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В Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан:

Повече бебета се родиха и
през 2013-та!
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ɦɭɊɭɫɚɥɢɧɚ
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ɫɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ

Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година рекорден брой бебета
регистрира Родилното отделение на Тутраканската болница. За 2013
г. статистиката сочи 536
бебета от 523 раждания,
което е със 17 повече от

З

Богоявленският
кръст за шести път
спасен от Иван Радев

Летящ старт през новата 2014 г. шест бебета в един ден!
2012 г. Двойките близнаци
са 13.
„Може би сме едно от
малкото Родилни отделения
в България, които регистрират ръст на ражданията,
каза за „ТГ” началникът на
отделението д-р Любомир
Бойчев. 536 бебета си е едно
много сериозно постижение,

много областни градове нямат толкова раждания! От
двадесет години насам, през
2013-та са родени най-много
бебета тук, което е страхотен критерий за цялостната
дейност на отделението.”
Момиченцата са 272 и са
повече от момченцата – 264.
Майките от Тутраканска

община са родили общо 129
бебета, като 78 от тях са
от самия град, а 51 – от
селата.
60 са бебета на родилки
от община Главиница.
Всички останали раждания,
около 62%, са на майки извън
на стр. 5

Мотопед ще получи един
късметлия на рождения ден За такса „Смет” - с любов,
на тутракански бизнесмен за сметосъбирането - с още по-голяма…
на стр.5

Плюс/минус

Калина ГРЪНЧАРОВА
очти една година
време имат всички
клиенти на магазина
на фирма „Моника 92”, за
да участват в специална
томбола организирана от
нейния управител инж. ик.
Венцислав Танчев. Голямата награда е нов мотопед
SWAN 50.
Според предварително
обявения регламент, право
на участие в томболата за
мотопеда имат единствено
клиенти закупили стока над
300 лв., която трябва да е
платена в брой в един и същи
ден, а талонът за участие
да е попълнен с всички реквизити.
Мотопедът е изложен в
магазина на ул. «Ана Вентура» в Тутракан и всеки може
да го види.
Печелившият талон ще
бъде изтеглен точно на
рождения ден на Венцислав
Танчев – 26 декември.

П

Калина ГРЪНЧАРОВА
Размерът на такса „Битови отпадъци”, по-популярна
като такса „Смет” не е
увеличен – това е добрата
новина! Щом има добра новина, значи има и… лоша.
Да, има. Разходите за услугата „сметосъбиране, сметоизвозване” се увеличават.
Това принуждава Общината да дофиннасира дейността за сметка на общинските
бюджетни приходи. И вместо

с тези 250 хил.лв. да се асфалтира уличка или да се
изгради детски кът, или…
те отиват на/за боклука.
Една вездесъща фирма
– шуменската „ВАП”, от
2005-та година се „грижи” за
тутраканския боклук. Добре
се грижи, на добри пари…
Няма отърване от нея!
Преминалите обществени
поръчки за услугата се жалят до безкрай съдебно от
същата фирма и така година
време все тя се "грижи" за
боклука. Такъв бил законът…
за жаленето…
Контрол пък е другата
парола щом се отвори дума
за сметосъбиране. Е, там
му е, море майката – ще
възкликне всеки.
Да, де! Само че, когато
чуеш израза „По-голям контрол е необходим” не от кой
да е, а от еколога общински,
ставаш разноглед, а с езика
ти… а-ха! Стоичков да заговори…
To be continued…
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РЕГИОН

НОВИНИ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
Работна среща с директори на средни и основни училища организира на 7 януари Община Тутракан. Разгледан
е реализираният план-прием за учебната 2013/2014 г. и
проект на училищата за държавния план-прием за следваща учебна 2014/2015 г. на територията на общината.
Директорът на дирекция "Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова представи презентация с обобщен
анализ на състоянието на приема в общинските училища
и новите възможности в тази насока.
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
Извънредно заседание на Общинския съвет се проведе
на 6 януари в Тутракан. Поводът за него е постъпило
заявление в общинската администрация от фирма „Голд
Кроун” ЕООД, гр. Тутракан с искане да се разреши
изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване в обхват на собствения й имот.
С приетото решение Общинският съвет удовлетвори
искането.
НОВИ НАЗНАЧЕНИЯ
От м. декември 2013 г. за директор на Дирекция „Бюро
по труда” в Тутракан е назначен Исмаил Зекериев, а
от началото на м. януари 2014 г. Дирекция „Социално
подпомагане” се ръководи от Шенол Молла.
КРИМИНАЛЕ
Техническа неизправност на коминно тяло довела до
пожар в къща в село Нова Черна на 18 декември около
14:30 часа. Изгорели 150 кв.м покрив и имущество. Пожарът е потушен от екип на РС ПБЗН-Тутракан.
Тутракански огнеборци са реагирали на други два
сигнала на 18 декември. Те са загасили горящи отпадъци
в контейнер за смет и са извлекли камион, катастрофирал край местността „Къмпинга”.
Двама са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало на 24 декември около 14:00 часа
в района на село Стефан Караджа. При излизане от
селото на регулирано кръстовище 63-годишният З.Г. не
спазил знак за предимство и се ударил с „Опел”-а си в
преминаващ „Фолксваген”. При удара пострадали водачът на „Опел”-а и 59-годишната му съпруга. Двамата
са настанени в болница с фрактури на крайниците, без
опасност за живота. По случая е образувано досъдебно
производство.
81-годишна жена е била измамена в гр. Тутракан. На
26.12.2013 г. около 16 часа жената е получила телефонно
обаждане, че нейна роднина е в беда. По-късно тя предала
на непознато лице сумата от 4000 лева. По случая се
води досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е установен в Тутракан.
Г.Х. (34 г.) бил зад волана на лек автомобил „Фолксваген”
и бил спрян за проверка на 28 декември около 06:00 часа
по ул. „Стефан Караджа”. Дрегерът отчел 1.52 промила
алкохолно съдържание в издишания от него въздух. Образувано е досъдебно производство.
На 01.01.2014 г. около два часа, вследствие на самозапалване е горяла покривната конструкция на вила, собственост на ловната дружина на гр. Главиница. Изгорели
са около 10 кв. метра от покрива. Вилата е спасена.
80 л ракия, 30 л. вино и 5 л. олио са откраднати от
частен дом в село Цар Самуил. Води се досъдебно производство.

Покорявайте върхове! Ноо ппомнете,
омнете, че
че
най-високият сте Вие…
В

Общинският ученически парламент
отчете своята двумесечна дейност

края на миналата година, Управителният
съвет на Общински
Ученически парламент Тутракан направи отчет
за свършената работа,
който адресира до кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов и Общинския съвет. Документът съдържа
информация за времето от
учредяването – 24 октомври
до 31 декември 2013 г.
„За краткото време на
нашето съществуване, ние
осъществихме следните
инициативи - Фото и видео
изложба „Красотата на моя
град“, Антиспин кампания
съвместно МКБППМН, Викторина „Светът на науките“ – се казва в отчета.
Освен това е обявен конкурс за послание на тема
„Нека кажем Благодаря!“

във връзка с честването на
Международния ден на думата „Благодаря“ - 11 януари.
„Това успяхме да постигнем благодарение на Вашата морална и финансова
подкрепа. Съгласно приетия
план за дейността на Общински Ученически парламент – Тутракан, ни предстоят множество сериозни
и интересни инициативи”
– уточняват още младите
парламентаристи.
Стана ясно, че въз основа
на приетия План за дейността през настоящата
година, Управителният съвет е направил предложение
Общинският ученически
парламент да бъде включен
като самостоятелна финансова дейност (отделно
финансово перо) в бюджета
на Община Тутракан, прила-

причини, обясни Юлия Тодорова,
изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Социално
подпомагане“. „След като изведохме детето от семейството
и го настанихме в семейството
на неговата леля дали защото
се привързаха прекалено много
към детето – нещо, което на
практика се случва, и решиха
да не продължават“, коментира
Тодорова.
20 деца без родители от района са намерили нови семейства
през 2013 година. Още 53 деца
чакат своите родители в регистъра за осиновяване. 22 от тях са с
увреждания.
“ТГ”

гайки и финансов
финансов пла
план.
н.
"Мотивите за това наше
предложение са желанието
да приложим на практика
демократичната форма за
самоуправление на учениците и решаване проблемите
на младите хора. Също
ще ни даде възможност
да прилагаме на практика наученото от нас по
гражданско образование.
Искаме средствата да са
отделени за нас и ние да
ги разпределяме. Важно е
да се учим на пестеливост,
гражданско поведение, колективна и лична отговорност. Общата сума, която
предложихме е на стойност
2105 лева." - сподели Даниел
Терещенков, председател
на ОУП - Тутракан.
На 2 януари т.г. Даниел
Терещенков, Симона Пе-

нева и Омина
Омина Стойкова,
Стойков
Сто
йкова, от
от
името на ОУП – Тутракан,
пожелаха на кмета и на
председателя на Общинския
съвет:
"Бъдете здрави! Но не
забравяйте, че природата
лекува.
Радвайте се! Но не само,
когато на Вуте му е зле.
Бъдете щастливи! Но
помнете, че щастието е
само миг.
Нека надеждата да ви
крепи! Но помнете, че тя не
е патерица.
Бъдете дръзки! Но бъдете
готови и да понасяте удари.
Пътувайте! Но не много
далеч от себе си.
Летете! Но не чупете
крилете на другите.
Покорявайте върхове! Но
помнете, че най-високият
“ТГ”
сте Вие."

Готов е план за новообразувани имоти в местност в Тутракан
Областна администрация-Силистра комисия
с председател Джанан Халил, зам.- областен
управител на Силистра, прие окончателно
извършената работа по изработване на помощния
план и изработката на плана на новообразуваните
имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в графичен
и цифров вид в местността „БАША“ за поземлени

В

имоти 506.5, 506.6, 506.7, 506.9 и 506.10 в землището
на град Тутракан.
Плановете са изработени по възложение от Областната администрация чрез обществена поръчка от 16
февруари 2009 г.
Изпълнител на поръчката по договор е „Дунав-кадастър“ ЕООД-Свищов.
“
ТГ”

Д-р Петър Стоянович, Министър на културата:

Необходима е адекватна система за финансиране на активните и
перспективни читалища

Приемната грижа през 2013-та

27 деца са били настанени в
приемни семейства в Силистра и
областта през 2013 година. Част
от тях вече са осиновени, други
са върнати при биологичните си
родители.
19 са професионалните приемни семейства в областта.
Най-много са в Силистра – 17 и
по едно в общините Главиница
и Дулово. Услугата „Приемна
грижа“ се наложи трудно в региона, но вече се развива успешно
отчитат социалните работници.
До момента само едно семейство
от с. Кайнарджа се е отказало
да приема деца за временно
отглеждане по емоционални

9 -15.01.2014 г.

„Смисълът да си главният
администратор в българската култура е в това да
даваш решения с визия, а не
само да скалъпваш сборът на
1 и 1 да прави между 2 и 2,5”.
Това заяви министърът на
културата Петър Стоянович
в предаването „Неделя по
три” на Българската национална телевизия. Той се спря
на няколко проблема, които
се нуждаят от кардинален
преглед, за да се постигне
исканият от обществото
ефект от тях – читалищата,
регулирането на дейностите
по отношение на културното
наследство и националната
стратегия в областта на
културата.
„Българското читалище е
гръбнакът, върху който се изгражда Възрожденска просветена България. То продължава
да бъде смесица между олтар
и свещена крава, но рано или
късно всеки олтар има нужда

от поддръжка”, коментира
министър Стоянович. Според
него и държавата, и общините се нуждаят от преценка за
ефективността от работата
на читалищата и за ролята
им в културния, интелектуалния и социален живот на съответното населено място.
„Един обективен национален
преглед ще ни позволи да
финансираме адекватно поактивните и перспективните
читалища. Самата система
трябва да бъде модернизирана
и да й се даде нов тласък”,
каза министърът.
Съставянето на голяма
работна група за готвените
промени в Закона за културното наследство той обясни
с проявения интерес от много
обществени групи и желанието за прозрачност. „Моята
гледна точка при съставянето на работната група, за
която сега ме обвиняват, че
включва много хора, е че ви-

наги, когато се обсъжда нещо,
то трябва да бъде поставено
толкова прозрачно и ясно на
масата, че да не поражда съмнения за задкулисие. Разбира
се, че е най-лесно да събера 10
човека, които ще седнат и ще
напишат корекциите в този
закон за един месец и това
ще е по-бързо, отколкото
ако го въртим в барабана на
обществената пералня. Но е
по-добре нещата да са малко
по-бавни, но видими”, посочи
д-р Стоянович като обясни, че
в работната група са включени около 70 човека – експерти
и почти всички предложени
представители от гражданските организации.
По думите му, с промените
в Закона трябва да бъдат
решени няколко проблема.
Първият е за опазването на
културното наследство. Петър Стоянович припомни, че
България е на трето място
в Европа по историческо и
културно богатство след
Италия и Гърция, а режимът
на регулация на този сектор
е в пъти по-слаб и либерален
отколкото в двете държави.
„Няма как да си позволим
да оставим каквато и да е
скрита или явна форма на
иманярство”, заяви той. По
отношение на съвременното
изкуство д-р Стоянович се
обяви за привърженик на облекчаването на регулациите.
„Смешно е картина на 5-10
години да минава през система на внос-износ като за Панагюрското съкровище. Това
е абсурдно и архаично в един
глобален свят”, коментира

той. По думите му, другите
промени в Закона се отнасят
до статута на Института за
опазване на културното наследство, който би трябвало
да се преформулира и да му
се дадат други функции, „за
да не се гледа на него като
на Светата инквизиция”.
Необходимо е и да се намери
адекватен начин да се съхрани старият сграден фонд в
градските части.
По отношение на готвената стратегия в областта на
културата, министър Стоянович изрази задоволството
си, че тя се работи от неправителствения сектор, но
подчерта, че е важно да бъде
съчетана с възможностите
на бюджета. Очакванията
са в началото на 2014 г. да
започне общественото й обсъждане. Според д-р Стоянович е важно в нея интересите
на културата и българската
идентичност да се преплитат с тези на икономиката
и туризма. „Задължително е,
според мен, да имаме културно представителство в САЩ
или в държави, населени напоследък с българска диаспора.
Има търсене на курсове за
изучаване на български език
и ние не можем да ги осигурим, защото статутът им
не е уреден. Това са интереси, които се преплитат
с тези на икономиката и
туризма. Трябва да имаме
представителства, в които
те са ясно обвързани и концентрирани”, заяви министърът на културата д-р Петър
“ТГ”
Стоянович.
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Тутраканското читалище спечели проект
- Културната институция ще бъде основно ремонтирана,
оборудвана и обзаведена
дна чудесна новина дойде в края на
отминалата 2013та година – Читалище
„Н.Й.Вапцаров-1873 г.” спечели проект, чрез който
сградата ще придобие нов
вид – тя ще бъде изцяло
ремонтирана. Това е поредният успех на новото
читалищно ръководство,
което стъпка по стъпка
осъществява амбицията си
институцията да заработи
по нов качествен начин.
Проектът се нарича „Читалището - извор на култура и ценности” и ще се
финансира по Мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските
райони” от Програма за развитие на селските райони
за периода 2007-2013.
Общата стойност на проекта е 977 845,09 лв.

Е

ȽɚɥɢɧɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

„Когато ме избраха за
председател на Читалището аз си поставих няколко
приоритета, задачи, които
искам да постигна и изпълня – информира Галина
Димитрова, председател
на читалищното настоятелство. Когато човек е
упорит в дадено начинание -

той успява. За този кратък
срок на управление, успяхме
да подготвим проект и да
кандидатстваме по Мярка
321 на Програмата за развитие на селските райони.
И с удовлетворение мога
да заявя, че на 19 декември
2013 г., във фонд Земеделие
разписах одобрения проект
„Читалището - извор на
култура и ценности”. Основните дейности в него
са ремонт на сградата,
оборудване и обзавеждане,
закупуване на микробус,
както и управление на проекта и осигуряване на публичност.”
Основният очакван резултат от проекта ще
е ремонтираната сграда
– сменена дограма, нова
отоплителна система, сменен паркет, ремонтирани
тоалетни, зали и закупено

оборудване, обзавеждане и
микробус.
По този начин, чрез подобряване на материалните условия може да се
достигна обогатяване на
културните услуги в общността, разнообразяване
на читалищната дейност
и излизане от наложения
стереотип.
В най скоро време ще
бъде входиран още един
проект по схемите на МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле”. По този начин
Читалището се доказва
като една работеща институция, където могат
да се случват и реализират
много и различни събития.
„Измина една година изпълнена с много културни
събития. Благодаря на целия екип на Читалището,
които с дни бяха с мен и

Ангел Ранчев е новият общински
съветник в местния парламент
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а последното за 2013
година заседание
на Общински съвет
проведено на 18 декември
клетва положи нов общински съветник. Това е Ангел
Ранчев от листата на
ПП ГЕРБ, който влиза на
мястото на подалия месец
по-рано оставка съветник
Любен Драгнев.
В началото на сесията,
председателят на Общинската избирателна комисия Елка Горанова запозна
съветниците с решението
на ОбИК, а Ангел Ранчев
подписа клетвен лист. Той
бе поздравен от председателя на Общинския съвет
Данаил Николов и от своите колеги.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɂɄȿɥɤɚȽɨɪɚɧɨɜɚɜɪɴɱɜɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
ɡɚɢɡɛɪɚɧɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤɧɚȺɧɝɟɥɊɚɧɱɟɜ

ми помагаха да осъществим всички прекрасни тържества - каза още Галина
Димитрова. - Благодаря за
всеотдайната им помощ и
търпение. Ако съм обидила някой с думи или дела,
приемете моите искрени
извинения. Само този, който стои и чака на готово,
той не греши.
Благодаря на всички енту-

сиасти и самодейци, които
всеки път ни карат да се
гордеем и проронваме сълзи
от радост и умиление!
Благодаря на всички граждани – на нашата прекрасна
публика, за проявеното
търпени, за доверието,
което ни оказват!
Благодаря и на много години! Бъдете живи и здрави!
Всички бяхте невероятни!"

Официални празници и
почивни дни през 2014 г.
Актуален календар на официалните празници през
2014 г.!
Вижте кои дни са почивни и възможностите за комбиниране на отпуски с почивни дни.
Планирайте вашите отпуски и почивки още сега!
Накратко, следните дни са официални празници и неработни през 2014 г.:
1 януари – Нова година.
3 март – Ден на Освобождението на България от
османско робство.
18, 19, 20 април – Великден – християнската религия
отбелязва Възкресение Христово.
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската
армия
2 май и 5 май се отработват на 10 и 31 май
24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
6 септември – Ден на Съединението
22 септември – Ден на независимостта на България
1 ноември – Ден на народните будители
24, 25, 26 декември – Коледа
31 декември (отработва се на 13 декември)

Проект „Предоставяне на услугата „Помощ в дома” на територията на Община Главиница” по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Номер на Договора сключен с Договарящия орган е BG 051PO001-5.1.04-0003-C0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Община Главиница от
01.02.2013 г. работи по
проект „Предоставяне на
услугата „Помощ в дома”
на територията на Община Главиница” по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.04
„Помощ в дома”.
Номер на Договора
сключен с Договарящия
орган е BG 051PO0015.1.04-0003-C0001.
Дата на сключване –
12.12.2012 г.
Общата стойност на
проекта: 141 617,17 лв.
Продължителност на
проект – 15 месеца
По настоящия проект за срок от
12 месеца, считано от 01.04.2013
г. са наети на трудов договор 20
бр. домашни санитари, които са
безработни лица в трудоспособна
възраст и не са придобили право
на пенсия за осигурителен стаж

и възраст или на професионална
пенсия за ранно пенсиониране. Наетите домашни санитари
предоставят социалната услуга
“Помощ в дома” на територията
на Община Главиница в следните
населени места гр. Главиница – 3
бр. домашни санитари; с. Дичево –
3 бр. домашни санитари; с. Сокол
– 1 бр. домашен санитар; с. Зафирово – 1 бр. домашен санитар;
с. Калугерене – 1 бр. домашен
санитар; с. Падина – 2 бр. домашни санитари; с. Ножарево – 1 бр.
домашен санитар; с. Суходол – 2
бр. домашни санитари; с. Долно
Ряхово – 1 бр. домашен санитар;
с. Коларово – 2 бр. домашни санитари; с. Звенимир – 1 бр. домашен
санитар; с. Зебил – 2 бр. домашни
санитари. Всеки домашен санитар
предоставя социалната услуга на
3 на брой потребители. С всеки
потребител е сключен тристранен
договор и индивидуален план
за предоставяне на услугата.
Домашните санитари предоста-

вят услугата съгласно утвърден
ежемесечен график.
За персонал за управление
на звеното са наети на трудов
договор за срок от 12 месеца,
считано от 01.04.2013 г. социални
работници – 2 бр. и касиер – 1 бр.
Социалните работници ежемесечно извършват проверки на място
за изпълнението на дейностите
по предоставяне на услугата. Касиерът ежемесечно събира потребителски такси от потребителите.
По настоящия проект до момента услугата е ползвана от 71
потребители. 11 на брой потребители са починали през периода
на предоставяне на услугата.

Потребителите заплащат потребителски такси в размер определен
с Решение № 73 от 03.05.2012 г.
на Общински съвет гр. Главиница
както следва:
- за лица получаващи пенсия
– 0,1 % от размера на пенсията
на час;
- за лица неполучаващи пенсия
– 0,10 лв. на час
Офисът на проекта, който е
разположен на 4-ти етаж в административната сграда на Община
Главиница, е обзаведен и оборудван. Купени са 3 бр. преносими
компютъра, 1 бр. мултифункционално устройство, огнеупорен
сейф и метален шкаф. Обзаведен
е с бюра и столове.
Направени са плакати, дипляни
и брошури. Банерите са разположени на входа на сградата на
Община Главиница и в Домашния
социален патронаж. Плакати са
разлепени във всички населени
места, също така на всяко кметство и други държавни институ-

ции са раздадени и дипляни.
Настоящият документ
е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Община
Главиница носи цялата
отговорност за съдържа-

нието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да
се приеме като официална
позиция на Европейския
съюз или на Агенцията за
социално подпомагане.
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Празнични вълнения в Дома за стари хора в Тутракан
Н

Анастасия ЯКОВА
еобичайно е за
Дом, където живеят стари хора да
се чува музика и песни. Десетина дена преди Коледните празници
сърцата на немощните
хора бяха стоплени и
развълнувани. Деца ги
поздравиха, пяха за тях,
кметът д-р Димитър
Стефанов им раздаде
подаръци и лично ги поздрави.
Особено вълнуваща бе

срещата с Пенсионерските клубове и Клуба на
инвалидите организирана от председателката
Елена Ангелова. Та кой
би разбрал по-добре душата на хората близки
по възраст? Може би,
затова групите за стари градски песни и за
народни песни предадоха
своят дух и сърце в поздравленията си.
Прочувствени думи и
стихове отправи към
тях Елена Ангелова. Поднесе им баница и питка.

Вълнуваща бе изненадата от Васка Николова. Приятелството
на нейните родители и
Дуся Донкова е било основано на украинския им
произход и затова са се
чувствали близки. Очите
на Дуся се изпълниха със
сълзи, когато Васка изпя
автентична украинска
песен.
Зам.-председателят на
Клуба на инвалида Георги Василев отправи мили
думи към възрастните
хора и им поднесе 200

лв. от името на един
благодетел от София
- бизнесмена Божидар
Русев.
Старите хора се развълнуваха, защото почувстваха, че не са забравени в чуждия дом и имат
уважението на малки и
големи.
Директорката на ДСХ
Димитрина Барбучанова
благодари за вниманието
и пожела весели празници на всички.

"Деца четат в
ефира на БНР"
У

ченикът Нурал Гюрсел от IV клас при ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий", с. Нова Черна, читател
и посланик към новочерненската библиотека
участва в радио-играта "Деца четат в ефира на
БНР". Той отлично се представи с прочита на стихотворението "Пчела" от Константин Величков.
За Нурал директорът на училището Маргарита
Владева, също посланик на читалищната библиотека, каза: "Той е участвал в редица конкурси,
олимпиади, състезания, и му пожелаваме нови
участия и победи."

Да си пожелаем здраве и късмет
а четвърта поредна година
учениците от село Зебил,
които учат в ОУ ”Васил Априлов”, град Исперих поздравиха
жителите на Зебил с настъпващите
коледно-новогодишни празници

читалището на селото, а два дни
преди това, бе изнесен в село
Яким Груево.
Учениците са включени в проект
на МОН „Подобряване на качеството на образованието чрез въвежда-

Гости на концерта бяха учители
от ОУ ”Васил Априлов” - град Исперих, председателят на училищното
настоятелство – Борислава Вискова, гости от РИО-Разград, както
и кметът, заместник-кметът и
секретарят на Община Главиница.
Малките ученици от ЦДГ ”Кокиче”,
с. Зебил и ЦДГ ”Пролет”, с. Листец,
които бяха поканени на концерта
внесоха особено приятно настроение със своите песни и танци.
В хода на тържеството Екатерина Димитрова, директор на
училището допълнително стимулира участниците в новогодишната
програма, като изказа своята благодарност към учениците, техните
учители и родители.
Поздравително слово изнесе и
кмета на община Главиница Хюсеин Хамди.
На фона на коледни и новогодишни песни родителите се
наслаждаваха на наученото от техните деца. Изпълнени с родителска
гордост и почит към училището,
с коледен концерт. Концертът се не на целодневна организация на което учи и възпитава техните
проведе на 19.12.2013 година в учебния процес”.
деца, в рамките на два часа се

З

пренесоха в детските си спомени.
Всички гости на тържеството се
убедиха, че идеята за честването
на тези празници е една и съща
- човешка доброжелателност, с
пожелание за здраве и берекет.
Такова всъщност беше и мотото на

концерта: „Да си пожелаем здраве защото именно такива мероприи късмет”.
ятия сплотяват ученици, учители
След концерта имаше изненада и родители.
за участниците - сладки и лакомНежля ХРИСТОВА,
ства, осигурени от кмета на селото
старши възпитател в
и читалищния секретар. Всички си
ОУ ”В. Априлов”, град Исперих
пожелаха да има и други срещи,
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Богоявленският
кръст за шести път
спасен от Иван Радев
амо двама мъже се осмелиха тази година да се хвърлят в ледените води на река Дунав край Тутракан по време на изпълнението
на Богоявленския ритуал по хвърляне на кръста - Иван Радев
и Кристиан Якимов.
За шести пореден път 22-годишният Иван Радев стигна пръв до
него. „Участвам с удоволствие в този ритуал” – каза той, приемайки
поздравления от много граждани.
„Традициите трябва да се помнят и да се пазят за поколенията” –
обясни своето многогодишно участие и Кристиан Якимов.
Двамата герои бяха благословени от отец Илия Тонков, а кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов им връчи парични награди и
грамоти.
Ритуалът бе предшестван от Света Божествена литургия и Велик
Богоявленски водосвет в храм "Св. Николай", след които литийното
шествие се отправи към брега на Дунав.

С

ɈɬɟɰɂɥɢɹɌɨɧɤɨɜɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɂɜɚɧɊɚɞɟɜ

Ʌɢɬɢɣɧɨɬɨɲɟɫɬɜɢɟ

ɄɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɩɨɨɳɪɢɫɦɟɥɱɚɰɢɬɟɫ
ɩɚɪɢɱɧɚɧɚɝɪɚɞɚɢɝɪɚɦɨɬɢ

ɇɚȻɨɝɨɹɜɥɟɧɢɟɞɟɫɟɬɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɫɟɫɬɟɤɨɯɚɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɛɪɹɝ

ɇɚɦɚɦɚɝɟɪɨɹɬ

В Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан:

Повече бебета се родиха и през 2013-та!
от стр. 1
региона на болницата – Русе,
Силистра, Варна, Разград,
Добрич, Исперих, Кубрат, Дулово и др., което е още едно
доказателство за професионализма на екипа на Родилно
отделение.
8,2% са недоносените бебета, което кореспондира със
средния процент за страната, информира още д-р Бойчев. Нашият Неонотологичен
сектор е свръхоборудван,
там бебетата се лекуват и
отглеждат отлично.”
Първото бебе за 2014-та в
Родилно отделение на МБАЛТутракан се появи на бял свят
на 1 януари в 21:10 часа. Момченцето Айкут, е тутраканче,
с размери 3,580 кг и 52 см и е
първо дете за 21-годишната
Филиз Белбер. „Радостна съм
за моето бебе, сподели младата майка. Благодаря на всички
от отделението!”
Същият ден в 23:00 часа се
роди и още едно бебе – момиче, на 22-годишната Айсехел
Юсуф от разградското с.
Точилари.
Последното бебе за 2013-та
за тутраканското Родилно
отделение е момиченце - Си-

ɇɢɤɨɥɚɧɚɣɬɟɠɤɨɬɨɛɟɛɟɡɚɝɨɞɢɧɚɬɚɢɧɟɝɨɜɚɬɚɦɚɣɤɚ
ȿɥɢɰɚɨɬȺɣɞɟɦɢɪ

едни от най-добрите не само
тук, но и в цяла България, затова им давам доверието си.
И първото си дете тук родих”
– категорична е Русалина.
Най-тежкото бебе с тегло 5,920 кг и ръст от 57
см се роди на 20 декември.
Момченцето е първо дете на
28-годишната Елица Добрева от силистренското село
Айдемир. Майката е родила
със секцио, направено от д-р
Богомил Бойчев, а бебето ще
носи името на баща си – Никола. ”Дълго чакано бебе е
синът ми и съм много щастлива", каза тогава родилката
за „ТГ”.
Това е второто раждане

яна. Оказа се, че е последно
и за цялата Силистренска
област. Момиченцето с размери 3,860 кг и 52 см. е родено
на 31 декември в 15:02 часа
със секцио и е втора рожба
на 32-годишната Русалина
Тошева от силистренското
село Калипетрово.
„Чудесни лекари са д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил
Бойчев! И целият екип на
отделението! Избрах да родя
в Тутракан заради професионализма на докторите. Те са

ɇɟɨɧɚɬɨɥɨɝɢɱɧɢɹɬɫɟɤɬɨɪ

ȾɪȻɨɝɨɦɢɥȻɨɣɱɟɜɩɪɢɤɨɝɨɬɨɫɟɪɨɞɢɧɚɣɬɟɠɤɨɬɨɛɟɛɟ
ɡɚɝɨɞɢɧɚɬɚɪɚɡɤɚɡɜɚɡɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɩɪɟɞɬɜɤɚɦɟɪɢɬɟ

на бебе-рекордьор в МБАЛТутракан, след като в края
на 2011 г. 20-годишната Вероника Радкова от Старо
село роди момченце с тегло
5,570 кг.
Най-лекото бебенце родено
през 2013 г. е 1,100 кг, а наймладите майки са три - 97-ми
набор или 16-годишни.
Другият интересен случай,
с който ще бъде запомнена
2013 г. е раждането на 10
деца, заченати по метода "ин
витро", през първите десет
дни на м. декември. От тях
4 са двойките близнаци, а
процедурата „ин витро” е из-

Ɂɚɞɟɫɟɬɞɧɢɫɟɪɨɞɢɯɚɞɟɫɟɬɛɟɛɟɬɚɡɚɱɟɧɚɬɢɢɧɜɢɬɪɨ

вършена в Медицински център
„Св. Иван Рилски” в Тутракан.
С летящ старт Родилното
отделение започна и тази
година – само на 3 януари там
проплакаха 6 бебета, включително и двойка близнаци-момиченца на майка от Варна
заченати „ин витро”. До 8
януари общият им брой е 10.
В отделението своята
специализация продължават
и двамата млади лекаритутраканци д-р Диян Малчев
и д-р Павел Ангелов, които
успешно се вписват в екипа
и показват завиден професионализъм.

ɇɚɞɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢɦɚɬ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɢɧɜɢɬɪɨ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɜɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɰɟɧɬɴɪɋɜɂɜɚɧɊɢɥɫɤɢ
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Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 37 от
18 Декември 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 436
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно актуализиране на поименен списък за
разпределението на капиталовите
разходи към 30 ноември 2013 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Докладна записка относно план–
сметка и размер на такса “Битови
отпадъци” за 2014 г. на територията
на община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Докладна записка относно промени в Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Докладна записка относно даване
на разрешение да възложи изработване на ”Подробен устройствен
план /ПУП/ – Парцеларен план /
ПП/” - за външно ел. захранване в ПИ
№73496.19.268.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на строеж
в полза на Народно читалище „Никола
Йонков Вапцаров – 1873“, гр. Тутракан.
Докладва: Галина Димитрова –
Председател на НЧ “Никола Йонков
Вапцаров – 1873 “
6. Докладна записка относно приемане на решение за придобиване
на имот – с площ от 200 кв.м. с
проектен имотен идентификатор
№ 73496.500.4075 находящ се в гр.
Тутракан, ул.”Трансмариска” в т.ч.
11 /единадесет/бр. дръвчета-кайсии
собственост на Светослав Димитров
Гвоздейков.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Докладна записка относно промяна предназначението на част от
парцел/УПИI/225,227 - „Стадион” в
кв.17, по плана на с. Нова Черна,
одобрен със Заповед № 44/25.02.1991
г. Публична общинска собственост Акт
№ 69/08.08.2011 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Докладна записка относно приемане на решение за безвъзмездно
право на ползване на имот – частна
общинска собственост находящ се в
гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31,
кв. 9, представляващ помещение с
площ от 9,00кв.м. намиращо се на
партерния етаж в западната част на
„Общинска сграда” с идентификатор
№ 73496.500.99.1 по КК одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
„Агенция по геодезия, картография
и кадастър”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Докладна записка относно приемане на решение за отдаване под наем
на недвижим имот–частна общинска
собственост в гр. Тутракан, ул. ”Силистра” №2, кв.57, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор
№ 73496.501.3456.1.46 с площ от 16,70
кв.м. намиращо се на партерният етаж
в жил.блок „Истър” с идентификатор
№ 73496.501.3456.1 по КК одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г.
на Политическа партия ”Национален
фронт за спасение на България”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Докладна записка относно промяна вида на собствеността и начина
на трайно ползване на новообразуван
имот с идентификатор № 73496.2.96,
в землището на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Докладна записка относно актуализация на бюджета за 2013 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 437
На основание на чл.12, ал.3 от ЗДБ
на РБ за 2013г. и чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран
поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи към
тридесети ноември 2013 г.
2. Възлага на кмета на Община
Тутракан да извърши необходимата
актуализация по бюджета за 2013 г.,
произлизащи от актуализацията на
поименния списък за капиталовите
разходи.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 438
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан одобрява план –
сметката по такса “Битови отпадъци”
за 2014 г. за територията на община
Тутракан на стойностите, посочени в
Приложение 1 от настоящото предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 16,
ал. 1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, във връзка
с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за

ОБЩНОСТ
местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан утвърждава размера
на такса “Битови отпадъци” за 2014 г.
за територията на община Тутракан на
стойностите, посочени в Приложение
2 от настоящото предложение.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 439
На основание чл.21 ал.1 и ал.2
от ЗМСМА във връзка с чл.1 ал.2 от
ЗМДТ, Общински съвет – Тутракан
приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община
Тутракан.
1. В чл.7 се създава нова ал.4 –
„Не се облагат с данък недвижимите
имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.”
2. Чл.45 се изменя по следния
начин:
Нова ал.1 За превозните средства
с мощност на двигателя до 74 kW
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и
не съответстващи на екологичните
категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро
5”, „Евро 6”, „EEV”, определеният по
чл.41 ал.1 данък се заплаща с 40 на
сто намаление.”
Нова ал.2 „За превозните средства с мощност на двигателя до 74
kW включително и съответстващи
на екологични категории „Евро 3” и
„Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на
сто намаление, а за съответстващите
на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто
намаление, от определения по чл.41
ал.1 данък.”
Нова ал.3 „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке
и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5”, „Евро
6” и „ EEV” – с 50 на сто намаление,
от определения по чл.41 ал.5, 6, 7 и
13 данък.
Нова ал.4 „ Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро
6” и „EEV” се удостоверяват чрез
представяне на документ, от който е
видно съответствието на превозното
средство с определената от производителя екологична категория.”
3. Промените в Наредбата влизат в
сила от 1 януари 2014 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 440
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ - на Драгомир
Ангелов Ганев, живущ в гр. Тутракан,
ул. ”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен
план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/
” - за външно ел.захранване с ЕК 1 kV
от МТТ 20/0,4 kV-100 kVA на „Стопански склад” в ПИ №73496.19.268
по КК и КР на гр. Тутракан, Община
Тутракан, имоти извън границите на
урбанизираната територия.
Да представи проект за ПУП-ПП в
съответствие с изискванията на ЗУТ,
Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема
и съдържанието на устройствените
схеми и планове, ЗОЗЗ и действащите
правилници и нормативни документи
във връзка с изграждане на обекти за
пренос и разпределение на електрическа енергия..
Проектът да е съгласуван със
заинтересуваните експлоатационни
дружества – представяне на писмено
становище от ведомството.
Към проекта да се представят
писмени Договори за право на прокарване на отклонения от общите
мрежи и съоражения на техническата
инфраструктура през чужд имот между възложителя и собствениците на
имотите, през който ще премине трасето с нотариално заверени подписи.
Решение на Комисията за земеделски земи към МЗХ за утвърждаване
на трасето.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екзем-пляра – оригинал на
недеформируема прозрачна основа
и на магнитен носител – cad, a и/или
zem , и dwg формат.
Да се изпълнят разпоредбите на
чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация вр. чл.7, ал.2
от Закона за общинската собственост вр. чл.19, ал.1, т.2 от Наредба
№25/29.07.2008 год. за Условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Основни услуги за икономиката и
населението на селските райони” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 год.
1.”Учредява безвъзмездно право
на строеж за срок не по- малък от
шест години, в полза на Народно
читалище „Никола Йонков Вапцаров
– 1873“, гр. Тутракан за изпълнение на
проект: „Читалището – извор на култура и ценности”, със следния обем
на правото на строеж: извършване

на ремонт на покрива чрез демонтаж на съществуващия и подмяна
на покривни материали на площ от
928.79кв.м, изграждане на външна
топлоизолация,подмяна на дограмата/
прозорци и врати/на сградата с нова
ПВЦ, ремонт на помещенията,без
да се засягат функциит ена сградата и без да се преустройват вътрешните пространства и помещения; направа на нова отоплителна
инсталация,изграждане на рампа за
достъп на лица с увреждания,направа
на Пожароизвестителна инсталация,
ремонт на ВиК инсталация,съгласно
изготвения технически проект, в
следния недвижим имот: Урегулиран
поземлен имот пл.№7, кв.18 – Читалище, със застроена площ от 1000 кв.м,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-6/04.02.2008г. на изпълнителен
директор на АГКК, с адрес на сградата
гр. Тутракан, п.к.7600, пл.”Суворов”
№2, разположена в поземлен имот
с идентификатор 73496.500.6 със
застроена площ 1000 кв.м., брой
етажи – 3, предназначение – сграда
за култура и изкуство.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички необходими
правни и фактически действия по
настоящото решение.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА , чл.34 ал.1 и ал.2от ЗОС и
чл.6, ал.2,т.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за възмездно придобиване на незастроен поземлен имот с площ от 200 кв.м. с
проектен имотен идентификатор
№ 73496.500.4075 находящ се в гр.
Тутракан, ул. ”Трансмариска” в т.ч.
11 /единадесет/ бр. дръвчета-кайсии
собственост на Светослав Димитров
Гвоздейков, чрез покупка при цена:
- за дворното място - 4 700,00 лева/
четири хиляди и седемстотин лева/;
- за трайните насаждения 907,00лв. /деветстотин и седем лева/.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани
с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 15, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 443
На основание чл. 21, ал. 1, т.11, от
ЗМСМА,чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона
за устройство на територията и чл.6
ал.1 от ЗОС:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изработването на ПУП-ИПР за нов УПИ-IV-225
с площ от 4035 кв.м. на основание
чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ .
1.1 Новообразуваният /УПИ/-IV-225
да се обяви от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани
с приемане на решението.
Гласували: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от
ЗМСМА , чл.39 ал.4 от ЗОС, чл.50,
ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне
на безвъзмездно право на ползване на
„Агенция по геодезия, картография и
кадастър” с Булстат: 130362903 със
седалище и адрес на управление гр.
София, кв. Павлово, ул. „Мусала” №1
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, ул. ”Трансмариска ”№31,
кв.9, представляващ помещение с
площ от 9,00 кв.м. намиращо се на
партерният етаж в западната част на
„Общинска сграда” с идентификатор
№ 73496.500.99.1 по КК одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. за осъществяване дейността на
„Служба по геодезия, картография и
кадастър”- гр. Силистра със срок до 3
/три/ години.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани
с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 15, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 445
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от
ЗМСМА , чл.14 ал.4 от ЗОС, чл.21, ал.1
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.
Тутракан във връзка с чл.31, ал.2 и ал.3
от Закона за политическите партии:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост в гр. Тутракан,
ул. ”Силистра” №2, кв.57, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 73496.501.3456.1.46 с
площ от 16,70 кв.м. намиращо се на
партерният етаж в жил.блок „Истър”

с идентификатор № 73496.501.3456.1
по КК одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на Политическа партия
”Национален фронт за спасение на
България” за извършване на обществено-политическа дейност със срок до
края на мандата на сегашното Народно
събрание.
Месечен наем на наетото помещение - 4,00 лв. /четири лева / с ДДС.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани
с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници,
За – 7, Въздържали се – 7, Против – 2
РЕШЕНИЕ № 446
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от
ЗОС, чл. 25, ал.1, ал. 3, т.4 от ЗСПЗЗ
и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ, Общински
съвет гр. Тутракан
1. Дава съгласие за промяна на
кадастралната карта на гр. Тутракан,
при която от имот с идентификатор
№ 73496.2.58 се обособяват три самостоятелни новообразувани имота,
съгласно скица проект за разделяне
на имота а именно:
1.1. поземлен имот с идентификатор № 73496.2.96, с площ от 17,494
дка.;
1.2. поземлен имот с идентификатор № 73496.2.97, с площ от 3,376 дка.;
1.3. поземлен имот с идентификатор № 73496.2.98, с площ от 13,366
дка.;
2. Дава съгласие за промяна вида
на собствеността на новообразуван
поземлен имот с идентификатор №
73496.2.96, находящ се в землището
на гр. Тутракан, местността „Калимок”,
шеста категория, с площ от 17,494 дка,
с начин на трайно ползване „пасище,
мера” от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
3. Променя начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73496.2.96 от „пасище, мера” в
„друг вид земеделска земя”.
4. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия по промяна вида на собствеността и начина на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор №
73496.2.96, находящ се в землището
на гр. Тутракан, местността „Калимок”,
шеста категория, с площ от 17,494 дка.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 447
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл. 37 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински
съвет Тутракан изменя общинския
бюджет за 2013 г., както следва:
ПО ПРИХОДА + 175 000 лева
Приходи и доходи от собственост
§ 2406 - приходи от наеми на земя
+ 175 000 лева
ПО РАЗХОДА + 175 000 лева
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
Ф-я 2 “Отбрана и сигурност”
§ 1020 – Външни услуги - 2 150 лева
§ 5201 – Придобиване на ДМА- компютър
+ 2 150 лева
Общо:
- 0ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
Ф-я 1 “Общи държавни служби”+ 20 000 лева
Ф-я 3 “Образование” + 35 000 лева
Ф-я 4 “Здравеопазване” + 20 000
лева
Ф-я 6 “Жил. строит., БКС и опазване
околната среда” + 90 000 лева
Ф-я 7 “Почивно дело, култура и
религиозни дейности” + 10 000 лева
Общо:
+ 175 000 лева
Възлага на кмета на Община Тутракан да извърши необходимите
промени по бюджета за 2013 година.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866/60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1/08.01.2014 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с Решение № 449 по Протокол №
38 от 06. 01. 2014 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ - на „ГОЛД
КРОУН”ЕООД гр.Тутракан, представлявано от Мариан
Ангелов Ганев да възложи изработване на: ” Подробен
устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в
обхват на собственият му имот № 73496.19. 270 по КК
и КР, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008
г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /
АГКК/ ” гр. София, за имот извън границите на урбанизираната територия.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 45/20.12.2013 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на Димитър Петров Великов, собственик
на недвижим имот – дворно място, представляващо УПИ IV-464 в
кв.28 по ЗРП с. Старо село е издадена Заповед № 3098/ 19.12.2013
год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в съответствие с изискванията на ЗУТ, на Наредба № 7
за правила и норми за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, на Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове. Устройствената зона се запазва.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 46/20.12.2013 год.
Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че Общински съвет – Тутракан с Решение №440 по
Протокол №37 от 18. ХII. 2013 год.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на Драгомир Ангелов Ганев, живущ в гр.Тутракан, ул.
”Белмекен” № 23 да възложи изработване на: ”Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/
”- за външно ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4
kV-100 kVA на „Стопански склад” в ПИ №73496.19.268
по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър
/КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–186/04.02.2008 г. на «Агенция по геодезия, картография
и кадастър» /АГКК/ гр. София.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

До края на януари земеделците,
регистрирани по ЗДДС, избират как да се
облагат доходите им през 2014 г.

Ф

изическите лица, които са регистрирани
като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),
вече ще имат право да избират реда за облагането
на доходите от дейността им. Тези доходи ще се
облагат с данък върху годишната данъчна основа
от стопанска дейност като едноличен търговец,
само ако земеделският производител избере този
ред на облагане. Изборът ще става с декларация,
която за 2014 г. ще се подава в срок до края на
януари 2014 г. В случай, че земеделците не подадат такава декларация за доходи придобити след
01.01.2014 г., те ще се облагат с данък върху общата
годишна данъчна основа, като при формирането на
облагаемия доход ще могат да приспадат само нор-

мативно-определените разходи (60 или 40 на сто в
зависимост от вида на произвежданата продукция).
Образец на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от
Закона за данъците върху доходите на физическите
лица, с която се упражнява правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от
стопанска дейност като едноличен търговец, както
и повече информация за облагането на доходите на
земеделските производители може да се намери на
сайта на приходната агенция www.nap.bg.
Декларацията се подава лично от земеделския
производител или негов упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по
постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и по пощата, с обратна
разписка.
“ТГ”
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СМЯХ

Малки обяви

Звъни телефона. Отговаря мъжът:
- Хванали сме тъща ти. Ако не платиш 100 000 $ ще я
клонираме.

Фризьорски салон “Офелия”

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

Красота на народни цени!

Две момченца се сдърпват на пясъчника:
- Моят баща е полицай и може да сгащи твоя!
- Моят баща пък е водопроводчик и може да сгащи майка
ти...
Мъж и жена се запознават в бар, отиват в мотел и
правят секс. След като свършват, жената казва:
- Скъпи, трябва да ти призная нещо. Аз съм сифилистичка.
- Ееее, скъпа, религията не е от значение. Важното е
да сме здрави!
Седя си в хола, пия ракия и гледам телевизия, а детето
обикаля около мен и пита:
- Тате, к'во пиеш, бе?
- Ракия.
- Може ли да пробвам малко?
- Па, пробвай.
Пийна малко, намръщи се и вика:
- Ееееееее, ма то много гадно това, бе тате!
Казвам му:
- Аааааа така, мойто момче! Гадно е, я! А, майка ти вика,
че кефът съм си правел!
Кавалер пита дамата, с която току-що се е запознал:
- На колко години сте?
- Няма да ви кажа направо, само ще ви намекна – кокетничи тя. Дъщеря ми е в детската градина.
- Браво! Сигурно е директорка там.
- Мамо, какво означава ''теглене на майна''?
- Пловдивчанин на кантар, маминото!

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.

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 0888 816 708
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Давам под наем
магазин 150 кв., гр. Тутракан,
ул.”Трансмариска”10.
За контакти:0886 392370

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

тел.: 0894 204 486

Продавам

част от къща с допълнителни постройки
в Тутракан, с двор от 600 кв.м.
Цена: 15 000 лв.
За контакти: 0889 298 761 и тел. 0866 61 076

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

Жена се обажда на съпруга си от командировка по телефона и пита как е в къщата.
- Ами, котката ти пукна - казва съпругът й.
- Ау, ама не можа ли по-заобиколно да ми го кажеш, например, че се е разхождала по покрива, подхлъзнала се е и
е паднала. Ех, как да е. А мама как е?
- Ами на покрива е. . .
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С благопожелания,
Коледна математика в 1-ви А клас
народни хора и илюминации
посрещнахме 2014-та!

„2013-та отмина. Пред за всички да е по-здрава,
нас е 2014 година! Нека тя по-богата и по-щастлива!

„Математическа Коледа” посрещнаха
зимната ваканция
учениците от 1а клас
при СОУ „Йордан Йовков”.
Една забавна вечер, в която първокласниците бяха
похвалени пред родителите от своята учителка
Румяна Младенова за математическите си успехи
(и не само) на състезания,
среща с Тъпунгел, дядо
Коледа и чудна торта за
финал, която момичетата
и момчетата хапнаха им
донесе настроение за ваканционните дни.

С

Пожелавам на всички вас да
сте здрави, щастливи и да
се обичате! Честита 2014та година!” – така се обърна
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
към всички тутраканци и
техните гости дошли в новогодишната нощ заедно да
посрещнат 2014-та в парк
„Христо Ботев”.
Вино и баница с късмети
съпътстваха празника. А
настроението вдигна своя
градус и от народните хора
извили се под многоцветните илюминации.
“ТГ”

портът е едно от
най-важните открития в историята на
човечеството.
Спортът е феномен, защото е
- важен с примера, който
дава на обществото;
- играе важна роля за со-

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

видове спорт, номирани от
спортните и футболните
клубове на организиран Бал
на спортиста.
Отличията връчи Петя Василева, зам.-кмет на Община
Тутракан и председател
на Общинската експертна
комисия по спорт. Това са:
Сашо Димитров Андреев
- световен шампион по канадска борба, републикански
шампион по борба
Камен Мирославов Чимидялков - републикански шампион, едноместен каяк

циалната интеграция на
цялото общество;
- играе важна роля за здравето и благополучието на
населението;
-за моралните и етични
ценности, които утвърждава;
- за развитието на култу-

рата и културните ценности
на обществото.
Община Тутракан отдава
голямо значение на развитието на спорта и не случайно
е на водещо място в област
Силистра:
- с разнообразните инициативи изпъстрили спортния
календар;

Никола Димитров Тодоров
- републикански шампион,
водомоторни спортове
Петя Юлиянова Петрова
- шахмат
Д-р Румен Паунов - шахмат
Михаил Методиев Слободанов - спортни гълъби
Таркан Джемалидин Исмаил - футбол
Илиян Емилов Георгиев футбол
Бисер Стоянов Парашкевов - футбол
“ТГ”

- с големия брой спортни
клубове по различни видове
спорт и успехите на нашите
спортисти;
- с постиженията на футболните клубове.
В навечерието на коледноновогодишните празници,
Община Тутракан отличи
най-добрите в отделните

Честит рожден ден
и да почерпят:

ɹɧɭɚɪɢ±ȺɬɚɧɚɫɤɚȾɂɆɂɌɊɈȼȺɋɩɟɰÄȺɎɈ´Ʉɦɟɬɫɬɜɨ
ɫɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɹɧɭɚɪɢ±ɉɟɧɸɉȿɇȿȼɌɟɯɧɫɴɬɪɭɞɧɢɤɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
 ɹɧɭɚɪɢ ± ɋɜɟɬɨɫɥɚɜɚ ɃɈɋɂɎɈȼȺ Ƚɥ ɫɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥ
ȾȽɋɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢȼɟɫɟɥɤɚɂȼȺɇɈȼȺɌɚɧɰɨɜɚɮɨɪɦɚɰɢɹȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢ±ȽɟɪɝɚɧɚȼɈɃɇɈȼȺɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢ±ɇɢɤɨɥɚȾɊȺȽȺɇɑȿȼɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢ±ȿɪɝɸɧɂȾɊɂɁɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɹɧɭɚɪɢ±ɂɧɚȻȺɅɄȺɇȾɀɂȿȼȺɝɨɞɢɧɢɝɪɋɨɮɢɹ

Регламент за томбола

“ТГ”

Бал на спортиста
С

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

ɹɧɭɚɪɢ±ȼɨɥɨɞɹɂȼȺɇɈȼɍɱɢɬɟɥɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
 ɹɧɭɚɪɢ  ɉɥɚɦɟɧ ȽɊɔɇɑȺɊɈȼ  Ɍɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ
ȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢ±ȼɟɫɟɥɢɧɌȺɒȿȼȽɥɟɤɫɩɟɪɬÄɈɈɋ´Ɉɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɹɧɭɚɪɢ±ɃɨɪɞɚɧȽȿɈɊȽɂȿȼɉɊɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ
 ɹɧɭɚɪɢ ± ɂɧɧɚ ɃɈɊȾȺɇɈȼȺ ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ Ʌɨɧɞɨɧ Ⱥɧɝɥɢɹ
ɹɧɭɚɪɢ±ȼɟɞɢɯɚɘȾȺɂɆɇɚɱɚɥɧɢɤÄɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟÄɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ´ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɹɧɭɚɪɢ±ȾɢɦɢɬɪɢɱɤɚɐȿɄɈȼȺɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
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