предвижда разполагането на символи на
оплакващите жени,
изгубили близки на
фронта.
На възлови точки в мемориалния
комплекс се предвиждат символи на
българската военна
слава и паметни дати,
свързани с войните
за национално обединение. С оглед
близостта до военното гробище
обемно-пространствената концепция цели създаване на единна
структура с дискретен силует, разположена в по-голямата си част
под нивото на терена. Основно
внимание е обърнато на синтеза
между архитектурна и скулптура.
По този начин мемориалният
комплекс се превръща сам по
себе си в символ на борбата на
българския народ за национално
единение и поставяне на разпокъсаните български земи под обща
национална стреха.
Използваните материали и завършващи покрития за предмет
на отделна разработка и ще бъдат
подбрани в хармония с общата
концепция и целесъобразност на
проекта.
Източник: Исторически музейТутракан

Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1873” гр. Тутракан се включи в
реализиране на програмата „Работилница за родители – Да пораснем
заедно” с подкрепата на УНИЦЕФ – България.
Програмата има за цел да предостави на родителите знания,
умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят
с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в
интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение. Във
връзка със стартиране на програмата, НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873”, гр.
Тутракан с участието и на представител на УНИЦЕФ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за избор на екип от двама специалисти за водене на работилници
за извършване на директна работа с родители на деца в най-ранна
детска възраст от 0 до 4 години,
за м. март – юни 2014 г. – веднъж седмично по 2 часа - общо 12
сесии и за втори цикъл – септември – декември 2014 г.
1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
Груповата работа с родители ще се води от специалисти, които
трябва да отговарят на следните основни изисквания:
Образование: Висше образование – образователна степен бакалавър
или магистър по една от следните специалности: психология, социална
педагогика, социални дейности, специална педагогика или начална и
предучилищна педагогика;
Допълнителни умения и квалификация:
tËÁÒÄ¼ÇÄÃ¼ÒÄÛÄËÊÃÉ¼ÉÄÛ¾Ê½Ç¼ÍÎÎ¼É¼Ì¼ÉÉÊÎÊÀÁÎÍÆÊÌ¼Ã¾ÄÎÄÁ
(0-8);
tªËÄÎ¾Ö¾¾ÊÀÁÉÁÎÊÉ¼Ê½ÏÓÄÎÁÇÉÄ¿ÌÏËÄÃ¼¾ÖÃÌ¼ÍÎÉÄ
tªËÄÎ¾Ì¼½ÊÎ¼ÍÀÁÒ¼¿ÊÀÄÉÄÄÎÁÑÉÄÎÁÌÊÀÄÎÁÇÄ
tªÎÇÄÓÉÄÆÊÈÏÉÄÆ¼ÎÄ¾ÉÄÏÈÁÉÄÛ
t¯ÈÁÉÄÛÃ¼Ì¼½ÊÎ¼¾ÁÆÄË
Предимства:
t«ÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼¼É¿ÇÄÅÍÆÄÁÃÄÆ
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
2.1. Съвместно с друг специалист води обучителни групи от родители по програма, разработена от УНИЦЕФ и във време, допълнително
уговорено с родителите;
2.2. Участва в обучения и срещи, организирани от УНИЦЕФ за
работа по програмата;
2.3. Предоставя обратна информация за проведени сесии с родители по предварително съгласуван формат;
2.4. Поддържа редовна връзка с координатора на местно ниво,
УНИЦЕФ и другите партньори по проекта.
2.5. Участва в групови супервизии;
2.6. Подпомага дейности по оценка ефективността на дейностите,
свързани с груповата работа с родители.
3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
t¨ÊÎÄ¾¼ÒÄÊÉÉÊËÄÍÈÊ
t$7
4. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР
Процедурата за подбор включва първоначален подбор по документи и интервю с комисия, с участието на УНИЦЕФ или друг негов
представител.
5. ОЧАКВАНА НАТОВАРЕНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТА
Около 70 часа за период от 4 месеца, което включва:
5.1. Провеждане и подготовка на 12 групови сесии с родители, както
и предоставяне на обратна връзка за проведени сесии.
5.2. Участие в 3,5 - дневно обучение и супервизии за водещи на
работилници, организирано от УНИЦЕФ.
Срок за подаване на документите: до 17 февруари 2014 г. и на
двата посочени адреса:
E-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
E-mail: vrangelova@unicef.org

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Ученическите парламенти на Тутракан и Силистра организират:

13 - 19.02.2014 г.

Драматичен театър

Благотворителна акция „Баба Марта” в
"Сава Огнянов” - Русе
представя в Тутракан
подкрепа на възпитаниците от СУПЦ-Главиница
"СЛУЖБОГОНЦИ"
О
бщинският ученически парламент (ОУП)
в Тутракан проведе
работна среща на 5 февруари, в която участваха и
представители на сродния
Ученически парламент от
град Силистра. Освен организационни въпроси младите
парламентаристи уточниха
участието си в честването
на националния празник на
България - 3 март, организацията по отбелязването на
деня на мартеницата и осмомартенския празник. Обсъдени бяха и подробности за
церемонията по награждаване в конкурса „Приятелство
между двата пола - мит или

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɍɉɌɭɬɪɚɤɚɧȾɚɧɢɟɥɌɟɪɟɳɟɧɤɨɜɫ
ɤɨɥɟɝɢɬɟɫɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ

реалност”. Тя ще се проведе
на 14 февруари от 15,30 часа
в малката лекционна зала на
читалище „Вапцаров”.
На срещата бе дискутирана съвместната бъдеща
дейност с Ученическия парламент от град Силистра.
Първото общо събитие е
благотворителната акция
„Баба Марта”, чрез която
ще бъдат подпомогнати
техни връстници от Социално учебен професионален
център (СУПЦ) – Главиница
с дрехи, обувки и лакомства.
Даренията се събират в
сградата на Община Тутракан, Дирекция „Хуманитарни
дейности”, стая 21 и 22.

Приложниците от с. Зафирово с
награди от конкурс за зимната олимпиада
В
Силистра бе открита национална изложба от наградени творби на изобразителното изкуство от конкурса
„Бялата олимпиада в детските
очи – СОЧИ 2014“.
Общо 574 детски творби – живопис, графика и творби на приложното изкуство - бяха получени
за организирания от Народно
читалище „Доростол 1870“ в
Силистра и фондация „Ян Бибиян“
национален конкурс.
Участваха малки художници от
32 български селища и от украинското село Червеноармейское
/Кубей/.
За радост, възпитаниците на
Лорета Станева от Кръжока по
изобразително изкуство към НЧ
„Христо Ботев” – с. Зафирово
отново бяха отличени с награди.
В раздел Приложно изкуство на
първо ивторо място са класирани
Свилен Петков Иванов – 8 г. и
Галина Георгиева Василева – 7 г.
Второ място завоюва и Мирела Красимирова
Йорданова на 14 г., а поощрение - Георги Галинов
Тодоров – 11 г.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола

Николай УРУМОВ

на 25 февруари 2014 г. (вторник) от 18:00 ч.
в зрителния салон на Читалището.
Цена на билетите: 4.00, 5.00 и 6.00 лв.
Предварителна продажба на билети - в
Библиотеката на Читалището и
Детски отдел на библиотеката
(под блок „Истър”).

Заповядайте!

Община Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
Ви кани да вземете участие в Общински конкурс
за автентична и оригинална мартеница

"Мартеницата - българският
символ по света"

Община Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1873", гр. Тутракан
Поетична вечер

„ЛЮБОВТА В СТИХОВЕ И ПРОЗА“
Ʌɸɛɨɜɬɚɟɟɞɧɨɩɪɟɤɪɚɫɧɨɱɭɜɫɬɜɨɢɢɡɠɢɜɹɜɚɧɟ
Ɍɹɟɩɨɟɡɢɹɬɚɢɫɥɴɧɰɟɬɨɧɚɠɢɜɨɬɚ

Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено следните клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките му
реквизити.
Печелившия талон ще се изтегли на 26.12.2014 в
17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

комедия от Иван Вазов
с участието на гост-актьора

ɋɤɴɩɢɭɱɟɧɢɰɢ

ɩɪɢɟɦɟɬɟɧɚɲɟɬɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɢɩɢɲɟɬɟɡɚɥɸɛɨɜɬɚɚɧɢɟɜɢɨɛɟɳɚɜɚɦɟɟɞɧɚɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦɚɦɭɡɢɤɚɥɧɨɩɨɟɬɢɱɧɚɮɟɜɪɭɚɪɫɤɚɜɟɱɟɪɜɤɨɹɬɨɜɚɲɟɬɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɳɟ
ɫɟɫɪɟɳɧɟɫɴɫɫɜɨɹɬɚɩɭɛɥɢɤɚ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɨɬɨɭɫɥɨɜɢɟɟɞɚɫɬɟɭɱɟɧɢɤɜ,;;;,ɢɥɢ;,,
ɤɥɚɫɇɚɩɢɲɟɬɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɢɥɢɟɫɟ ɞɨɟɞɧɚɩɟɱɚɬɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚ  ɡɚ ɥɸɛɨɜɬɚ ɢ ɞɨ  ɝ ɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɬɟ
ɧɚ ɜɚɲɢɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ Ɍɜɨɪɛɚ ɜɢ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɡɚɹɜɤɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɴɜ ɜɟɱHɪɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɬɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ÄɅɸɛɨɜɬɚ ɜ ɫɬɢɯɨɜɟ ɢ ɩɪɨɡɚ³ ɤɨɹɬɨ ɳɟ ɧɢ
ɫɪɟɳɧɟɧɚɝɨɬɱɥɟɤɰɢɨɧɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɇɑ
ÄɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ³ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦɧɚɭɱɟɧɢɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɫɟɚɧɝɚɠɢɪɚɬɫɧɚɲɟɬɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨ

Регламент: В конкурса могат да участват деца
и възрастни - групово и индивидуално, в следните
възрастови групи:
от 6 до10 г.; от 11 до 14 г.; от 15 до 18 г.; над
18 години
Мартениците ще бъдат оценявани по:
- Външен вид;
- Качество на изработката;
- Оригиналност и традиция вплетени в едно.
Краен срок за предаването им - 25.02.2014 г. - в
библиотеката на Читалището или в Детски отдел
на библиотеката /под блок „Истър“/, придружени с
информация за имена, училище и клас /за ученици/,
телефон за връзка.
Всички мартеници ще бъдат подредени в изложба,
която ще бъде открита на 1 март 2014 г. в сградата на Читалището. Компетентно жури ще извърши
класирането за всяка възрастова група и най-добрите
ще получат награди.
Експонатите не се връщат.
За допълнителна информация:
Светлана Петкова – 0893 504322
Стефка Капинчева – 0893 504327

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 февруари – Д-р Румен ПАУНОВ, Общински съветник
14 февруари – Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ „Дунавска млаот ГЕРБ, Общински съвет-Тутракан
дост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
13 февруари – Даниела ПЕТКОВА, Учител, СОУ „Йордан
15 февруари - Харалампи ДИМИТРОВ, с. Варненци
Йовков”
16 февруари – Александра НИКОЛОВА, Учител, СОУ
13 февруари – Росица СТЕЛИЯНОВА, Гл.счетоводител, Йордан Йовков”
СОУ „Йордан Йовков”
18 февруари – Нора ДРАГАНЧЕВА, Община Тутракан

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

