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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 10

Година LII

13 - 19 март 2014 г.

Цена 0.60 лв.

с
История за бедност или ДачоКъсмет
коминочистача!
да помогнем на Лукреция!
Калина ГРЪНЧАРОВА
укреция Куцарова е
от с. Варненци. Безработна повече от
година време. Преди това
е работила като полевъд.
Вдовица е - през 2009 г.
починал съпругът й. Има
три деца, две, от които
вече са пълнолетни. Дъщерята – омъжена в Силистра, а синът – гурбетчия.
Най-малкият – Стойко, е
петокласник в СОУ „Христо
Ботев”.
140 лв. е наследствената
пенсия, която Лукреция получава плюс 35 лв. детски
надбавки. Това е месечният
доход, с който трябва да
успее да плати разходите
за ток, вода, храна и всичко
необходимо за нея и малкия
й син.
на стр. 7

Л

реди няколко години тутраканецът Дачо Цветков
беше герой в един от броевете на „Тутракански
глас”. Герой-коминочистач! Да, коминочистач! И до
днес, вече на 70 години, Дачо продължава да се занимава
с любимото си хоби.
„Желанието по комините не ме оставя, въпреки напредналата ми възраст. Удовлетворява ме да правя добро на
хората. Много баби и булки съм зарадвал с успешната
си работа - подсмихвайки се споделя той. Веднага се
отзовавам, когато ме потърсят. Гордея се с професията
си! Прави ми удоволствие, когато се кача на някоя висока
къща или блок да гледам от високо целия квартал.
на стр. 2

Управителният съвет на АДО „Дунав” П
заседава за първи път в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
метът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов домакинства
на 12 март заседание на
Управителния съвет на
Асоциацията на дунавските
общини „Дунав”, в която Община Тутракан членува от
създаването й през 1992 г.
Заседанието на управителния орган бе водено
от неговия председател
Пламен Стоилов, кмет

К

на стр. 2

Занимания по борба за деца
З
се осъществяват по проект

а четвърта поредна година
Спортен клуб по борба „Истър” в гр. Тутракан печели
финансиране на проект за безплатни
занимания по свободна борба за деца.
Проектът е по Програмата „Спорт за
децата в свободното време”, Направление ”Начално обучение по свободна
борба” на Министерството на младежта и спорта. Той ще се реализира в
периода от 3 февруари до 17 октомври
2014 година и е в размер на 4 500 лева.
Три са партниращите организации
на Спортния клуб по борба „Истър” Община Тутракан предоставя спортна
база, която е общинска собственост,
а двете средни училища – осигуряват
деца за заниманията. СОУ «Йордан
Йовков» съдейства за осигуряването
на 25 деца за участие в заниманията
по проекта, а СОУ «Христо Ботев» 20 деца.
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Започна записването за матури
НОВИНИ
ɇȺȽɊȺȾɂɈɌɄɈɇɄɍɊɋȺɁȺɒȿɃɏȻȿȾɊȿȾȾɂɇ
ɇɚɦɚɪɬɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɫɴɫɬɨɢɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚɩɨɧɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɫɜɟɬɟɧɧɚɞɟɥɨɬɨɧɚ
ɲɟɣɯȻɟɞɪɟɞɞɢɧ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɡɚɬɢɩɴɬɢɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬ
ɄɉȾÄɊɨɞɧɨɅɭɞɨɝɨɪɢɟ´
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺɋɊȿɓȺ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɫɪɟɳɚɫɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɚȽɚɪɚɧɰɢɨɧɧɚɬɚɫɯɟɦɚɤɴɦɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɦɚɪɬɜɨɛɥɚɫɬɧɢɹɰɟɧɬɴɪɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɟ
ɩɨɩɪɨɟɤɬɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟ
ȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɳɟɪɚɡɹɫɧɹɜɚɬɧɚɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɫɨɞɨɛɪɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢɩɨɦɟɪɤɢÄɆɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ´Äɉɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɝɨɪɢɬɟ´ɢÄȾɨɛɚɜɹɧɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɤɴɦɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɢɝɨɪɫɤɢɩɪɨɞɭɤɬɢ´ɧɚɉɊɋɊɤɚɤɦɨɝɚɬɞɚ
ɫɟɜɴɡɩɨɥɡɜɚɬɨɬȽɚɪɚɧɰɢɨɧɧɚɬɚɫɯɟɦɚɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɋɪɟɳɚɬɚɟɫɧɚɱɚɥɨɱɚɫɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɯɨɬɟɥÄȾɚɧɭɛɟ´
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ɇɨɬɨɪɟɧɬɪɢɨɧɢɟɥɟɤɬɪɨɠɟɧɫɚɨɬɧɟɬɢɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨ
ɨɬ ɱɚɫɬɟɧ ɞɨɦ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ
ɜ ɧɨɳɬɚ ɫɪɟɳɭ  ɦɚɪɬ ɱɪɟɡ ɜɡɥɨɦɹɜɚɧɟ Ɉɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɟ
ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ʉɴɳɚ ɟ ɫɩɚɫɟɧɚ ɨɬ ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɧɚɦɚɪɬɫɟɡɚɩɚɥɢɥɤɨɦɢɧɴɬɣɧɨɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɨɜɥɚɞɟɥɢɩɨɠɚɪɚɩɪɟɞɢɞɚɫɟɫɬɢɝɧɚɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɋɂɟɡɚɞɴɪɠɚɧɩɨɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟɜɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɧɚɪɤɨɬɢɰɢɇɚɦɚɪɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɬɨɣɩɴɬɭɜɚɥɜɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɆɟɪɰɟɞɟɫ´ɤɨɝɚɬɨɩɪɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɩɪɨɜɟɪɤɚɭ
ɧɟɝɨɛɢɥɢɧɚɦɟɪɟɧɢɬɚɛɥɟɬɤɢɪɟɚɝɢɪɚɳɢɧɚɚɦɮɟɬɚɦɢɧ
ɧɚɩɨɥɟɜɢɹɧɚɪɤɨɬɟɫɬɁɚɞɴɪɠɚɧɟɡɚɫɪɨɤɞɨɱɚɫɚɫɪɟɳɭ
ɧɟɝɨɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɊɍɉɌɭɬɪɚɤɚɧ ɪɚɡɤɪɢɯɚ ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɞɨɦɨɜɚ ɤɪɚɠɛɚ ɉɨɫɟɝɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɛɢɥɨ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɜ
ɧɨɳɬɚ ɫɪɟɳɭ  ɦɚɪɬ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɴɞɟɬɨ ɨɬ ɱɚɫɬɟɧ ɞɨɦ
ɛɢɥɢɨɬɧɟɬɢɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɦɨɬɨɪɟɧɬɪɢɨɧɢɟɥɟɤɬɪɨɠɟɧ
ȼɯɨɞɚɧɚɪɚɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɩɨɫɥɭɱɚɹɩɨɥɢɰɚɢɬɟɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢ ɞɨ ɢɡɜɴɪɲɢɬɟɥɢɬɟ ± ɝɨɞɢɲɟɧ ɦɥɚɞɟɠ ɢ ȽȺ  ɝ 
ɈɬɤɪɚɞɧɚɬɢɬɟɜɟɳɢɫɚɧɚɦɟɪɟɧɢɢɢɡɡɟɬɢȽȺɤɨɣɬɨɢɦɚ
ɩɪɟɞɢɲɧɢɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɩɪɨɹɜɢɟɡɚɞɴɪɠɚɧɡɚɫɪɨɤɞɨ
ɱɚɫɚɫɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɧɚɊɚɣɨɧɧɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɥɢɬɪɨɜɦɟɞɟɧɤɚɡɚɧɢɨɤɨɥɨɦɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɩɪɨɜɨɞɧɢɤɫɚɨɬɤɪɚɞɧɚɬɢɨɬɫɬɨɩɚɧɫɤɨɩɨɦɟɳɟɧɢɟɧɚɱɚɫɬɟɧ
ɢɦɨɬɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚȻɨɪɨɜɚɝɨɪɚɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟɬɨɟɢɡɜɴɪɲɟɧɨɜɩɟɪɢɨɞɚɝɉɨɫɥɭɱɚɹ
ɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȿȺɟɡɚɥɨɜɟɧɫɥɟɞɢɡɜɴɪɲɟɧɚɤɪɚɠɛɚ
ɇɚɦɚɪɬɨɤɨɥɨɱɚɫɚɬɨɣɩɪɨɧɢɤɧɚɥɜɱɚɫɬɟɧɞɨɦɜ
ɫɟɥɨȼɚɪɧɟɧɰɢɢɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɨɬɧɟɥɨɬɨɩɥɢɬɟɥɧɚɩɟɱɤɚ
Ɉɬɤɪɚɞɧɚɬɚɬɚ ɜɟɳɟ ɢɡɡɟɬɚ ɚ ɫɪɟɳɭ ɦɴɠɚɟ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ
ɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Управителният съвет на АДО „Дунав”
заседава за първи път в Тутракан
от стр. 1 на проектите „SPATIAL” и
на община Русе. Освен „EVOLUTION”.
Членове на АДО “Дунав”
организационни въпроси,
включително и концепция са общо 34 общини по Дунавското
поречие в Бългаза структурата на оперативния екип на Асоци- рия, а право на членство в
ацията, бяха разгледани Асоциацията имат всички
възможностите за участие общини с излаз на р. Дунав,
на АДО „Дунав” в меж- както и техните съседни
дународната инициатива общини.
Б.а.: В следващия брой
„Дунавски перли”, както и
статуса на реализацията на "ТГ" четете интервю с
Пламен Стоилов.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 16/07.03.2014 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Анка Илиева Лекова, собственик на
поземлен имот с идентификатор 73496.501.2260 от
Кадастрална карта на гр. Тутракан е издадена Заповед № РД-04-265/7.03.2014 год. на Кмета на Община
Тутракан с разрешение да възложи изработване на
проект:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496. 501.2260 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр. София, в кв.87 от План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

апочна записването
за явяване на матури
в средните училища.
Абитуриентите трябва да
подадат заявления за допускане до изпит най-късно до
21 март.
Заявленията се попълват
и подават в училищата,
където се обучават. В тях

З

12-класниците трябва да
посочат желанието си за
допускане до задължителната матура по български
език и литература на 21
май и вида на втория задължителен изпит на 23
май. Тези изпити са важни
за кандидат-студентите,
защото почти всички ву-

зове приемат с оценка от
зрелостния изпит.
Кандидат-студентите
трябва да проверят как се
образува състезателният
бал за тяхната специалност, ако искат да влязат
само с оценката от матурата. Често в този случай
тя носи по-малко точки в

класирането. Третата матура, която е по желание,
ще се проведе в периода 27
май - 5 юни 2014 г.
Датите за конкретните
предмети ще бъдат определени по-късно, когато
стане ясно колко ученици са
заявили желание за явяване
на трети изпит.

В Тутракан:
НСОРБ организира
дискусия за образованието Бюджетните средства
за културна и спортна
О
дейност през 2014 г.
са разпределени

ɬɞɨɦɚɪɬɬɝɜɝɪ
ȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨɳɟɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɌɹɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɫɞɪɭɠɟɧɢɟɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɜɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɇɋɈɊȻ ɢ
ɧɚɧɟɹɳɟɛɴɞɚɬɞɢɫɤɭɬɢɪɚɧɢ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟ
ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟȺɤɰɟɧɬɴɬɳɟ
ɛɴɞɟɩɨɫɬɚɜɟɧɜɴɪɯɭɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɜɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɢ
ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢ

ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɡɚ ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨɧɚɩɭɫɤɚɧɟ
ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɈɉÄɇɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚ
ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧ ɪɚɫɬɟɠ 
омисия съставена от представители на читали´  ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɮɢщата и общинската администрация, назначена с
ɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
кметска заповед, проведе работно заседание на 10
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
март,
на което разпредели предвидените от държавния
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɪɚɛɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ бюджет средства за читалищна дейност.
Общо 198 400 лева ще получат девет читалища на
ɳɟ ɛɴɞɟ ɋɬɟɮɤɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ
 ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Äɏɭ- територията на община Тутракан.
31 са субсидирани бройки, които Министерството на
ɦɚɧɢɬɚɪɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´
културата е определило за читалищата през календарната 2014 г. Стандартът за една субсидирана бройка
е 6400 лева.

К

Късмет с
Дачо коминочистача! О
от стр. 1 ков”. „Той е най-прекрасния
дядо, който може да има
един човек на земята!” –
категорична е тя.
Ако се нуждаете, макар
само за късмет, потърсете
Дачо Цветков на телефон
0885659785 или на улица
„Дунав” № 8а в Тутракан.
Калина ГРЪНЧАРОВА

След като свърша работата си и запалим печката,
без да има дим, получавам
големи благодарности за
дълъг и хубав живот.”
При Дачо живее неговата
внучка Моника, която е ученичка в СОУ „Йордан Йов-

бщинската експертна комисия по спорт заседава на
11 март и утвърди разпределението на средствата
за спортна дейност в общината през 2014 г.
Финансова подкрепа ще получат четири спортни
клубове - по борба, шах, водомоторен спорт и Клуб на
гълъбовъда, както и четири футболни клубове – ФК „Белица” (Белица), ФК „Заря” (Цар Самуил), ФК „Спортист”
(Преславци) и ФК „Трансмариска” (Тутракан).
През тази година за дейности от Общинския спортен
календар, за провеждане на Ученически игри и финансово
подпомагане на спортните клубове в бюджета на Община
Тутракан са предвидени 49 400 лв.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

СЪОБЩЕНИЕ

ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢɡɨɜɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬ
ɞɨɦɚɲɧɢɬɟɫɢɤɭɱɟɬɚɢɞɚɧɟɝɢɩɭɫɤɚɬɫɜɨɛɨɞɧɨɢɛɟɡɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɇɚɪɟɞɛɚʋɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɚɪɟɞɛɚɬɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɚɧɟɬɨɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɬɚɤɫɢɢɰɟɧɢɧɚɭɫɥɭɝɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɱɟɬɚ
ɫɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢ
ɞɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢ
ɞɚɡɚɩɥɚɬɹɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚɨɬɥɜɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨɢɦ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɬɫɟɨɬɬɚɤɫɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɤɭɱɟɬɚɩɨɱɥ
ɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ
ɤɭɱɟɬɚɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɢɡɞɪɴɠɤɚ ɤɭɱɟɬɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɡɚ ɨɩɢɬɧɢ ɰɟɥɢ
ɤɭɱɟɬɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɨɬȻɴɥɝɚɪɫɤɢɹɱɟɪɜɟɧɤɪɴɫɬɤɚɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɤɭɱɟɬɚɢɥɨɜɧɢɤɭɱɟɬɚ
 ɩɨɞ ɧɢɤɚɤɴɜ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɧɟ ɝɢ ɩɭɫɤɚɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɢ ɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ⱥɩɟɥɢɪɚɦɟ ɤɴɦ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɚɬ ɤɴɦ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɡɚɤɚɫɬɪɚɰɢɹɧɚɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɬɴɣɤɚɬɨ
ɤɚɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɤɭɱɟɬɚɫɚɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɨɬɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɫɚ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢɤɭɱɟɬɚɬɚɫɢɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɢɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɥɜɄɭɱɟɬɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚ
ɩɨɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
ɇɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɟɡɚɩɥɚɬɢɥɢɝɨɞɢɲɧɚɬɚɬɚɤɫɚɡɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɤɭɱɟɨɬɥɜɳɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɝɥɨɛɢɜɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɥɜɌɚɤɫɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɩɥɚɬɢɢɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨ
ɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ
Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɱɟ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚ ɨɬ
ɝɜɤɦɟɬɫɬɜɚɬɚɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɢɜɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ³Ɇɟɫɬɧɢɩɪɢɯɨɞɢ´
ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɦɟ ȼɢ ɫɴɳɨ ɢ ɡɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɤɴɦ ɈȾȻɏ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɮɢɥɢɚɥɌɭɬɪɚɤɚɧɟɫɬɚɪɬɢɪɚɥɚɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɱɢɩɢɪɚɧɟɧɚɞɨɦɚɲɧɢɢɫɥɭɠɟɛɧɢɤɭɱɟɬɚɢɡɚɜɴɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɢɦɜɞɴɪɠɚɜɧɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪɁɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɤɴɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɋɌȿɎȺɇɈȼ

До
Кметовете и кметските наместници
по населени места в община Тутракан
До
Директорите на училища, детски градини и
читалища в община Тутракан
До
Собствениците и управителите на фирми на
територията на община Тутракан
ОТНОСНО: Кампания “Да изчистим България за един
ден” 2014 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,
И тази година Община Тутракан се включва в кампанията “Да изчистим България за един ден”. Денят
на почистването в цялата страна, включително и в
община Тутракан, ще бъде 26-ти април 2014 г. - събота.
Община Тутракан изказва своите най-искрени и сърдечни благодарности към всички кметове и кметски
наместници, директори и преподаватели в училища,
детски градини и читалища в общината, собственици
и управители на фирми, доброволци на територията
на община Тутракан, взели активно участие в миналогодишната инициатива “Да изчистим България …”,
проведена на 20-ти април 2013 г. Община Тутракан е
неделима част от този значим и безспорно полезен
проект.
Благодарим Ви за успешното партньорство!
Нека и тази година се обединим и съвместните ни
усилия да допринесат за това населените места и
природата ни да бъдат по-чисти, приветливи и красиви.
Нека бъдем живи и здрави и да продължаваме в същия
дух да възпитаваме младото поколение на България
към духовно израстване. Тази година инициативата
има шанс отново да обедини усилията ни.
С най-искрени и сърдечни благодарности, както и с
пожелания за активно участие в кампанията и през
настоящата година.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Д. СТЕФАНОВ/
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РЕГИОН

13 - 19.03.2014 г.

Представители на Реформаторския блок
посетиха Европейския парламент в Брюксел
П
о повод националния
празник на страната – 3-ти март, евродепутатът от Синята
коалиция Светослав Малинов покани представители
от партиите, участващи
в Реформаторския блок
да посетят Европейския
парламент в Брюксел. В
състава на групата бе и
областния председател
на СДС-Силистра Младен
Минчев.
Визитата включваше посещение на Европейската
комисия, лекция в Посетителския център на Европейския парламент, посещение в Парламентариума
и разглеждане на интерактивния музей, разказващ
историята на Европа и
Европейския съюз, лекция за

представяне на работата в сграда Paul Henri Spaak.
и ролята на Европейския
По време на двудневнапарламент, дискусия с член та визита от офиса на
на Европейския парламент Светослав Малинов бе ор-

ганизирано разглеждане на
историческите, културни
и архитектурни забележителности на Брюксел.

Лютви Местан в Силистра:

ДПС има потенциал за по-високи резултати
на изборите за Европейски парламент
ДПС си поставя амбициозни
цели за предстоящите избори за
членове на ЕП, заяви в Силистра
лидерът на движението Лютви
Местан.
„На парламентарните избори

върху която очаквам чувствително
надграждане и резултатът да бъде
далеч над 20 000 гласа”, каза Местан. „Нашата политическа позиция
по изменението в НК се съдържа
в нашата подкрепа. Има престъ-

от редакционната поща

Благодаря ти, докторе!
На 22 февруари т.г. около 18:00 часа бях приет по
спешност в МБАЛ-Тутракан. Рентгеновата снимка
напревна от д-р Енчев показа обилен кръвоизлив в
стомашно-чревния тракт.
След първичен преглед и изследвания бях настанен в
Хирургичното отделение с началник д-р Цаков. Нощна
смяна в отделението бяха мед. сестра Василева и
санитарката Димитрова, които не подвиха крак цяла
нощ. Сестра Василева не спираше наблюдението върху
жизнено важни за мен показатели и най-вече - кръвната картина - чрез кръвни проби и тестове.
Към полунощ резултатите от изследванията бяха
опасно критични за живота ми. Между 02:00 и 03:00 ч.
бях откаран в ендоскопския кабинет. Ендоскопът и д-р
Цаков методично и настойчиво издирваха огнището
на кръвозагуба. След малко д-р Цаков се обърна към
сестра Василева, която му асистираше: "Ела да видиш
кое му пие кръвта" - беше открил кървяща раничка,
от която изтичаше чиста кръв. С присъщите му
увереност и професионализъм докторът добави: "Не
само американците го знаят и могат. Този метод го
знаят и прилагат и българските лекари." За да спре
кръвотечението, той започна да обгаря раничката.
И наистина - за няколко минути кръвотечението бе
овладяно и отстранено!
По този начин аз избегнах "ножа" (т.е. операцията)
и, както докторът се изрази, ще да съм един от
късметлиите, защото невинаги и не при всеки този
метод е удачен и успешен. Сигурно е така, но бих
допълнил, че не всяка майка ражда хирург от класата
на д-р Цаков - с висока професионална подготовка и
практика, развила се в школата на д-р Палатов.
Хирургично отделение, с обновената си база и качественото медицинско обслужване, гради и издига
реномето на МБАЛ-Тутракан. Тук търсят помощ и
здраве хора от много села и градове в Североизточна
България - от Разградско, Русенско и Силистренско,
а това е предпоставка за достигането на нови хоризонти в здравеопазването в община Тутракан.
Дерзайте! Смело напред! Успехът е за всеки, който
вярва в него и го преследва докрай!
А от мен: Благодаря ти, докторе!
Димитър Димитров,
с. Шуменци

ПОКАНА
организацията на ДПС в Силистра
издържа много тежко изпитание
в условията на – меко казано,
политически терор от предишните
управляващи. Но постигнатото
тогава не може да е цел на организацията. Това е само солидна база,

пления, за които не трябва да има
давност – престъпленията против
човечеството, против правата и
свободите“, допълни той.
В срещата проведена на 9 март
с участието на над 300 души –
членове и симпатизанти на ДПС

от Силистренско, бяха евродепутът
Филиз Хюсменова, зам.-председателят на парламента Алиосман
Имамов, Четин Казак, двамата
силистренски депутати Рамадан
Аталай и Невин Хасан, колегата им
Йордан Цонев и др.
До края на този месец областните структури на ДПС ще номинират

кандидатите за български представители в Европейския парламент,
каза преди това в Добрич Местан.
Той припомни, че най-големият
тест за един избраник, независимо
в какъв парламент е – европейски,
национален или местен, е тестът
на негово величество избирателя.
“ТГ”

Областният управител препоръча:

Институциите да решат заедно проблема с бездомните кучета
Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟ ɬɪɟɬɚɬɚ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɬɪɢɦɟɫɟɰɚɨɬɤɪɢɬɚ
ɫɪɟɳɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɩɪɨɛɥɟɦɚɫɛɟɡɞɨɦɧɢɬɟ ɤɭɱɟɬɚ ɩɪɟɞɢ ɜɫɢɱɤɨ
ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɍɹ ɛɟ
ɫɜɢɤɚɧɚ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɇɚɫɭɮ ɇɚɫɭɮ ɤɚɬɨ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟ
ɞɜɚ ɮɨɪɭɦɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ
ɨɬ ɠɚɥɛɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢ
ɫɪɟɞɤɨɢɬɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚ
ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɤɬɢɜɧɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɫɪɟɳɚɬɚ
ȼ ɬɪɟɬɨɬɨ ɣ Äɢɡɞɚɧɢɟ³ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɱɪɟɡ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ
Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ ɉɚɜɥɨɜ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹɆɢɪɨɫɥɚɜɚ
ɑɟɪɜɟɧɤɨɜɚɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɥɚɫɬɧɢɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɟɧ ɫɴɜɟɬ ɢɧɠ
ɐɚɧɤɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɡɜɟɧɚ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ
ɚɝɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ± ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ƚɟɧɨɜ ɢ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɨɛɱɟɜɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚȼɪɟɦɟɧɧɚɤɨɦɢɫɢɹ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɳɚ ɩɪɨɛɥɟ-

В

ɦɚɫɤɭɱɟɬɚɬɚɢɩɪɢɸɬɚɡɚɬɹɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɧɹɤɨɥɤɨɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɤɬɨɢɝɪɚɠɞɚɧɢɩɪɨɹɜɹɜɚɳɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɤɴɦɬɟɦɚɬɚ
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɹɬ ɥɟɤɚɪ ɞɪ
Ƀɨɪɞɚɧ Ʉɭɰɚɪɨɜ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɲɟ ɋɞɪɭɠɟɧɢɟ
ɫ ɧɟɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɰɟɥ ɫ ɤɨɟɬɨ
ɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɟɫɤɥɸɱɢɥɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɡɚɬɪɢɦɟɫɟɰɚɫɪɟɳɭ
  ɥɟɜɚ ɡɚ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ
ɪɟɞɢɰɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɫ ɛɟɡɞɨɦɧɢɬɟ ɤɭɱɟɬɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜɤɥ
ɢ ɤɚɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɱɚɫɬ
ɨɬɬɹɯ
ÄɌɨɜɚɟɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɫɪɟɳɚ
ɤɨɹɬɨ ɩɪɚɜɢɦ ɩɪɢ ɧɚɫ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ
ɬɟɦɚɬɚɡɚɛɟɡɞɨɦɧɢɬɟɤɭɱɟɬɚ
ɨɬɬɭɤɧɚɬɚɬɴɤɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɞɚ
ɫɢ ɢɡɩɴɥɧɹɬ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɞɚ ɢɦɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɡɚɳɨɬɨ
ɜɫɟɤɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɢɧɨɫɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɜɪɚɧɢɰɚɬɚ³ɡɚɹɜɢ
ɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɫɪɟɳɚɬɚɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɇɚɫɭɮ
ɇɚɫɭɮ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɹɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɞɨɤɥɚɞɜɚ ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɡɚɜɪɟɦɟɬɨ
ɨɬ ɩɪɟɞɢɲɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɩɪɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɞɨɞɧɟɫ
ɩɪɟɡ ɦ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɟ ɫɤɥɸɱɟɧ

ɜɴɩɪɨɫɧɢɹɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟ ɱɢɹɬɨ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɫɟ ɬɜɴɪɞɢ ɱɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚɛɴɞɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɫɥɟɞ
ɨɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɟɬɨ ɫ ɛɚɡɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ɤɚɤɬɨɫɟɢɡɢɫɤɜɚɨɬɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
Ɉɬ ɫɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪ Ʉɭɰɚɪɨɜ ɫ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɥɢɬɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢ
ɢ ɸɪɢɫɬɢ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɱɟ ɢɦɚ
ɩɪɢɬɟɫɧɢɬɟɥɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɨɬɧɨɫɧɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚɧɚɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɤɚɤɬɨ ɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧ Ƚɧ ɉɚɜɥɨɜɭɜɟɞɨɦɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɱɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɟ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɚ

ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɩɨ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɴɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɬɟɪɟɧɚɧɚɩɪɢɸɬɚɜɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ
ȾɪɌɟɨɞɨɪɚɇɚɱɟɜɚɨɬɊɁɂ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɭɜɟɞɨɦɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɫɪɟɳɚɬɚɱɟɟɬɪɟɜɨɠɧɚ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚ
ɭɯɚɩɜɚɧɢɹɬɚ ɨɬ ɤɭɱɟɬɚ ɨɬ 
ɫɥɭɱɚɹɜɪɟɝɢɨɧɚɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɫɚɜɝɪɚɞɋɢɥɢɫɬɪɚɨɬɤɨɢɬɨɫɚɨɬɛɟɡɞɨɦɧɢɤɭɱɟɬɚɈɬɞɟɥɧɨɫɩɨɪɟɞ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚɩɪɟɡɝɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢɦɚɫɥɭɱɚɹ
ɧɚɤɭɱɟɲɤɚɬɟɧɢɹɫɪɟɞɤɨɢɬɨ
“ТГ”
ɢɫɞɟɰɚɞɨɝ

УС на ЗК ”Прогрес”, с. Варненци, общ. Тутракан,
обл. Силистра, съгласно протокол №5/10.03.2014
г. на УС, свиква редовно отчетно заседание на
Общото Събрание и кани член-кооператорите за
участие в работата му.
Заседанието на Общото Събрание ще се проведе
на 30.03.2014 г. от 09.30 часа в салона на Кметство с. Варненци при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решение на УС относно членство
в кооперацията.
2. Отчет на Управителния съвет за годишната
дейност и заключение на Контролния съвет по отчета на УС.
Докл.: Председателят на кооперацията
3. Годишен финансов отчет и предложение за разпределение на печалбата.
Докл.: Гл. счетоводител на кооперацията
4. Отчет на Контролния съвет за едногодишната
дейност.
Докл.: Председателят на КС
5. Одиторски доклад на оторизирания експерт
счетоводител.
Докл.: Оторизираният Експерт
6. Приемане структурата на производство за 2014
г. и цените за съвместна обработка.
Докл.: Андрей Павлов - член на УС и технолог
7. Решение на ОС за избор на експерт счетоводител за финансовия доклад за 2014 г.
Докл.: Председателят на кооперацията
8. Решение на ОС за окончателния размер на рентата за 2013 г.
Докл.: Председателят на кооперацията
9. Утвърждаване решението на УС за откриване
кредитни линии срещу европейските субсидии за 2014
г. в размер на 300 000.00 лева и кредитна линия от
300 000.00 лева за закупуване на земя със срок на
погасяване до 10 години.
Докл.: Председателят на кооперацията
10. Упълномощаване Председателя и Гл. счетоводител да представляват кооперацията пред банките
при осъществяване финансовата част от дейността
на кооперацията.
Докл.: Председателят на кооперацията
При липса на кворум, Събранието ще се проведе
след 1 час.
10.03.2014 г.
УС на ЗК ”Прогрес”, с. Варненци
в."Тутракански глас", бр.10/13.03.2014 г.
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поетично поетично поетично
Ердинч Илхан ДИНЧО,
Черногор

Пламена НИКОЛОВА,
Черногор

Дойде
Дойде!
Накрая тя дойде!
Онази пролет, на душата ми покоя...
Аз я доживях, приветствах я!
Дойде!
Светлината в края на тунела...
След толкоз бури, смръзналото ми сърце
усети топлина от длан човешка,
започна в мен топенето на ледове
и ставам по-добра, прощавам грешки...
Дойде!
Спокойствието във гърдите,
днес да дишам вече не тежи.
С усмивка мога да посрещна дните,
Домът ми не е просто четири стени.
Дойде!
Дойде сънят във мойте нощи,
Кошмари нямам, не се събуждам през сълзи.
Почвам да забравям, което помня още...
Получи се!
По-малко всеки ден боли.
Дойде!
Накрая тя дойде!
Дали е Пролет или Любов, не зная.
Но зимата напусна моето сърце.
Аз чувам птици, цветя усещам да ухаят...
Любов ли, Пролет ли...?
Дойде!

Ǭȕȍș
ǹȢȉțȌȐȝșȍȌȕȍșȐȊȕȍȏȈȗȕȖȖșȢȏȕȈȝ
ȟȍȎȐȊȖȚȢȚȔȐȍȗȘȍȒȘȈșȍȕ
ǬȕȍșȡȍȖȚȗȘȈȏȕțȊȈȔȚȖȊȈ
ȒȖȍȚȖșȢȔȗȖșȚȐȋȕȈȓȌȖșȍȋȈ
ȔȖȐȚȍȗȖșȚȐȎȍȕȐȧȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȐȌȖȘȐȐȚȘțȌȕȖșȚȐȚȍ
ȏȈȡȖȚȖȚȍȔȍȕȈȗȘȈȊȐȝȈȗȖșȐȓȍȕ
ȁȍȊȌȐȋȕȈȋȖȘȌȖȋȓȈȊȈ
ȐȡȍȔȐȕȈȗȖȒȘȈȑȔȖȐȚȍȊȘȈȋȖȊȍ
ȐȡȍȐȔșȍțșȔȐȝȕȈ
ȒȈȚȖȐȏȓȧȏȈȖȚȖȉȐȟȈȑȕȖȚȖșȐȗȖȊȍȌȍȕȐȍ
ȏȈȌȈȕȈȗȘȈȊȧȚȖȏȐȔȐȓȎȍșȚȒȖȑȚȖȕȍȖȟȈȒȊȈȚȖȚȔȍȕ
ȁȍșȍțșȔȐȝȕȈȌȈȎȍȕȈȕȍȗȖȏȕȈȚ
ȏȈȌȈȕȈȗȘȈȊȧȌȍȕȧȚȔțȗȖȗȢȓȕȖȞȍȕȍȕ
ȁȍȏȈȘȈȌȊȈȔȕȧȒȖȑȒȖȑȚȖȐȏȋȓȍȎȌȈȖȉȍȏșȢȘȟȍȕ«
ǬȕȍșȍȌȍȕȧȚȊȒȖȑȚȖȡȍȏȈȉȘȈȊȧ
ȏȈȊșȐȟȒȐȚȘțȌȕȖșȚȐ
ȐȗȘȖșȚȖȡȍȉȢȌȈȉȓȈȋȖȌȈȘȍȕ«
ȁȍșȐȓȍȋȕȈșȗȖȒȖȍȕ
șȔȐșȢȓȚȈȟȍȌȕȍșȌȈȘȐȝțșȔȐȊȒȈȕȈȕȍȗȖȏȕȈȚ
ȐȕȈȗȘȈȊȐȝȌȍȕȧȚȔțȗȖȘȈȏȓȐȟȍȕ
ȐÄǬǨ´ȏȕȈȔțȚȘȍȌȍȕȧȚȔȐȡȍȉȢȌȍȗȖȗȘȍȒȘȈșȍȕ

Васка НИКОЛОВА,
Тутракан

Луна
Гледам през прозореца в нощта,
луната гледа ме и тя.
Гледа ме и свети право в мен,
пита ме: „Боиш ли се от мен?”
- Не се боя, луна красива,
ти светещо небесно тяло,
само че в душата ми е вяло
и в мислите ми – хаос!
Що ли ти на младини
не ми въздействаше така, кажи?
Сега, когато силите ми намаляват,
пълнолунията ме вбесяват.
всяват смут, тревоги и безредие…
Но на следващата нощ
ти изгряваш с друга мощ,
светиш вече другояче –
гледам те със обич и възторг.
И не се страхувам аз от тебе вече.
Тъй че миличка луна,
както и да светиш,
всяка вече си добре дошла.

СОУ „Йордан Йовков” участва в
състезанието Spelling Bee
Д

енислав Златков Маринов се класира на
първо място в училищния кръг на Четвъртото националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee, което
се проведе на 11.03.2014 г.
в СОУ „Йордан Йовков”, гр.
Тутракан. Денислав спелува правилно думата label
и победи Емилиян Славов
Василев, който се класира
на второ място. И двамата ученици се класират за
регионалното състезание,
което ще се проведе на 12
април в гр. Русе. Националният кръг на състезанието

ще се проведе на 10 май в
хотел Хилтън в София.
Spelling Bee е традиционно американско състезание,
в което състезателите
спелуват (от англ. spelling),
т. е. произнасят буква по
буква различни думи на
английски език. Над 6400
ученици на възраст до 14
години се състезаваха в
264 училища в страната
през седмицата от 10 до 15
март 2014 г. Участниците
се подготвяха по предварително изготвен списък от
500 думи още от началото
на месец декември.
Целта на състезанието

е да повиши интереса на
учениците към изучаването на английски език и да
подобри знанията им чрез
забавни и интерактивни
инициативи. В България
състезанието се провежда
за първи път през 2011 г.
по идея на доброволци от
Корпус на мира. Победител
в миналогодишното състезание е тринадесетгодишният Мартин Бошкилов от
СОУ „Кузман Шапкарев”, гр.
Благоевград.
Състезанието се организира от Фондация “Корпус
за образование и развитие-КОРПлюС”. То се осъ-

Българска патриотична песен отново ще звучи
Гала-концертът на лауреатите от конкурса "Родна земя” на 17 март (понеделник)
Калина ГРЪНЧАРОВА
торият общински
конкурс за изпълнители на българска патриотична песен „Родна земя” ще се
проведе в Тутракан на
14 март (петък). Той е
посветен на годишнината от Освобождението
на България, а неговата
цел е популяризирането
на българската патриотична песен, както и
обогатяването и разнообразяването на репертоара от песни за
България.

В

Право на участие
имат индивидуални изпълнители, дуети, триа
и вокални формации на
възраст от 4 до 18 години разпределени в четири възрастови групи.
„Досега за участие са
се записали 200 деца от
всички детски градини,
училищата в Тутракан,
както и от училището
в село Нова Черна и
от Читалището в Цар
Самуил” – информира ръководителят на ОЦИД Доротея Бальовска.
Конкурсът е включен в

Календара на Министерството на културата
за 2014 г., а негови организатори са Община
Тутракан, Общински
център за извънучилищни дейности и Регионален инспекторат по образованието–Силистра.
Началото е от 10:00
часа в залата на Обредния дом.
На победителите във
всяка категория от конкурсната програма ще
бъдат присъдени I, II
и III място, диплом за
участие, статуетка,

както и две специални
награди.
Най-високата награда
– Наградата на Общински център за извънучилищни дейности със
статуетка, ще се връчи
за цялостно представяне.
Наградите са осигурени от Община Тутракан
и ОЦИД.
Гала-концертът на
лауреатите и награждаването ще се проведе
на 17 март (понеделник) от 14:30 часа в НЧ
„Н.Й.Вапцаров”.

ществява в партньорство на САЩ и под патронажа
с Фондация „Америка за на Министерството на
България”, Посолството образованието и науката.

13 - 19.03.2014 г.
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„Българийо, родино моя…” „Пътешествие из историята на България”
Диана КАРАЧОРОВА
ационалният празник
в Главиница започна с
панихида в памет на
загиналите войни за Освобождението на България в
църковния храм „Св. Димитър Солунски” отслужена

Н

поднесени венци и цветя на
бюст-паметника на Васил
Левски.
В празничната програма преминала под надслов

"Българийо, Родино моя..."
участваха мъжка певческа
група с ръководител Пламен
Калчев и ученици от СОУ
"Васил Левски".

Габриела ПЕТРОВА
ецата от подготвителна група “Барбарони” на ЦДГ „Славянка” отбелязаха националния
празник на България – 3-ти

Д

ɋɥɨɜɨɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚɩɨɞɧɟɫɟ
ɤɦɟɬɴɬɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

от отец Васил.
Пред сградата на общинската администрация
се проведе церемония по
издигане на националното
знаме.
Приветствие по случай
празника отправи Хюсеин
Хамди - кмет на община
Главиница, след което бяха

март, пред своите родители и гости от двете големи
училища в града – СОУ Йордан Йовков” и СОУ „Христо
Ботев”.
Това стана с тържест-

вен концерт, който „разходи” гостите из историята
на България – показа им
великите българи, а също
така красотата и силата
на българката!

Място за
вашата
реклама

10 март – Ден на Холокоста в България

„Споменът не трябва да умира”
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɨɤ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɡɚɝɥɚɜɟɧ Äɋɩɨɦɟɧɴɬ ɧɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɭɦɢɪɚ´ ɛɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɫɞɟɫɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɨɬɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɦɚɪɬɋɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢ ɫɴɜɟɬ ɨɬ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢ  ɝ ɬɨɡɢ ɞɟɧ ɟ
ɨɛɹɜɟɧ ɡɚ ³Ⱦɟɧ ɧɚ ɏɨɥɨɤɨɫɬɚ
ɢɧɚɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟɨɬɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɳɭ ɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨ´
ɩɨɹɫɧɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɬɚ ɩɨ
ɢɫɬɨɪɢɹ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɇɚ  ɦɚɪɬ  ɝ ɩɥɨɜɞɢɜɫɤɢɹɬɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɄɢɪɢɥ
ɩɨɤɴɫɧɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɩɚɬɪɢɚɪɯ
ɢ ɫɨɮɢɣɫɤɢɹɬ ɟɤɡɚɪɯ ɋɬɟɮɚɧ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɬɞɟɩɨɪɬɢɪɚɧɟɬɨɤɴɦɧɚɰɢɫɬɤɢɬɟɤɨɧɰɥɚɝɟɪɢ
ɧɚɫɬɨɬɢɰɢɟɜɪɟɢɨɬɉɥɨɜɞɢɜ
Ȼɥɢɡɨɞɟɜɟɬɯɢɥɹɞɢɞɭɲɢɫɚ
ɫɴɛɪɚɧɢ ɜ ɉɥɨɜɞɢɜ ɧɨ ɬɟ ɧɟ
ɛɢɜɚɬɧɚɬɨɜɚɪɟɧɢɧɚɜɥɚɤɨɜɟɬɟɡɚɉɨɥɲɚɩɨɪɚɞɢɨɮɢɰɢɚɥɧɚɨɬɦɹɧɚɧɚɡɚɩɨɜɟɞɬɚɡɚɞɟɩɨɪɬɚɰɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɹɦɨɦɟɧɬ
ȼ ɬɟɡɢ ɫɴɛɢɬɢɹ ɫɟ ɧɚɦɟɫɜɚ
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɄɢɪɢɥɌɨɣɜɥɢɡɚ
ɜɟɜɪɟɣɫɤɢɹɥɚɝɟɪɜɉɥɨɜɞɢɜ
ɢɡɚɹɜɹɜɚɱɟɳɟɬɪɴɝɧɟɫɞɟɩɨɪɬɢɪɚɧɢɬɟɚɤɨɬɟɧɟɛɴɞɚɬ

У

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Община Тутракан организира заключителна пресконференция
по проект „По-добро административно обслужване на гражданите и
бизнеса в община Тутракан чрез обучение на служителите
в общинската администрация”
На 19 март 2014 г. от 11:00 ч. в община Тутракан ще се проведе заключителна
пресконференция по проект „По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската
администрация” по Договор № А12-22-170/16.11.2012 г., финансиран по Оперативна
програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация”.
ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢ Ɇɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚɫɟɧɚɞɢɝɚɜɴɥɧɚɨɬ
ɧɚɪɨɞɧɨ ɧɟɝɨɞɭɜɚɧɢɟ ɫɪɟɳɭ
ɪɟɲɟɧɢɟɬɨɧɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
Ɉɫɧɨɜɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɡɚɨɬɦɹɧɚɬɚ
ɧɚ ɩɴɪɜɢɹ ɢ ɧɚɣɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɨɩɢɬ ɡɚ ɞɟɩɨɪɬɚɰɢɹ ɧɚ
ɟɜɪɟɢɬɟ ɢɡɢɝɪɚɜɚ ɛɴɪɡɨɬɨ ɢ
ɪɟɲɢɬɟɥɧɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɝɪɭɩɚ
ɨɬ  ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɧɚɱɟɥɨ ɫ ɩɨɞɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɇɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɉɟɲɟɜ
ɤɨɢɬɨɫɟɨɛɹɜɹɜɚɬɫɪɟɳɭɫɥɭɱ-

ɜɚɳɨɬɨɫɟɤɚɬɨɱɪɟɡɩɨɞɩɢɫɤɚ
ɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɩɪɚɜɹɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɢɦ ɧɟɥɟɝɢɬɢɦɧɧɨɫɬ ɢ ɫ  ɬɨɜɚ
ɛɥɚɦɢɪɚɬ ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɫɤɢɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɨɯɢɬɥɟɪɢɫɬɤɨɬɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ
Ɍɨɜɚ ɧɟ ɩɨɩɪɟɱɢɥɨ ɫɥɟɞ
 ɝ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɉɟɲɟɜ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɨɫɴɞɟɧ ɨɬ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɬɟ
ɢɬɟɯɧɢɹɬɧɚɪɇɚɪɨɞɟɧɫɴɞɢ
ɯɜɴɪɥɟɧɜɤɨɧɰɥɚɝɟɪ
ɉɨɜɪɟɦɟɧɚɭɪɨɤɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɧɹɤɨɥɤɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ±ɳɨɟɯɨɥɨɯɨɫɬɟɬɚɩɢɬɟɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɡɨɥɚɰɢɹɬɚ
ɧɚɟɜɪɟɢɬɟɤɨɧɰɥɚɝɟɪɢɬɟȺɭɲɜɢɰȻɢɪɤɟɧɚɭ Ɉɫɜɢɟɧɰɢɦ 
ȻɭɯɟɧɜɚɥɞɢȾɚɯɚɭɞɧɟɜɧɢɤɴɬ
ɧɚȺɧɟɎɪɚɧɤȾɢɦɢɬɴɪɉɟɲɟɜ
ɢ ɫɩɚɫɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɟɜɪɟɢ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟ ɪɟɲɚɜɚɯɚ ɤɪɴɫɬɨɫɥɨɜɢɰɚɩɨɬɟɦɚɬɚɚɜɤɪɚɹ
ɧɚɱɚɫɚɧɚɩɢɫɚɯɚɫɜɨɢɬɟɩɨɫɥɚɧɢɹ
ȼɱɚɫɚɩɨɢɫɬɨɪɢɹɩɪɢɫɴɫɬɜɚ
ɧɚɱɚɥɧɢɤɴɬ ɧɚ ɊɂɈ ɧɚ ɆɈɇ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ȽɚɛɪɢɟɥɚɆɢɬɤɨɜɚ

Поводът за организираната пресконференция е отчитането на постигнатите
резултати по проекта и представяне на реализираните дейности, а именно:
ßcÄÈÌÍÐÑß – Обучения на служители от Община Тутракан от Института
за публична администрация
ßcÄÈÌÍÐÑßß- Обучение по английски език
ßcÄÈÌÍÐÑß - Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация
ßcÄÈÌÍÐÑßß- Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие
и подобряване на ключовите компетентности
ßcÄÈÌÍÐÑß – Обучение с програмен продукт „Архимед“
ßcÄÈÌÍÐÑß – Дейности за информация и публичност
ÛmË¾»ÈÃÂ»ÑÃºÛÃÛÎÊË»½ÆÀÈÃÀÛÈ»ÛÊËÉÀÅÍ»Û
Чрез изпълнението на предварително заложените дейности е била постигната
и общата цел на проекта: подобряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса в Община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската администрация и кметовете на кметства. По време на проведените
обучения, служителите на община Тутракан са придобили и развили професионални
компетенции за целенасочено и ефективно привличане на качествени инвестиции
в района и по-голям поток от туристи. Повишаването на квалификацията на
служителите на общината е непрекъснат процес, който гарантира, че служителите ще могат да предоставят качествени услуги на гражданите и бизнеса
и ще изпълняват служебните си задължения в съответствие със съвременните
изисквания на глобализация и електронизация във всички аспекти на социалния
живот. В рамките на проекта са били обучени общо 212 служители на общината.
Общата стойност на проект „По-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Тутракан чрез обучение на служителите в общинската
администрация” е 89 972.12 лева, с продължителност 12 месеца и се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ОБЩЕСТВО
Решения на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 41 от 27 Февруари 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 478
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно приемане
на решение за продажба и одобряване на
оценка на недвижим имот представляващ
част от стара улица с площ от 597 /петстотин
деветдесет и седем/ кв.м., предаваща се към
УПИ-Х-572, кв. 37 по плана на с. Нова Черна
по плана на селото одобрен със Заповед №
44/25.02.1991 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ земеделска земя с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Докладна записка относно неправомерно ползване на имоти – публична
общинска собственост с начин на трайно
ползване „пасища, мери”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Докладна записка относно ползване
на абонаментни карти на преференциални
цени по утвърдените линии на градския
и общинския транспорт от гражданите на
възраст 65 и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Докладна записка относно приемане
на решение за трансформиране на имот
– публична общинска собственост в имот –
частна общинска собственост находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Рибарска” № 47 .
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ неурегулиран поземлен имот
с кадастрален №73496.503.1061 с площ от
566 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, ул.
”Тинтява” № 11.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между Община Тутракан
и физическо лице в поземлен имот находящ
се в с. Преславци, кв. 23, УПИ- IХ-208 с площ
от 438 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Докладна записка относно разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ урегулиран поземлен имот
находящ се в с. Преславци, кв. 23, УПИ - ХVII500 с площ от 1570 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Докладна записка относно допълване
на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Докладна записка относно продажба
на общинско жилище представляващо
„Двустаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2849.1.6, находящ се в гр.
Тутракан, ул. ”Сакар планина” №10, бл. ”Възход” вх.А, ет.2, ап.6 на наемател, настанен
по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Докладна записка относно отпускане на еднократна помощ на Фатме Акиф
Мехмедова, с. Цар Самуил, ул. „Христо
Ботев” №44.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Докладна записка относно промяна в
състава на Обществен съвет, като контролен
орган за социално подпомагане.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Докладна записка относно приемане
на Общински план за младежта в Община
Тутракан за 2014 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Докладна записка относно избор на
общински съветници за членове на Общинска експертна комисия по спорта /ОЕКС/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Докладна записка относно доклад на
кмета на Община Тутракан за изпълнение
решенията на Общински съвет за периода
от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Докладна записка относно предложение до НИНКН /съответно СОПК/ и
Министерството на Културата, Мемориалният комплекс „Военна гробница-1916 г.”
от деклариран паметник със статут паметник
на културата с „местно значение” да бъде
обявен за паметник на недвижимото културно наследство с категория от национално
значение.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Докладна записка относно подадена
жалба от д-р Кръстю Михайлов Кръстев,
кандидат в конкурса за управител на МБАЛ
”Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Докладна записка относно одобряване на бюджетна прогноза за периода
2015-2017 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Докладна записка относно прехвърляне чрез непарична /апортна/ вноска по
реда на Търговския закон, в полза на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Тутракан” ЕООД по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 161PO001/4.1-05/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и
оборудване на общински лечебни заведения
в общини, извън градските агломерационни
ареали.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС, чл.32,
ал.1, т.8 и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
предаваема част с площ от 597 /петстотин
деветдесет и седем/ кв.м., предаваща се към
УПИ-Х-572, кв. 37 по плана на с. Нова Черна
собственост на Али Мехмед Али от с. Нова
Черна, ул. „Ангел Кънчев” №26
- Пазарна стойност на имота 2870,00
лв. /две хиляди осемстотин и седемдесет
лева/ без ДДС.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно сключване
на договор за продажба на предаваемата
част.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 480
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
недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ земеделска земя
с начин на трайно ползване „нива” имот №
000092 с площ от 7,499 дка., категория III /
трета/, местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на с. Цар Самуил, общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 4874,00
/четири хиляди осемстотин седемдесет и
четири лева/лв. и стъпка за наддаване 10
% от обявената първоначална тръжна цена.
- 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и чл. 34,
ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. Възлага на Кмета на Общината чрез Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” да организира проверка на всички
имоти – публична общинска собственост, с
начин на трайно ползване „пасища, мери”,
за установяване неправомерното ползване
на имоти или части от тях.
2. За извършването на проверката, Кмета
на Община Тутракан да състави комисия
за всяко населено място на територията
на Община Тутракан, която да включва
представител от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, кмет или
кметски наместник на съответното населено
място и експерт – правоспособно лице за
извършване на трасиране, означаване и
координиране на границите на имотите –
публична общинска собственост.
3. В случай на констатирано нарушение –
неправомерно ползване, Кметът на Община
Тутракан да изиска от Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция информация за ползвателя на съседния блок
на земеделско стопанство, чрез ползването,
на който е осъществено нарушаване на
границите на имот – публична общинска
собственост.
4. За установеното неправомерно ползване да се състави протокол, към който да се
прилага Протокол за трасиране, означаване
и координиране на поземлен имот и снимков
материал, установяващ сливане на съседните блокове на земеделското стопанство.
5. Земеделските стопани, които са
признали извършените от тях нарушения,
изразяващи се в неправомерно ползване
на имоти или части от имоти – публична
общинска собственост и желаят да приберат
добитата от същите земи реколта, следва да
обезщетят Община Тутракан с обезщетение
в размер 60,00 /шестдесет лв./ дка.
Срокът за заплащане на дължимото обезщетение е до 7 /седем/ дни от установяване
на нарушението.
В случай, че земеделския стопанин не
изпълни задължението си по обезщетяване
ще му бъде съставен акт за административно
нарушение по Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и да му
бъде наложено административно наказание
– глоба, а неправомерното ползване да бъде
прекратено по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да издаде заповед, с която да регламентира
процедурата по сключване на споразумения
с неправомерните ползватели, които да
включват клаузи относно възстановяване
границите на общинските поземлени имоти
и дължимото обезщетение в случай на неизпълнение на поетото задължение.
7. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извършва постоянен и последващ контрол върху възстановяването на общинските
земи – с начин на трайно ползване „пасища,
мери” и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 482
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23
от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тутракан
дава съгласие, гражданите на Община
Тутракан на възраст над 65 г., да ползват
абонаментни карти на преференциални
цени по утвърдените линии на градския и
общинския транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да сключи договор с фирмата-превозвач по линиите на градския и общинския
транспорт, като сумата за доплащане от
Община Тутракан за издаване на картите не
може да надвишава 960.00 /деветстотин и
шестдесет/ лв. с ДДС на месец.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА
, чл.6 ал.1от ЗОС и чл.2, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Рибарска” № 47, кв. 8, поз.
имот 1299, УПИ-ХVI по плана за кв. „Рибарска махала” от 1991 г., с идентификатор №
73496.500.1299, представляващ застроен
поземлен имот с площ от 279 кв.м., в т.ч.
едноетажна паянтова жилищна сграда с
идентификатор № 73496.500.1299.1 със
застроена площ от 48 кв.м., от публична
общинска собственост в частна общинска
собственост.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 484
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.32,

ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ ”Застроен неурегулиран поземлен имот, находящ се в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, ул. ”Тинтява” №11,
кадастрален №73496.503.1061 с площ от 566
кв.м., по кадастрална карта на гр. Тутракан
с граници на имота: СИ - поземлен имот №
73496.503.1061; ЮИ - път № 73496.503.1
ЮЗ - поземлен имот №73496.503.1062 СЗ поземлен имот № 73496.503.1059, съгласно
АОС № 1646/12.02.2014 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 5660,00 лв. /пет хиляди шестстотин
и шестдесет лева/ без ДДС .
Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 485
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
Али Абдурахман Алиш от гр. Варна, чрез
продажба на общинската идеална част,
представляваща 438/1138 идеални части
от поземлен имот IХ—208, кв. 23, улица
„Шеста” по плана на с. Преславци, целия с
площ от 1138 кв.м. при граници и съседи:
С – УПИ-VIII-207, И – Улица”Шеста” № 9506;
Ю – УПИ-Х-209, З – УПИ - ХVII-500, съгласно
АОС №1637/31.01.2014 г.
II. Определя пазарната оценка за продажба на гореописания имот в размер на
1314,00 лв. /хиляда триста и четиринадесет
лева./ без ДДС.
III. Възлага на Кмета на община Тутракан
да извърши всички законосъобразни действия във връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 17 съветници,
За – 16, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 486
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка с
чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014г. приета с решение № 452 по
Протокол № 39/30.01.2014 г. на Общински
съвет гр. Тутракан с имоти, частна общинска
собственост, както следва;
1.1. В част III, буква Б за „ Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде
чрез публичен търг или конкурс” да се
добави в точка 42
- Застроен неурегулиран поземлен имот,
находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Тинтява”
№11с кадастрален №73496.503.1061, по
кадастрална карта на гр. Тутракан.
1.2. В част III, буква Б, за „ Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде
на наематели настанени в тях по административен ред” в точка 4 да се добави:
- Двустаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2849, находящ се в гр. Тутракан, ул.”Сакар планина ” №10, бл. „Възход”,
вх.А, ет.2, ап.6”
1.3. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде
чрез публичен търг или конкурс” да се
добави в точка 43
- Земеделска земя с площ от 10,138 дка
с начин на трайно ползване: Нива, находяща
се в с. Старо село, поземлен имот с идентификатор № 023058.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 487
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.37 и чл.38, ал.4 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, Общински
съвет –Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на
недвижим имот - частна общинска собственост, общинско жилище находящо се
в гр. Тутракан, ул.”Сакар планина ” №10,
бл.Възход вх.А, ет.2, ап.6 апартамент със
застроена площ от 62.820(шестдесет
и два кв.м. и осемдесет и два кв.см.) с
кадастрален №73496.501.2849.1.6/седем,
три, четири, девет, шест, точка, пет, нула,
едно, точка, две, осем, четири, девет, точка,
едно, точка, шест/, представляващ двустаен
апартамент състоящ се от: дневна, спалня,
кухня, коридор сервизни помещения и два
броя тераси в жил. блок с кадастрален
№73496.501.2849.1 и прилежаща маза №6 с
площ от 3,93 кв.м., ведно с 5,69% ид. части
от общите части на сградата и ОПС-70,43
кв.м., в поземлен имот с идентификатор
№73496.501.2849, при граници: север – стълбищна площадка и вътрешен зид към обект
№73496.501.2849.1.5 , изток –вътрешен зид
към обект №73496.501.2849.1.5 и външен
зид, юг – външен зид, запад – вътрешен
зид, съгласно АОС №1215/29.03.2012 г., на
Милена Иванова Русева с ЕГН:7709035618,
наемател настанен по административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на
20 209,00 лв. (двадесет хиляди двеста и
девет лева)
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 488
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Фатме Акиф Мехмедова
с ЕГН…, с. Цар Самуил, ул. „Христо Ботев”
№44 на стойност 1000,00 лева.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 489

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 35 от Закона за социално
подпомагане, чл.52 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане,
Общински съвет–Тутракан приема решение
за промяна в състава на Обществен съвет за
контрол в социалното подпомагане в състав:
1. Петя Василева Князова
2. Снежана Георгиева Николова
3. Шенол Али Молла
4. Исмаил Халиибрямов Зекериев
5. Тодорка Ангелова Енева
6. Синами Невади Рашид
7. Теменужка Стефанова Цонева – ресурсен учител
8. Ангел Русев Ранчев – общински
съветник
9. Синан Исмаил Топал – общински
съветник
Възлага неговото изпълнение на Кмета
на община Тутракан.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 490
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта Общински съвет – Тутракан:
1. Приема Общински план за младежта в
Община Тутракан за 2014 година.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 491
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
и във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан,
Общинският съвет, гр. Тутракан избира в
състава на ОЕКС, гр. Тутракан да участват
следните общински съветници:
1. Красимир Йорданов Петров
2. Шенол Али Молла
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 492
На основание чл. 44, ал,1, т.7 от Закона
за местно самоуправление и местна администрация :
1. Приема доклада на кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията на
Общински съвет гр. Тутракан.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 493
На основание чл.21 ,ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал.2
от Закона за културното наследство и чл.31,
ал.1 и чл.34 от Наредба № Н-12/21.11.2012г.
за реда за идентифициране, деклариране,
предоставяне на статут и за определяне
категорията на недвижимите културни
ценности, за достъпа и подлежащите на
вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности,
Общинският съвет - Тутракан предлага на
НИНКН /съответно СОПК/ и Министерството
на Културата, Мемориалният комплекс
"Военна гробница-1916 г." да бъде обявен за
паметник на недвижимото културно наследство с категория от национално значение.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 494
1. На основание чл.13, ал.2 от Наредба №
9/2000г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения, издадена от Министерство на здравеопазването, чл. 21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, Общински съвет Тутракан счита
подадената жалба от д-р Кръстю М. Кръстев
с вх. № РД-9699/21.12.2013 г. за неоснователна, т. к. не се установиха нередности при
процедурата по провеждането на конкурса.
2. На основание чл.9, ал.1 от Наредба №
9/2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения, издадена от Министерство на здравеопазването, и чл. 21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Тутракан
прекратява процедурата по конкурса. Приемане на решение за откриване и провеждане
на нов конкурс по реда на чл. 3 от Наредба
№9 Общински съвет Тутракан ще вземе на
следващо свое заседание.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да организира уведомяването на жалбоподателя за решенията на Общинския съвет от
настоящето заседание, касаещи провеждането на конкурс за избор на „Управител” на
„МБАЛ - Тутракан” ЕООД.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 495
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал.2 от 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,
Общински съвет-Тутракан,
ОДОБРЯВА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на Община – ТУТРАКАН
за периода 2015-2017 година.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 496
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от
ЗМСМА, чл.72 и чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл.38
от Закона за лечебните заведения, чл. 7 и
чл. 8 от Учредителния акт на „МБАЛ” ЕООД,
гр. Тутракан, Общински съвет-Тутракан дава
съгласие:
1. На основание чл. 72 и чл. 147, ал.2
от ТЗ и в качеството си на едноличен
собственик на капитала на „МБАЛ” ЕООД,
гр.Тутракан, Община Тутракан да направи
непарична /апортна/ вноска в капитала на
дружеството, която представлява придобитото оборудване в изпълнение на ДБФП
№ 161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за
реконструкция/обновяване и оборудване
на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломерационни ареали по
ОПРР 2007-2012 за изпълнение на проект
„Преустройство и моделнизация на МБАЛ
– Тутракан с предоставяне на възможност
за долекуване”, подробно описани в приложените протоколи от № 1 до № 14 към
настоящето решение.
2. На основание чл. 7 и чл.8 от Учредителния акт на „МБАЛ” ЕООД гр. Тутракан и
чл. 38 от Закона за лечебните заведения,
Община Тутракан да увеличи капитала на
дружеството с балансовата стойност на
дълготрайните активи по приложените
протоколи от № 1 до № 14. Общата стойност
на увеличението възлиза на 3 503 151,60 лв.
/три милиона петстотин и три хиляди сто
петдесет и един лв. 0,60 ст./, разпределени
в 350 315 /триста и петдесет хиляди триста
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и петнадесет/ дяла по 10 лв. /десет лева /
всеки и 1 /един/ дял в размер на 1,60 /един
лев и 0,60 ст./.
3. Общият размер на дружествения
капитал на „МБАЛ” ЕООД, гр. Тутракан се
променя от 271 270 /двеста седемдесет и
една хиляди двеста и седемдесет лева/,
разпределен в 27 127 /двадесет и седем
хиляди сто двадесет и седем/ дяла по 10
/десет/ лева всеки един, на 3 774 351,60 /
три милиона седемстотин седемдесет и
четири хиляди триста петдесет и един лева
и 0,60 ст./, разпределени в 377 442 /триста
седемдесет и седем хиляди четиристотин
четиридесет и два/ дяла, по 10 /десет/ лева
всеки един и 1 /един/ дял по 1,60 /един лев
и 0,60 ст./.
4. Утвърждава проект за изменение на
Учредителен акт на дружеството „МБАЛ”
ЕООД, гр. Тутракан.

5. Упълномощава управителя на „МБАЛ”
ЕООД, гр. Тутракан д-р Недка Цветкова, да
предприеме всички правни и фактически
действия, които са в кръга на правомощия
му, свързани с изпълнение на настоящото
решение.
6. Упълномощава кмета на Община
Тутракан да предприеме всички правни и
фактически действия, които са в кръга на
правомощия му, свързани с изпълнение на
настоящото решение.
7. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/
допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Покана
Управителният съвет на ЗК „ЛАЗУР-94”,
гр. Главиница, област Силистра
ви кани да присъствате на

Годишното отчетно-изборно събрание,
което ще се състои на 22 март 2014 г. от 9:00
часа на адрес: гр. Главиница, ул. ”Раковска” №2, в
сградата на кооперацията

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на нови членове на кооперацията;
2. Освобождаване на членове на кооперацията;
3. Отчет на Управителния съвет за дейността на
кооперацията през 2013 година;
4. Отчет на Контролния съвет за дейността през
2013 година;
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата;
6. Освобождаване на Председателя на кооперацията;
7. Освобождаване на Управителния съвет;
8. Освобождаване на Контролния съвет;
9. Избор на Председател на кооперацията;
10. Избор на Управителен съвет;
11. Избор на Контролен съвет;
12. Определяне и утвърждаване размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска година;
13. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за Кооперациите, събранието ще се проведе един
час по-късно независимо от броя на присъстващите.
От Управителният съвет

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
РПК "НАПРЕДЪК", гр. ГЛАВИНИЦА
На основание чл.16 от Закона за кооперациите,
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр. Главиница,
Силистренска област и решение №1 от
протокол №1/22.02.2014 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 22.03.2014 г. от 9:00 часа в Сладкарница – Главиница, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК ”Напредък”.
2. Отчет за работата на Управителния съвет през
2013 г., насоки за развитие на кооперацията и прием
на бизнес-програмата за 2014 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
4. Приемане резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад на Контролния съвет за работата на
Управителния съвет, заключения по доклада на Управителния съвет и годишния счетоводен отчет.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит и
залог на кооперативно имущество при необходимост.
7. Предложения за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.
8. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2013 г. на председателя, Управителния
и Контролния съвет на кооперацията.
9. Освобождаване на председателя, Управителния
и Контролния съвет поради изтичане на мандата.
10. Избор на председател на кооперацията.
11. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
12. Избор на Контролен съвет на кооперацията.
13. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведе
един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
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е кампанията
История за бедност или Взаход
отпускане на
да помогнем на Лукреция! еднократната
размера на помощта. Това
засега е единствената надежда за помощ.
Точно тогава се срещам
с Лукреция и Георги Василев, бившият кмет на с.
Варненци, който хората от
селото помнят с широкото
си сърце и готовността да
помогне на всеки в беда.
„Умира ми се, не ми се
живее вече – нарежда Лукреция и сълзите й капят.
Детето вечер като се върне от училище вика: „Гладен
съм!”. А храна няма. И то:
„Какво да правя, мамо, да

крада ли?” Питам за работа – няма! Питам за помощи
– няма! Питам за продукти
дето раздаваха – няма! Не
съм плащала тока и водата,
сигурно ще ги спрат.”
Всъщност, повече думи не
са необходими. Тази жена
и малкият й син са в беда
и можем да им помогнем.
С продукти, дрехи, средства… Дори и с добра дума!
Вратите на редакцията
са отворени за вашата
подкрепа, включително и за
добрата дума.

126 млн. лева платени по новите Един загинал и трима пострадали при пожари
4 сметки на НАП за седмица
а периода 4-7 март 2014
г., първата седмица, в
която данъци и осигуровки се внасят по 4 вместо по
закритата единна сметка към
бюджета, са постъпили общо
125.7 млн. лв. По видове приходи вноските са за: 56.8 млн. лв.
за данъци, 40.4 млн. за социални
осигуровки, 19.5 млн. за здравни
вноски и 9.0 млн. за вноски за
допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите
4 сметки могат да се правят
и чрез онлайн системата на
НАП. Необходима е дебитна или
кредитна карта и регистрация в
платформата Еpay. Софтуерът
елиминира риска от технически
грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично
банковите сметки и кодовете за
вид плащане към съответния

З

офис на НАП. Регистрацията в
електронната платежна система
на НАП е безплатна и отнема
няколко минути.
Безпроблемно работят и услугите за достъп до данъчно –осигурителните сметки на клиентите и справките за наредените
суми и погасените задължения.
Електронните системи на НАП
приемат и подадените по интернет декларации за облагане на
доходите на физическите лица,
формуляри за корпоративните
данъци, ДДС документи и осигурителни декларации. От НАП
припомнят, че всеки гражданин
или представител на фирма
може да получи безплатно персонален идентификационен код
(ПИК) с който да следи в интернет данъчно-осигурителното
си досие, плащанията и задълженията, да прави справки за
осигурителния доход и вноските,
които работодателят му внася.

СМЯХ
Международна мъжка компания говори за жени:
- Жена ми - казва Джон - е красива и стройна като
газела...
- Моята - включва се Франсоа - е елегантна и нежна
като кошута...
След кратък размисъл наш' Иван се обажда:
- Тя и моята е един добитък ...
Клиент към нова продавачка в риболовен магазин:
- Извинете, добри ли са силиконовите ви примамки?
- Простак! Те са ми естествени!
DJ-ят в дискотеката: - Готови ли сте да избухнеееем?
От задните маси: - Аллах акбар!
Две мишки ядат лентата от филма "Отнесени от вихъра" в мазето на едно кино в София. Едната мишка пита:
- Как ти се струва?
- Ами, да ти кажа честно, книгата ми хареса повече...
ßc¿ÈßËÇ 100 лв.!
- На заем?!
- Не, бе, за спомен.
Панталоните са дадени на мъжете, за да скриват
мислите им ли...
- Шест години не пих, не пуших, за момичета въобще
не помислях...После нашите ме заведоха на училище...
Разговор между приятели:
- Знаеш ли, че е полезно да се ходи бос?
- Наистина е така. Винаги ме боли глава, като се
събудя с обувки!
Мъж черпи колегите си в службата с бонбони.
- Какво става, какъв е повода?
- Роди ми се момченце.
- Браво! А как е жена ти?
- Ами добре е засега... Още не съм й казал.
Гост - човек, който идва да пие кафе и ти изпива
всичката ракия.

а първите два месеца на 2014 г. поделенията на Областно
управление “Пожарна безопасност и защита на населението”
/ОУПБЗН/ - Силистра са обслужили общо 105 произшествия,
срещу 74 за същия период на 2013г. Ликвидирани са 60 пожара, от
които 25 с материални загуби, в 35 случая е извършена гасителна дейност на пожари в отпадъци и комини, без да са нанесени материални
щети. В сравнение със същия период на 2013г. пожарите с материални
загуби са с 2 повече, броя на пожарите без материални загуби е с един
по-малко. Извършена е аварийно-спасителна дейност в 12 случая и
помощни работа в 31 случая. През периода има 2 лъжливи повиквания.
От началото на годината до 28.02.2014 г. при пожари е загинал един
гражданин и трима са пострадали.
Разпределението на произшествията по отрасли е следното: в Жилищно-комунално стопанство и битово обслужване – 15, в Транспорт
– 2., в Селско стопанство – 1, в Енергетика - 1, в Търговия и ремонт - 1,
в Хотелиерство и ресторантьорство – 1, др.
Разпределението на произшествията по причина на възникване е
следното: от късо съединение - 9, от небрежност при боравене с открит огън - 2, от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни
уреди - 2., от техническа неизправност - 2, от самозапалване - 2, от
строителна неизправност - 1, и др.
Служителите от направление „Планиране, превантивна дейност
и контрол” са извършили 1 комплексна, 60 контролни и 237 тематични проверки. От всички извършени проверки са констатирани
97 нарушения. При проверките са предписани 92 мероприятия.
По искане на заинтересовани физически и юридически лица са
проверени 15 обекта. Връчени са 43 разпоредителни документа.
Изпратени са 6 уведомителни писма за спазване правилата за
противопожарна безопасност.

З

Малки обяви

финансова подкрепа
С
ъгласно ПМС №42 финансовата подкрепа в
размер на 30 лева ще
се предоставя еднократно по постоянен адрес на
следните групи, без да е
необходимо те да подават
молби: лица и семейства,
получили целева помощ за
отопление за отоплителен
сезон 2013/2014 г.; лица и
семейства, които са подали
молба-декларация за отпускане на целева помощ за
отопление за отоплителен
сезон 2013/2014 г., на които
е издадена заповед за отказ
поради по-висок от диференцирания минимален доход
за отопление със сума помалка или равна на 10 лeва;
лица и семейства, които са
подали молба-декларация за
отпускане на целева помощ
за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., на
които е издадена заповед
за отказ поради непълна
6-месечна регистрация в
дирекция "Бюро по труда"
към 1 ноември 2013 г. и към
момента продължават да са
регистрирани.
До 31 март 2014 г. дирек-

циите „Социално подпомагане" ще приемат молби от
лица и семейства, които не
са подавали молба-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г.,
но отговарят на условията
за отпускане на целева
помощ за отопление или
на които средномесечният
доход е по-висок от диференцирания минимален доход
за отопление със сума помалка или равна на 10 лева.
В молба-декларацията лицата или семействата сами
декларират доходите си за
6 последователни месеца в
периода между 1 януари 2013
г. и 30 септември 2013 г.,
въз основа на които се определя средномесечният доход.
Всяка молба-декларация се
обработва по предвидения
ред - извършва се социална
анкета по постоянен адрес,
прави се проверка на всички
декларирани обстоятелства
от семеен, здравословен,
доходен, имуществен характер, които имат отношение
към определянето на правото на подпомагане.

На 4 обекта в експлоатация са издадени документи за
съответствие с изискванията за пожарна безопасност.
На 10 обекта са издадени становища за строеж.
Връчени са 3 акта за установяване на нарушенията
на правилата и нормите за пожарна безопасност, 6
акта за установено административно нарушение за
установяване на нарушения за правилата и нормите
за пожарна безопасност. Въведени в експлоатация e
1 строеж.
Служители от ОУПБЗН-Силистра са участвали в 2
приемателни комисии.

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

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

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

СУДОКУ

от стр. 1 вото на социална помощ за
5 години напред.
Възможност за подкрепа
тя вижда у Община Тутракан. Среща се с кмета д-р
Димитър Стефанов, който
й обяснява законовите възможности на общинския
бюджет в такива случаи
– еднократна помощ (б.а:
максимумът е 300 лв.).
Служителите от администрацията й връчват списък с набор от документи,
които трябва да събере и
представи, а въз основа на
тях, Комисията да определи

Посред зима, през
м.февруари 2013 г., се срутва покрива на къщата, в
която живеят. Жената
е принудена на продаде
единственото недвижимо
богатство, което е имала
– наследствените 10 дка
земя, за да може екстрено
да го ремонтира. С остатъка от парите разплаща
заемите, които е вземала
от познати.
Заради продажбата на
земята, Лукреция губи пра-

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Музейно-образователни уроци в училище:

13 - 19.03.2014 г.

Специалисти от „Пирогов”
идват отново за скринингови
прегледи на деца в Русе

„Любовта в живота на българите в миналото”
В
З
навечерието на Международния ден на
жената, уредникът в
Историческия музей Даниела Иванова, проведе музейно-образователен урок
с ученици от IХ и Х клас
в СОУ „Христо Ботев”,
възпитаници на преподавателката Донка Петрова.
Урокът бе под надслов „Любовта в живота на българите в миналото”, тема
интересна и щекотлива за
младите хора. До една голяма част от тях, любовта
вече се беше докоснала и
те бяха изживели първите
си любови и разочарования.
Темата се оказа и продължение на Презентацията на личното творчество „Любовта в стихове
и проза”, проведена през
месец февруари в ОНЧ
„Н.Й.Вапцаров - 1873 г.”
За да е интересна поднесената информация бе
подготвена и мултимедийна презентация, много
архивни снимки, народни
песни от Крайдунавска
Добруджа и разкази на информатори, които говорят
за любовта (част от тях
са публикувани в сборника
„Тутракан - разкази и етническа памет”). Шестнайсетгодишните ученици, на
прага на истинския живот,
се „запознаха” с живота,
битието и любовта на
техните връстници, но от
едно отминало време.
В света на българите

ɚɩɟɬɢɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɨɬɍɆȻȺɅɋɆ
Äɉɢɪɨɝɨɜ´ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɜ
Ɋɭɫɟ ɡɚ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɧɚ ɞɟɰɚ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɢ
ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬ
ɧɚ Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚ
ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ÄɆɟɞɢɤɚ
Ɋɭɫɟ´ ɞɪ Ʉɢɪɢɥ ɉɚɧɚɣɨɬɨɜ
ɂɞɟɹɬɚ ɟ ɩɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ
ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɥɟɫɟɧ ɞɨɫɬɴɩ
ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɜɧɟɪɚɛɨɬɟɧɢ
ɧɟɭɱɟɛɟɧɞɟɧɢɬɨɧɚɦɹɫɬɨ
ɬɭɤ ɜ Ɋɭɫɟ Ɍɚɤɚ ɡɚ ɦɚɥɤɢɬɟ
ɪɭɫɟɧɱɟɬɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚ ɪɚɧɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɚ ɩɪɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɨɥɟɱɟɧɢɟɨɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬ

от отминалите столетия
за любовта не се говори
открито и младите не
могат да показват пред
всички чувствата си, за
разлика от нашето съвремие. Народните песни ни
разказват, че периодът на
„либенето”, е най-хубавият
в живота на човека. Той се
свърза с младостта, с моминството възпято като
„везирство”, а ергенлъка
като „пашалък”. Когато
момата се замомее, нейно
традиционно задължение
е да носи вода. Първото
ходене за вода, трябва да

е с нова, неупотребявана
стомна, нарича се момина стомна. Ако момъкът
харесва момата, ще й „напие” водата, когато тя се
връща с пълни стомни или
менци от чешмата. С това
си действие, той без думи
изразява, че тя е избраницата на сърцето му. Ако
момата позволи да й напият водата, това означава,
че тя не е безразлична
към момъка. Определено
интерес предизвика в учениците да научат къде още
се срещат младите хора,
кога и къде се краде моми-

Ⱦɟɰɚɬɚɳɟɛɴɞɚɬɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɧɢɫɞɨɰɏɪɢɫɬɨɒɢɜɚɱɟɜ
ɤɨɣɬɨɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɧɚ ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɞɪ
Ⱥɫɟɧ Ɇɟɞɠɢɞɢɟɜ ± ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɭɲɢ ɧɨɫ ɝɴɪɥɨ ɢ ɭɪɨɥɨɠɤɚɬɚɞɪȺɧɟɬɚɆɢɧɟɜɚ
ɉɪɟɝɥɟɞɢɬɟɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬ
ɧɚ  ɦɚɪɬ ɜ ɆȻȺɅ ÄɆɟɞɢɤɚ
Ɋɭɫɟ´ɨɬɱɚɫɚɁɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɚɩɢɫɜɚɧɟɧɚɬɟɥɟɮɨɧ
ɢɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɬɚɧɚɆȻȺɅÄɆɟɞɢɤɚɊɭɫɟ´
ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɛɢɜɲɚɬɚ Ɍɪɟɬɚ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɧɚɭɥɢɰɚÄɊɢɝɚ´

ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ ɞɨ ɫɟɝɚ
ɩɨɞɨɛɧɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɫ ɧɚɞ  ɞɟɰɚ ɞɨ 
ɝɨɞɢɧɢ

на китка, защо се разлива
вода и гради мома. Какви
са начините да си отмъстят младите хора, когато
любовта им е несподелена?
В края на часа направиха
паралел между любовта на
младите хора в миналото
Футбол
и любовта на техните
връстници. За любовта
винаги може да се говори,
но най-хубаво е, човек да
тборът на Белица се наложи като домакин на „Шуя изживява, това е извомен 2010” в първия си мач през пролетния полусезон
дът, до който единодушно
на Североизточната "В" група.
достигнахме хората от
Домакините
от Белица успяха да се разпишат по един
различни поколения.
Исторически музей- път във всяко полувреме. Първото попадение падна в 44ата
минута
след
карамбол. В 75-ата минута Мирослав
Тутракан
Мирославов удвои преднината на домакините и оформи
крайния резултат.
В следващия 17-ти кръг проведен миналия уикенд, „Белица” загуби като гост от „Ботев” (Нови Пазар) с 0:2.
Във временното класиране ФК „Белица” заема осмо
място с 27 точки и голова разлика 30:16.
На 16 март (неделя) от 15:00 часа, „Белица” ще приеме
на своя стадион „Черноморец” (Балчик).

Победа и загуба за ФК „Белица”

О

Приключи Общинският конкурс
за мартеница
ече са ясни победителите
в Общинския конкурс за
изработка за оригинална и
автентична мартеница "Мартеницата - българският символ на света"
организиран от Община Тутракан
и НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873". В него
участваха повече от 60 деца с над
100 мартеници.
Компетентно жури председателствано от Стефка Станкова и
членове Надежда Петрова и Мария
Кирякова оцени представените
мартеници.
При индивидуалните участници,
в първа възрастова група, на първо
място е Андрея Лазарова, IV а клас,
СОУ ”Й. Йовков”, на второ - АлиДжан Садък, III б клас, СОУ „Й.
Йовков”, а на трето - Александър
и Теодора Томови.
Във втора възрастова група (1114 г.) първа е Виктория Андреева, V
б кл., СОУ ”Й. Йовков”, а на второ
място - Сияна Недева от V б кл.,
СОУ „Й. Йовков”.
В трета възрастова група (14-18

В

г.) първа е изработената мартеница
от Диана Тодорова, IX кл., СОУ ”Й.
Йовков”. При най-големите – над
18 г., на първо място журито е
класирало Йорданка Радева, а на
второ - Недка Христова, и двете
от Тутракан.
При груповите участници първи
са учениците от ПИГ - IV б клас,
СОУ„Й. Йовков”, втори - ПИГ и
АРТ Клуб, СОУ „Хр. Ботев” - VII-VIII
клас, а на трето място - IV клас,
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна.
С поощрителни награди в конкурса са отличени III б клас от СОУ
”Й. Йовков” с класен ръководител
Мария Тодорова и ЦДГ „Патиланчо“ – група „Сладуранчета“ и група
„Барборанчета“ с учителки Нели
Калчева, Антоанета Чобанова,
Росица Петрова и Елена Тодорова.
Наградите ще бъдат връчени на
13 март /четвъртък/ във фоайето на
читалището, където е експонирана
и изложбата от мартеници.

Пролетният полусезон в Западната и Източната група
на областното футболно първенство за мъже и юноши
младша възраст ще започне на 22 март т.г.
Отборът на Тутракан - ФК „Трансмариска”, ще участва
само с гарнитурата на юношите.
В 10-я кръг, ФК „Заря - 2006” (с. Цар Самуил) ще гостува на ФК „Добруджа” (с. Ситово), а ФК „Трансмариска”
(Тутракан) - на ФК „Добруджанец-2005” (Алфатар). Същият ден, ФК „Спортист” (с. Преславци) ще домакинства
среща с ФК „Добруджа” (с. Искра).
На 23 март срещите от кръга продължават. Тогава
ФК „Левски-96” (Главиница) ще срещне на свой терен
ФК „Спортист” (с.Кайнарджа).
Срещите на юношите са с начален час 14:00, а на
мъжките отбори – 15:30 ч.

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

“ТГ”

Механа "МЕЛАНИ"

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 март – Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически
музей-Тутракан
14 март – Кенан ДУРАН, Общински съветник, ОбСГлавиница
14 март – Фераим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово,
община Главиница
14 март – Мария ЛАЗАРОВА, ФТС „Детелини”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
14 март – Радка ПЕНЕВА, Чистачка, Община Тутракан
15 март – Цветелин МАРИНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан

16 март – Тодор ПЕТРОВ, ЕТ „Св. Тереза”, с. Сяново,
община Тутракан
16 март – _ÈÑÄÌßo_wgc Община Тутракан
18 март – Севгюл АМЗА, Зам.-кмет на Община Главиница
18 март – Зебуре АХМЕД, Спец. „АФО”, Кметство
Калугерене, община Главиница
18 март – Джафер КОДАК, Кмет на с. Звенемир, община Главиница
19 март – Тахсин СЮЛЕЙМАН, Общински съветник,
ОбС-Главиница

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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