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Уважаеми лекари, медицински сестри
и служители на МБАЛ-Тутракан,
От сърце Ви поздравявам с
професионалния Ви празник - 7 април Международен ден на здравето!
Вашата работа е трудна,
високоотговорно и благодатна,
изпълнена с много предизвикателства.
Но тя е и мисия, на която сте се посветили.
Приемете пожеланията ми за здраве,
лично щастие и професионализъм
във всяко действие!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

С кости от риби Цветан Василев
вае фигури

Честит професионален
празник на работещите
в МБАЛ-Тутракан!
Поднасям искрената си благодарност на
всички Вас, които с душа и сърце,
с професионализъм и всеотдайност
се грижите за здравето и живота на хората,
давате им надежда и упование в моментите
на страдание и болка.
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми лекари и здравни
специалисти,
Пожелаваме Ви много вяра и оптимизъм,
за да постигнете професионална и лична
удовлетвореност, да се докажете като
отговорни и милосърдни професионалисти,
на които е поверено човешкото здраве.
Желаем Ви много здраве и дълголетие,
бъдете все така всеотдайни в денонощния си
труд в името на най-важната ценност –
човешкия живот.
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

Държавно Горско стопанство Тутракан
- Фигури от корени е другата
му страст

на стр. 4

Танцова формация „Детелини” - в предаването
„По нашенски” на националното радио
Т

Денка ГАНЕВА
анцова формация
„Детелини” към НЧ
”Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан, осъществи
своя мечта да участва във
фолклорното предаването
„По нашенски” на Юлия
Цанкова по Българското
национално радио (БНР) в
София.
Двучасовото предаване
бе излъчено на 30 март т.г.
от 14:00 часа.
При посещението в БНР
вълнението ни беше голямо,
тъй като в това престижно предаване посветено на
българския фолклор, не всеки има късмет да участва.
Чаровната журналистка
Юлия Цанкова ни посрещна
с усмивка, което помогна да
превъзмогнем вълнението.
Предаването беше на
живо, а в продължение на
два часа, то бе осъществено съвместно с певческата
група от силистренското
село Кайнарджа. Понастоящем, ръководител на певческата дейност на двете
самодейни групи е Стоян
Дечев.
на стр. 4

Честити Седмицата на гората
на лесовъдите, горските служители
и всички партньори!
Желая здраве, професионализъм и
резултатни действия при опазването,
възстановяването и разширяването на
горския фонд, грижовност за красотата на
природните забележителности
в общините Тутракан и Главиница!

Инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор на ДГС-Тутракан
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Сесия на бързи обороти
НОВИНИ
22 и 26 МАЙ ЩЕ СА НЕУЧЕБНИ ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА У НАС
Това разпореди със заповед министъра на образованието проф.
Анелия Клисарова.
22 май ще е неучебен във връзка с провеждането на държавните
зрелостни изпити – матурата по български е на 21 май, а задължителната матура по избираем предмет - на 23 май.
26 май ще е неучебен заради изборите за Европейски парламент
на 25 май, тъй като е необходимо технологично време за подреждане
на класните стаи в подходящ за провеждане на учебен процес вид,
се казва в съобщението от МОН.
Учебното съдържание от неучебните дни по съответните предмети
ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора
на училището и съгласувано с регионалните инспекторати по образованието.
ПОДГОТОВКА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ
Работна среща с представители на учебни и детски заведения и
културни институции е проведена през седмицата в заседателната
зала на Общината, информира Стефка Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”.
Поводът за срещата е подготовката за провеждането на тазгодишния Великденски благотворителен базар, както и предстоящите
културни събития през м. април и м. май.
В близко време се очаква да бъде уточнена благотворителната
кауза на базара.
УВЕЛИЧАВА СЕ БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на февруари в трите бюра по труда в областта – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 9863. Техният брой
леко се е увеличил – с 56 в сравнение с края на януари. Като търсещи
работа лица са регистрирани и 146 заети, 57 пенсионери и 21 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра през февруари,
според Агенцията по заетостта, е 21,7%, при 21,5% през януари. За
сравнение – равнището на безработица средно за страната е 12,2
на сто.
В общини от област Силистра най-голямата безработица продължава да е в Кайнарджа – 50,4% /786 безработни лица /, следват
общините Главиница – 45,1% /1505/, Ситово – 34,3% /516/, Алфатар
– 30,0% /298/, Дулово – 27,3% /2640/, Тутракан – 21,4% /1121/, и
най-ниско в община Силистра – 12,9% /2997/.
КРИМИНАЛЕ
Водач без съответното свидетелство за управление на МПС е
установен на 25 март в Тутракан. М.К. (30 г.) бил засечен с „Порше
Кайен” по ул. „Александър Стамболийски”. Допълнителна проверка
показала, че той се намира в едногодишния срок от наказването му
по административен ред за същото деяние. Срещу него е образувано
незабавно производство.
Без книжка шофирал и 18-годишният Д.И. Колата му „Ланд Ровър”
била спряна за проверка на 25 март по ул. „Димитър Благоев” в
Тутракан. По случая е образувано незабавно производство.
20 дка лозя край село Стефан Караджа са спасени от опожаряване
на 27 март. Те били застрашени от горящи в близост сухи треви и
храсти, но противопожарният екип е успял да се справи с пожара,
преди да се стигне до материални щети. Причината за запалванията
е човешка небрежност при работа с огън.
Неустановено количество трансформаторно масло е откраднато
от помпена станция в района на село Белица. Престъплението е
извършено в периода 25-28 март чрез взломяване. Образувано е
досъдебно производство.
Селскостопанска постройка се е запалила при извършване на
огневи работи в Главиница на 29 март около 17 часа. Изгорели 50
кв.м покрив, 60 бали фураж и 25 празни пчелни кошера. Пожарът е
потушен от екип на местния Противопожарен участък.

Обява
ЗАД „Виктория” – Тутракан обявява за
НЕВАЛИДНИ
стикери „Гражданска отговорност”
от №09765268 до №09765280 (общо 13 броя).

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 21/27.03.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 26.03.2014 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за:
„За промяна предназначението на гараж в магазин за разширение
на съществуващия магазин”
Местонахождение: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496.
501. 2289 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед №
РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК, гр.София,
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Ана Вентура” № 26
Визата е издадена на: Ирина Иванова Николова
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд–Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

- Добра работа в постоянните
комисии била причината твърдят съветници
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɡ ɞɟɛɚɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɟɧɢɬɟ  ɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢ ɢ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ
ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɡɚ ɟɞɢɧ ɱɚɫ ɩɪɢ
ɤɥɸɱɢ ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɦɚɪɬɉɪɢɟɬɢ
ɫɚ ɨɬɱɟɬɴɬ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ Ȼɸɞɠɟɬ ɨɬɱɟɬɴɬ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɉɥɚɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɟɧɟɪ
ɝɢɣɧɚɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɪɚɡ
ɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɢɦɨɬɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ȿɦɢɥɢɹɬȽɚɧɟɜɟɭɬɜɴɪɞɟɧ
ɡɚ ɨɞɢɬɨɪ ɡɚ ɡɚɜɟɪɤɚ ɧɚ ɝɨ
ɞɢɲɟɧ ɨɬɱɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɛɨɥɧɢɰɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɩɪɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɟɡɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɩɪɨ
ɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ
ɜɴɡɥɚɝɚɧɟɧɚɚɜɬɨɛɭɫɧɢɥɢɧɢɢ
ɨɬɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚɢ
ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɫɯɟɦɢɨɬɤɜɨɬɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
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Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɪɚɞɢɢɡɬɢɱɚɧɟɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɴɫ ɫɟɝɚɲɧɢɹ ɩɪɟ
ɜɨɡɜɚɱɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɪɟɲɢɯɚ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ
ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɬɟɫɩɢɪɤɢɜɝɪɚɞɚ
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢɫɚɪɚɡɦɟɪɢ
ɬɟɧɚɡɚɩɥɚɬɢɬɟɧɚɤɦɟɬɨɜɟɬɟ
ɧɚ ɤɦɟɬɫɬɜɚ ɢ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴ

ɜɟɬɧɢɰɢ ɤɪɚɬɤɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɫɟ
ɞɴɥɠɢɧɚɮɚɤɬɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟ
ɤɨɦɢɫɢɢ ɫɟ ɜɴɪɲɢ ɞɨɛɪɚ
ɪɚɛɨɬɚ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɬɨɱɤɚÄɊɚɡɧɢ´
ɇɟɯɚɬɄɚɧɬɚɪɨɜɩɨɩɢɬɚɞɚɥɢ
ɟɜɹɪɧɨɱɟɲɨɮɶɨɪɧɚɛɨɥɧɢ
ɱɟɧɚɜɬɨɦɨɛɢɥɳɟɛɴɞɟɭɜɨɥ

ɧɟɧ ɚ ɤɨɥɚɬɚ ɳɟ Äɧɨɳɭɜɚ´ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɉɬɝɨɜɨɪ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɞɚɞɟɧɧɚɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɫɟɫɢɹ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɟ
ɧɚɫɪɨɱɟɧɨɡɚɚɩɪɢɥ
 Ȼɚ ȼɫɢɱɤɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬ
ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ ± ɱɟɬɟɬɟ ɧɚ
ɫɬɪɢ

Празнуваме 89 години Седмица на гората!

Инж. Татяна ЙОРДАНОВА,
зам.-директор на ТП ДГСТутракан
разникът се учредява със
Закона за горите от 1925
г. под името "Празник на
залесяването". През първата година са засадени 420 000 горски

П

фиданки и са посети 20 кг горски
семена, а на следващата година
те са съответно - 3 120 000 броя
и 208 кг семена.
През годините празникът започва да се провежда в цялата
страна и добива популярност.
В тази връзка, ТП Държавно горско стопанство-Тутракан
може да отбележи с гордост
постигнатите резултати през изминалата 2013 г. – на територията
на стопанството са залесени 320
дка култури, основно с топола.
Извършена е подготовка на
почвата за залесяване на 180 дка
горски територии. През месец
март 2014 г. са залесени 136 дка
тополови култури, с което пролетното залесяване приключи. До
края на годината предвиждаме да
станат общо 310 дка. Предвижда
се още подготовка на почвата за
залесяване до края на годината в
размер на 270 дка. Дейностите по
залесяване и отглеждане на култури се извършват чрез наемане

Приключи срокът за подаване
на молби за еднократна помощ
Калина ГРЪНЧАРОВА
720 лица от община
Тутракан и 756 лица от
община Главиница ще получат еднократната финансова подкрепа, информира
директорът на Дирекция
„Социално подпомагане” в
Тутракан - Шенол Молла.
Помощта е в размер на
30 лева и е основана на
ПМС №42.
Припомняме, че тя се
предоставя еднократно
по постоянен адрес от
няколко социални групи,
без да е необходимо те
да подават молби. Това
са 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 по-малка или равна на
10 лв.; лица и семейства,
които са подали молбадекларация 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 края на м. март 2014
г. в Дирекция „Социално
подпомагане" приемаха
молби и 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 по-малка или равна
на 10 лв.

на местни работници от Тутракан
и околните села.
2014-та година е важна за
стопанството, тъй като предстои
приемането на нов горскостопански план, който ще регламентира
дейностите в държавните горски
територии, стопанисвани от ДГСТутракан през следващите десет
години. Той ще бъде изготвен и
приет в съответствие с плановете
за управление на зоните по Натура 2000, тъй като около 70 % от
територията на стопанството се
намира в тези зони.
Ползването на дървесина през
2014 г. да бъде в размер на 32
000 куб.м, предимно от топола,
липа, акация и гледичия. Сечта
и продажбата на дървесина се
извършват от фирми, спечелили
предварително обявени процедури, като от 2013 г. Горско стопанство-Тутракан продава дърва
на населението от склад, находящ
се в град Тутракан и намеренията
ни са това да продължи и през

2014 г. с цел да бъдат задоволени
нуждите на населението от дърва
за огрев.
Тъй като от 1 април 2014 г. е
обявено началото на пожароопасния сезон, апелираме към
гражданите на общината да пазят
горите от пожар. Статистиката
показва, че през 2013 г. не са
регистрирани пожари на територията на стопанството, но през
2014 г. вече има регистриран пожар с нанесени щети върху 8 дка
горска територия като вероятната
причина за това е запалено пасище умишлено или от небрежност.
НЕКА ПАЗИМ ГОРИТЕ, ЗАЩОТО ТЕ СА НАСЛЕДСТОВОТО НА
БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!
Във връзка с празника ръководството на Държавно горско
стопанство Тутракан поздравява
всички горски служители, всички
лесовъди и работници в сферата
на горското стопанство и им желае ползотворна и спорна работа
през цялата година!

Поставят 160 светещи
плаващи знаци по Дунав
ови 160 светещи
плаващи знаци ще
бъдат поставени
в българския участък
на Дунав, от Силистра
до Сомовит, съобщи
изпълнителният директор на Агенцията за
проучване и поддържане на река Дунав в Русе
Георги Георгиев.
80 от шамандурите
ще светят в червено, а
останалите – в зелено.
Навигационните плаващи знаци ще бъдат
модерни, ще разполагат с допълнителна
апаратура с джипиес и
ще могат да се следят
онлайн във времето,
като отразяват и минаващите покрай тях
кораби. Така ще донесат и за подобряване
навигацията по Дунав.
Шамандурите струват по 3 хил. лв. всяка
и ще се изработват
от българска фирма по
проект на стойност

Н

1,1 млн. лв. на оперативна програма „Транспорт“ за подобряване
на корабоплаването
по вътрешните водни
пътища. Те трябва да
са готови да края на
годината.
Приключили са изпитанията на 9 нови
хидрометрични и метеорологични станции
по Дунав, а цялата
информация от тях
ще се предава онлайн
до Агенцията за проучване и поддържане
на нивото на реката.
Отчитат се нивото
и температурата на
водната повърхност,
скоростта и посоката
на вятъра, атмосферното налягане. Следи
се цялата метеообстановка по Дунав, а
получените данни се
показват на електронни табла, разположени
по цялото протежение
на реката.
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Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница:

Необходими са повече мерки за заетост
за преодоляване на безработицата

Продължение от
миналия брой
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Кои са главните акценти при
разходването на средствата от
местните бюджетни приходи?
- Що се отнася до нашите местни
приходи за тази година, предвидили сме асфалтиране на улична
мрежа в 10 населени места. На
ред е да публикуваме на страницата на Агенцията за обществени
поръчки решението да открием
процедурата за избор на изпълнители. Също така ще подготвим
и документацията за избор на ремонти на чешмите на територията
на община Главиница, наблегнали
сме на това.
- Кой, според Вас, е основният
проблем на община Главиница?
- Най-големият проблем, който
мен лично ме тормози, е това,
че няма мерки във връзка със
заетостта на хората. Главиница,
за съжаление, леко се изкачва на-

горе в процента безработни. Това
е проблем в национален мащаб.
Отделно от това, че няма мерки за
заетост, така също нашите кметства остават без работна ръка в
период, когато има наистина доста
работа. Заетост се осигурява за
много кратък период и малко хора.
Искаме да наблегнем на чистотата, на озеленяването в населените места. Имаме вече закупени
дръвчета от миналата година,
които са в развитие, цветя, които
да засадим в селата, но всичко
това трябва да се поддържа заедно със самата чистота. И няма
как да го направим. В Общината
нямаме такива финансови възможности сами да назначаваме
хора. Това е за притеснение що
се отнася до населените места и
опазването на чистотата. Сега е
периодът на генериране на повече
отпадъци, което създава и повече
проблеми. В населените места все
още продължават да съществуват
сметищата. Но с кметовете на

населените места сме обсъдили
какви възможности има, за да не се
получават няколко сметища в едно
населено място. Периодично по
график осигуряваме почистването.
Искам да призова хората на
26-ти април, за националната
кампания на бТВ „Да изчистим
България”, да не остане само за
един ден тази акция, а тя да стои
винаги на вниманието ни, за да
постигнем голям напредък.
- След зимата, какво е състоянието уличната мрежа?
- Улиците са в лошо състояние,
особено в някои населени места
няма и асфалт положен. За това
казах, че в бюджет-2013 в Община
Главиница сме заделили повечко
средства, около 460 000 лв., да
асфалтираме по-важни улици в
населените места, където живеят
повече хора.
Основно, обаче, се надяваме на
европейските програми. Аз мисля,
че трябва малко повечко гласност
да се дават на тези мерки, за
техните срокове и регламенти, по
които трябва да се правят. Малко
апокрифно ми се струва, че се
случва това последните месеци, а
това е проблем, който не мисля, че
ще бъде разрешен по този начин.
- Независимо, че има още време
до края на учебната година, какво
е състоянието в образователната
сфера тук?
- Тежък проблем е намаляване
броят на учениците и в Главиница.
Последно време ми се струва, че
децата заминават при родителите
си в чужбина.
В много критично състояние е
броят на учениците в с. Листец.
Има основание да бъде закрито
това училище. На два пъти проведохме среща в училището. С
родителите е направена анкета
какво е тяхното желание.
Винаги едното е за сметка на
другото - дали си струва с малък
брой на ученици, с голям разход и
с, бих казал, саможертва на учите-

лите, да съществува училището с
малък брой ученици. Задържахме
положението, поради това, че имаше коментари за приема на новия
закон за училищното образование,
но стана ясно, че сегашното правителство няма намерение този
закон да го реализира.
Изправени сме пред една много
тежко, деликатно и, бих казал,
много отговорно решение, имайки
предвид, закриването на училището. На срещите споменах на
родителите, че не трябва да се
подхожда емоционално, а много
рационално и разумно, защото
мисленето ни „Построихме това
училище, затова няма да го дадем” трябва да остава на заден
план, за сметка на качеството на
обучението.
А от там нататък, закривайки
една сграда, ние имаме и идеи какво бихме направили с нея. Така че
трябва едно общо разбиране, общо
съгласие. Аз доста години, имайки
предвид това, не съм подхождал
чисто от административна, водейки разговори с родителите. Искам
да кажа, че родителите би трябвало да са спокойни, закривайки
училището в с. Листец, приемник
на тези деца ще бъде СОУ „Васил
Левски” в Главиница, където има
една добра материална база, има
подготвени учители и крайните
резултати са хубави на училището. Наше задължение е по закон
да осигурим добър транспорт до
училището. Отделно, че всяко едно
от тях има или сестра, или брат,
който пътува.
Проведох разговор и с директора на училището в Главиница
да проявят по-голяма активност
по набиране на учениците. Да не
се позволява да вървят по инерция, разчитайки на представата
за голямото училище. Напротив,
трябва да се работи за привличане
и училището наистина да стане
по-интересно място в една такава
конкурентна среда.

Детска полицейска академия отваря врати в общините
Главиница, Алфатар и Дулово Шестокласници от единадесет населени места
нтензивен курс на обучение в Детска полицейска
академия ще преминат
шестокласници от общините Главиница, Алфатар и Дулово. В рамките на два месеца те ще опознаят
спецификата на полицейската професия, ще получат задълбочени
познания за законосъобразното
поведение, за опасностите при
общуване с непознати на улицата
и в интернет, за наркотиците, за
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правилата за пътно движение и
др. В ролята на лектори ще влязат
полицейски и младши полицейски инспектори и специалисти от
детските педагогически стаи от
районните управления в Тутракан,
Силистра и Дулово.
В Главинишката община занятията започват на 7 април и освен в
общинския център ще се провеждат и в училищата в селата Зафирово, Стефан Караджа, Зебил и

ще бъдат обхванати в инициативата
Листец. По програма децата ще
имат занимания веднъж седмично.
Състезателни игри, викторини
и демонстрации са планирани за
финала на обучението в Детска
полицейска академия в трите общини в края на месец май. Те ще
се проведат със съдействието на
общинските администрации, които
също предвиждат да зарадват най-

добрите сред малките полицаи.
В Силистренска област Детска
полицейска академия се организира за осми пореден път. През
тази година тя е част от комплекса
мерки за повишаване на сигурността в малките населени и цели да се
преодолее изолацията на децата,
които живеят там.
“ТГ”

РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СБОРНИ ПУНКТОВЕ, НА КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ
В ГР. ТУТРАКАН ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ…” НА 26.04.2014 г. (СЪБОТА)
I. Старата автогара, крепостната
стена по ул. „Крепостта”, бившото
училище „П. Славейков”, градския
стадион при Боровата гора, МБАЛ
– Тутракан, фирма „Славянка” на
излизане от гр. Тутракан по ул.
„Трансмариска” в посока за гр. Русе
– сборен пункт на Старата автогара – площад „21–ви Септември”;
II. Общината, Крайдунавския парк – от Тотопункта на Старата автогара по продължение на цялата кейова стена, фирма „Лодкостроител”,
Рибарската махала и зелената площ срещу хотел–ресторант „Лодката”,
Чатала – сборен пункт пред административната сграда на Община
Тутракан по ул. „Трансмариска”;
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър
Благоев”, гробищния парк, Вила „Вета”, автогарата на „Т. А. Т.” ООД,
ул. „Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев” – сборен пункт
пред сградата на Общинския център за извънучилищни дейности по
ул. „Димитър Благоев”;
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, района

около жилищните блокове „Терма”, „Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин”
1, „Бреза”, „Чинар” и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен пункт
пред Джамията на Текето;
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”, района на
улиците „Рила”, „Байкал”, „Исперих” и „Марица”, СОУ „Христо Ботев”
– сборен пункт пред СОУ „Христо Ботев”;
VI. Ул. „Ана Вентура”, фирма „Славянка” – ЕТ „Ник Пластик”,
Пожарната, ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео
Милев”, парк „Христо Ботев” – сборен пункт в парк „Христо Ботев”;
VII. „Възходи”-те и района на улиците „Добри Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и „Средна гора” /така нареченият Жабешки
гьол/ – сборен пункт пред хотел-ресторант „Палермо”.
Начален час на почистването 09:00 часа.
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени
битови отпадъци или до тях при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница
Област Силистра

Съобщение
На основание чл. 36 от ППЗРР на 16.04.2014 г. от
11:00 часа, в заседателната зала на IV етаж ще бъде
организирано и проведено публично обсъждане на
Общинския План за Развитие (2014-2020) на Община
Главиница. В тази връзка каним всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални
партньори, както и физически лица и представители
на юридически лица, имащи отношение към развитието
на общината.

ЦИК ще назначи РИК-Силистра,
партиите не се разбраха за
ръководството на комисията
Силистра по покана на областния управител Насуф
Насуф се проведоха консултации за определяне на състава
и ръководството на Районната избирателна комисия – Силистра, която
да проведе изборите за депутати в
Европейския парламент през м. май
2014 г. В тях участваха упълномощени представители на представените
в парламента политически коалиции
и партии - ПП ГЕРБ, Коалиция за
България, ДПС, ПП „Атака“, както и
извънпарламентарни партии, представени с депутати в настоящия мандат на ЕП – НДСВ и Синята коалиция.
Съставът на РИК – Силистра трябва
да е от 15 души – председател,

В

Време за евроизбори
кончателните кандидатски листи за евроизборите
ще са ясни до 22 април.
Крайната дата за регистрация на
партиите и коалициите за участие е
9 април. Инициативните комитети
могат да изчакат до 14 април. До
тази дата те могат да поискат да
бъде заличена тяхната регистрацията
за участие в изборите. До 23 април
ЦИК ще определи чрез жребий
поредните номера в бюлетината на
партиите и коалициите от партии
и независимите кандидати и ще ги
обяви. Предизборната кампания се
открива от 25 април. 24 часа преди
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двама зам. председатели, секретар
и членове. В състава влизат по петима представители на ПП ГЕРБ и
на Коалиция за България, двама от
ДПС, по един от ПП „Атака“, НДСВ
и Синята коалиция. Участвалите в
консултациите представители на
политически партии и коалиции
не достигнаха до съгласие относно
формирането на ръководство на
РИК – Силистра, което бе записано
в протокола. При така създадената
ситуация ЦИК ще назначи Комисията, определяйки със свое решение
и нейното ръководство. До средата
на следващата седмица се очаква
РИК – Силистра да започне своята
“ТГ”
работа.
изборния ден, т.е. в 24:00 часа на 23
май се слага край на предизборната
агитация. Оттогава до обявяване
края на изборния ден се забранява
огласяването под каквато и да е
форма на резултати от допитвания
до общественото мнение. ЦИК ще
обяви края на изборния ден след
приключване на гласуването на
територията на страната не по-късно
от 20 ч. на 25 май. Не по-късно от
три дни след изборния ден - 28 май,
ЦИК ще обяви получените гласове и
разпределението на мандатите между
партиите и коалициите. До 30 май
включително ЦИК ще обяви имената
на избраните членове на Европейския
парламент от страната ни.
“ТГ”

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

"Да изчистим България...” национална кампания - ЗАЕДНО
ДА НАПРАВИМ СВЕТА ПО-ЧИСТ
Нашата прекрасна страна, красивите ни градове, села и курорти, за съжаление са осеяни
с всевъзможни отпадъци. Не може да не сте се
възмущавали от опаковките, кутиите, фасовете,
чашите, които са осеяли и най–красивите кътчета
на родината.
Нека приключим с това!
Можем заедно на 26-ти април 2014 г. да намалим решително замърсяванията в страната, а
също и в нашата община. Колкото повече хора и
организации се включат в почистването, толкова
по-голям ефект ще има то. Освен това, когато сами чистим после
повече ще пазим. България днес е много по-замърсена от България
преди години. Значи всички ние, които сме пораснали през тези
години тук и сме останали да живеем в страната, сме я замърсили и
няма как да искаме друг да я почисти.
Община Тутракан призовава жителите и гостите на общината да се
включат активно в кампанията “Да изчистим България за един ден”,
която ще се проведе на 26.04.2014 г. – събота. С това ще покажем
съпричастността си към опазването на природата и жизнената ни
среда, защото всички ние заедно сме жители на нашата планета,
обичаме децата си, длъжници сме на бъдещите поколения и е наш
дълг да им завещаем светло бъдеще и развитие в чиста околна среда,
гарантираща им здравословен начин на живот.
И най–важното: една от основните цели на тази кампания по света
е не просто мащабно чистене за ден, а всеки от нас да осъзнае колко
хубаво е да живеем в една по-чиста държава и да се научим да я
пазим и след деня на почистването.
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/
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Танцова формация „Детелини” - в предаването
„По нашенски” на националното радио
от стр. 1
Формация „Детелини” е създадена през 2000 г., като първи неин
ръководител е Димитър Филев.
След него щафетата е поета от Драгостин Ангелов, а в продължение на
6 години ръководител на състава е
известният майстор на акордеона
Стоян Дечев от Силистра. Той е
участвал в редица предавания по
радиото и телевизията, а творчеството му е описано в книгата „Забележителни личности на България”.
На Стоян Дечев изказваме искрена благодарност за всеотдайността
му на музикант и танцов педагог
в претворяването на българския
фолклор.
Припомням, че ТФ ”Детелини”
досега се е представяла достойно
на редица фестивали и конкурси,
като е печелила престижни награди. От „Листопад на спомените” в
гр. Варна извоюва приза „Златен
лист”, два сребърни и един бронзов, златен плакет от участие на
Конкурс за народни танци в гр.
Смолян, златен медал от Дебрене,
Добричко, за представяне на оби-

Национална младежка среща

едма национална младежка
среща се проведе от 28 до
30 март т.г. в Горна Оряховица. Форумът премина под надслов
„Млади европейци в ерата на кризи
- гражданското образование с нова
перспектива". Той се организира от
Сдружение „Горнооряховски младежки парламент", което навършва
10 години от създаването си, съвместно с Община Горна Оряховица.
Председателят на Общинския
ученически парламент-Тутракан
Даниел Терещенков и неговият заместник Омина Стойкова бяха сред
участниците.
В продължение на три дни учениците имаха възможност да споделят
опит не само с домакините, но и с
поканените представители на водещи партньори - Европейски информационен център на евродепутат
Мария Габриел - град Русе, Областен информационен център - Велико
Търново, представители на мрежата
„Ана Линд” за Българияи др.
Основната идея на срещата е
продиктувана от необходимостта
повече хора да изразяват свободно

С

мнението си, да вземат по-голямо
участие в младежки инициативи и
да бъдат активни. Ще се обсъдят
възможностите за съвместно участие по различни програми.
"Заредени сме с позитивизъм и
готови за работа! Обмисляме някои
промени в структурата и начина на
работа на организацията. Благодарности отправяме към Община
Тутракан за моралната и финансова
подкрепа, която открихме в лицето
на кмета д-р Димитър Стефанов" –
сподели Даниел Терещенков".
Срещата е поредна стъпка за
продължаване на започнатия диалог между младежта, местната
и централната власт за ролята и
мястото на младото поколение в
изграждането на просперираща
България в рамките на обединена
Европа. Участниците ще обсъдят
конкретни действия свързани с
възможностите, които са им предоставени от младежките организации
за подобряване на бизнес средата и
възможностите за преодоляване на
младежката безработица.

ɑɥɟɧɨɜɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢɪɚɡɞɚɞɨɯɚɧɚɚɩɪɢɥɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɤɧɢɝɨɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɢɩɨɩɨɜɨɞȾɟɧɹɧɚɯɭɦɨɪɚɢɲɟɝɚɬɚ
ɇɚɤɧɢɝɨɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɢɬɟɫɚɨɬɩɟɱɚɬɚɧɢɜɢɰɨɜɟɐɟɥɬɚɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟɧɚɬɨɜɚɫɴɛɢɬɢɟɟɩɨɲɟɝɨɜɢɬɧɚɱɢɧɞɚ
ɩɨɞɬɢɤɧɚɬɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɤɴɦɩɨɜɟɱɟɱɟɬɟɧɟɧɚɤɧɢɝɢ
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БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС
До д-р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан
Танцова формация „Детелини” към НЧ ”Вапцаров –
1873 г.”, гр.Тутракан, искрено и от сърце благодарим
на Вас и Общинска администрация за оказаното съдействие при осъществяване на нашата мечта - да
участваме за в предаването „По нашенски” на Юлия
Цанкова в Българско национално радио в София.
Г-н Кмете, за нас самодейците народното творчество е дълбоката същност и жизнената сила на
нашия велик български народ. Зад нас е паметта на
предците ни, пред нас са очите на децата ни и нашето
желание е богатството на народното творчество да
се съхрани във вековете.
Пожелаваме на Вас Г-н Кмете и Администрацията
на Община Тутракан преди всичко здраве и успехи в
общата благородна мисия! Бъдете все така добри,
лъчезарни и заредени с патриотичен дух!
Благодарим Ви за всичко, което правите за гражданите и за процъфтяването на нашият малък, но красив
град с богата история.
02.04.2014 г.
гр.Тутракан

XW

чая „Никулден” и много други.
Всеотдайни в претворяване на
народни обичаи, песни и танци
са постоянните участници Денка
Ганева, Мария Лазарова, Надя
Торлакова, Веска Крумова, Анка
Александрова, Радка Пенева, Стефка Георгиева, Радка Георгиева и

ТФ „Детелини”
Д. Ганева

Николинка Бъчварова, Александър
Иванов, Петър Калчев, Стефан
Калчев и Виктор Кулев.
Всички творци са удовлетворени
от осъществената мечта, която достигна и до най-закътани краища на
България и по този начин добавиха
към славата на нашия Тутракан.

С кости от риби Цветан Василев вае фигури
ɨɛɟɡɩɚɪɚɡɢɬɹɜɚɦ ɝɢ ɢ ɡɚɩɨɱɜɚɦ
ɪɚɛɨɬɚ Ɉɳɟ ɤɚɬɨ ɜɢɞɹ ɤɨɫɬɬɚ ɢ
ɡɧɚɦ ɤɚɤɜɚ ɮɢɝɭɪɚ ɳɟ ɧɚɩɪɚɜɹ
ɇɟɡɧɚɹɬɨɱɧɨɤɚɤɫɟɧɚɪɢɱɚɬɨɜɚ
ɡɚɧɢɦɚɧɢɟ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɥɢ ɞɚ ɝɨ
ɧɚɪɟɤɚ ɮɢɝɭɪɤɢ ɢɥɢ ɫɤɭɥɩɬɭɪɢ
ɫɚɂɧɬɟɪɟɫɭɜɚɯɫɟɞɚɥɢɢɞɪɭɝɢ
ɯɨɪɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɬɫ
ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚɧɚɮɢɝɭɪɢɨɬɪɢɛɟɧɢ
ɤɨɫɬɢɧɨɬɚɤɚɢɧɟɧɚɭɱɢɯɧɢɳɨ
ɋ ɤɨɪɟɧɢ ɡɧɚɦ ɱɟ ɢɦɚ ɞɚ ɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚɬ ɧɨ ɫ ɪɢɛɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɤɨɫɬɢ±ɧɟ´±ɪɚɡɤɚɡɜɚɝɨɞɢɲ
ɧɢɹɬɐɜɟɬɚɧɤɨɣɬɨɟɪɨɞɨɦɨɬɫ
Ȼɪɟɧɢɰɚ
Ɍɨɣɩɚɡɢɩɴɪɜɢɬɟɦɨɞɟɥɢ±ɧɚ
ɥɟɛɟɞɢɤɨɢɬɨɟɧɚɩɪɚɜɢɥɨɬɩɪɟ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɧɬɟɪɟɫɧɚ ɤɨɥɟɤɰɢɹ ɨɬ
ɮɢɝɭɪɤɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɬɭɬ
ɪɚɤɚɧɟɰɴɬ ɐɜɟɬɚɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ
Ʌɸɛɨɩɢɬɧɨɬɨ ɟ ɱɟ ɬɨɣ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɝɢɩɪɢɬɟɠɚɜɚ±ɬɨɣɝɢɫɴɡɞɚɜɚɈɬ
ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɤɨɫɬɢɋɴɫɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɫɚɧɚɞɉɪɟɜɴɪɧɚɥɟɟɞɧɚɬɚ
ɫɬɚɹɧɚɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɜɪɚɛɨɬɢɥɧɢ
ɰɚɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɞɚɪɚɛɨɬɢɫɤɨɫɬɢ
ɨɬ ɪɢɛɢ ± ɸɜɟɥɢɪɧɨ ɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥ
ɥɟɛɟɞɢɳɴɪɤɟɥɢɨɪɥɢɩɟɩɟɪɭɞɢ
ɦɭɯɢɥɹɫɬɨɜɢɰɚɚɫɴɳɨɚɧɬɢɥɨ
ɩɚɦɚɣɦɭɧɢɩɥɴɯɛɭɯɚɥɉɨɥɡɜɚ

И

ɞɢɩɨɜɟɱɟɨɬɝɉɪɨɛɜɚɥɫɟɟɢ
ɜɞɴɪɜɨɪɟɡɛɚɬɚ
ɐɜɟɬɚɧ ȼɚɫɢɥɟɜ ɟ ɛɢɜɲ ɬɭɬ
ɪɚɤɚɧɫɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ ɡɚɳɢɬɧɢɤ
ɂɫɟɝɚɟɧɚɫɬɚɞɢɨɧɚɩɨɞɞɴɪɠɚ
ɝɨɢɬɪɟɧɢɪɚɞɟɰɚɬɚȺɫɥɟɞɬɨɜɚ
ɫɟ ɡɚɟɦɚ ɫ ɪɢɛɟɧɢɬɟ ɤɨɫɬɢ ɢ
ɥɟɛɟɞɢɬɟ
ɇɟ ɟ ɩɨɤɚɡɜɚɥ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɯɨɪɚ
ɤɨɥɟɤɰɢɹɬɚ ɫɢ ɇɟ ɝɢ ɩɪɨɞɚɜɚ
Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɦɭ ɨɛɚɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɜɢɞɹɬ ɨɬ ɲɢɪɨɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ
Ɂɚɳɨɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɭɧɢɤɚɥɧɢ
ɢɟɞɜɚɥɢɧɹɤɨɣɳɟɡɚɩɨɞɨɡɪɟɱɟ
ɡɚɞɢɡɹɳɧɢɹɥɟɛɟɞɜɫɴɳɧɨɫɬɫɟ
ɤɪɢɹɬ«ɤɨɫɬɢɰɢɨɬɪɢɛɚɂɥɸɛɨ
ɩɢɬɧɢɹɬɪɭɞɧɚɟɞɢɧɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰ

ɢ ɤɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɤɨɲɤɢ ± ɠɚɛɨɤɴɬ ɟ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɬɨɱɧɨɨɬɬɹɯ
Ⱦɚ ɢɡɪɚɛɨɬɜɚ ɮɢɝɭɪɢ ɨɬ ɤɨ
ɪɟɧɢ ɟ ɞɪɭɝɚɬɚ ɦɭ ɫɬɪɚɫɬ ɋɥɨɧ
ɫɤɚɪɢɞɢɤɪɨɤɨɞɢɥɜɨɞɧɨɤɨɧɱɟ
ɞɢɧɨɡɚɜɴɪɩɚɹɤɢɞɪɭɝɚɮɚɭɧɚɟ
ɩɨɞɪɟɞɟɧɚɜɞɨɦɚɦɭ
Ɂɚɩɚɥɢɥ ɫɟ ɩɨ ɬɨɜɚ ɯɨɛɢ ɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɬɟɝɨɞɢɧɢɤɨɝɚɬɨ
ɞɟɰɚɬɚɦɭɭɱɚɫɬɜɚɥɢɜɤɪɴɠɨɤɩɨ
ɦɨɞɟɥɢɡɴɦ Ɍɟ ɧɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢ
ɫɴɫɡɚɧɢɦɚɧɢɹɬɚɧɨɧɚɐɜɟɬɚɧɢ
ɞɨɞɧɟɫɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱ
ɧɢɮɢɝɭɪɤɢɦɭɞɨɫɬɚɜɹɭɞɨɜɨɥɫɬ
ɜɢɟÄɂɡɦɢɜɚɦɤɨɫɬɢɬɟɫɭɲɚɝɢ

На 1-ви април – театрално в Шенген!
Премиера на комедията "Голямото влизане" от Никола Маринов представи точно на 1-ви април театрален състав "Борис Илиев" в Тутракан.
В селската кръчма „Въз Митя” бленуват Шенген, типично по български! Хем с мерак, хем със страх от неизвестното.
Авторът умело е пресъздал историята на петима българи, които искат

да променят живота си и да станат най-истинските европейци.
В читалищната зала бликаше смях от различните комедийни ситуации на героите умело пресъздадени от тутраканските театрали – Ганчо
Андреев, Петьо Стойчев, Кристиян Якимов, Дияна Гогова и Теодора
Стоянова. А новото младо попълнение на трупата – Борислав Петков и
Станислав Йорданов, е сериозен успех.
Постановката на спектакъла е дело на Ценка Бойчева.
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Отлично представяне на литературна конференция Три медала от
„Малките нашенци”

Ɉɬɥɢɱɟɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɫɬɹɯɧɚɬɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɆɚɪɢɹɂɜɚɧɨɜɚɨɬɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ

смата ученическа литературна конференция бе
проведена в Силистра с
участието на 47 докладчици по
темата „Образите на смелостта и
страха в българската литература и
култура“, по която са минали обучение, заедно с почти още толкова
заявени ученици от най-горните
класове от Силистра, Тутракан и

О

Дулово, представители на 8 средни
общообразователни училища и
професионални гимназии. Включилите се в него получават по
традиция удостоверение от Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“, благодарение
на партньорството на проф. д-р
Радослав Радев, ръководител на
катедра „Методика на езиковото

Отново успех!
Н

а 26 март тази година в
Младежки дом - Силистра,
бяха наградени най-добрите изработени творби макети
от първия областен математически
турнир за учениците от шестите
класове „Магията на геометричните тела”.
В тържествена обстановка пред

фотообективите на журналистите,
наградите на отличените участници
връчи лично Габриела Миткова,
началник на РИО–Силистра.
Награди грабнаха Мирослава
Василева от VI а клас, която изработи въртележка и Владимир
Николов от VI б клас, чиято творба
бе българска възрожденска къща.

и литературното обучение и литературознание“.
Специално поздравление до
участниците в конференцията
изпрати областният управител
Насуф Насуф.
За осем години от 385 ученици,
представили свои текстове на
третия комуникативен етап, 52
ученици от ХII клас са с оценка

отличен и получават правото да
ползват оценката като балообразуваща за прием във Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий”, за специалности, в
които може да се кандидатства с
оценка от ДЗИ по български език
и литература.
Наред с другите участници,
отлично е представянето и тази
година на учениците от Тутракан
и Главиница.
Резултатите сочат: отличен 5.75
за Симона Пламенова Пенева, СОУ
„Христо Ботев” и Йоана Славова
Йорданова, СОУ „Йордан Йовков”,
гр. Тутракан.
Отличен 5.50 за Елисавета
Илиянова Петрова, СОУ „Йордан
Йовков” и Симона Димитрова
Димитрова, СОУ „Христо Ботев”,
гр. Тутракан; за Цветозара Петрова
Димитрова и Елиф Мюрен Бедри
от СОУ „Васил Левски”, гр. Главиница.
Според проф. д-р Радослав
Радев „децата имат нужда от
внимание, от уважение, от зачитане на индивидуалността им.
От предишни години участници
се записаха в университетите в
Шумен и Велико Търново, вкл.
специалности като право, връзки с
обществеността и др. Конкурсът ги
е прави по-активни и по-устойчиви
в желанията, и целите, които си
“ТГ”
поставят в живота.“

Шестокласници от СОУ "Христо
Ботев” с награди от две
математически състезания

Не по-малко атрактивен беше и
изработеният от Пресила Боянова
– ученичка в VI б клас, средновековен замък. Тя получи сертификат
за участие.
Час по-късно в художествената
галерия на град Силистра се състоя
и награждаването на класираните
ученици в международното математическо състезание „Европейско

кенгуру”, където Константин Дочев
от VI а клас бе награден за заето
III място.
Браво на отличените!
Благодарим и на родителите
им, които подкрепят и насърчават
децата си да обичат математиката!
Ценка МАРИНОВА,
Ръководител

В чудния свят на
Андерсеновите приказки
цял свят на 2 април се
чества Международният
ден на детската книга.
Неслучайно избраната дата
съвпада с рождения ден на
датския писател Ханс Кристиан
Андерсен, който е създал едни
от най-великолепните приказки
на всички времена.
По този повод, съвместно с
учителите по български език
и литература - Геновева Стоянова и Валентина Тодорова,
организирахме и проведохме с
техните възпитаници – учениците от V а и V б клас, празник „В
чудния свят на Андерсеновите
приказки”. Петокласниците
се запознаха с интересни факти от живота на писателя и
най–популярните му произведения. Интересно бе да видят
и научат от презентацията на
Дияна Александрова, че в град
Копенхаген, в парка „Чърчил”,
е издигната статуя на Малката

В

русалка, която се е превърнала
в символ на града и туристическа атракция. В увеселителния
парк Йесперхус в Дания се
намира скулптурата „Палечка

а 27 март във Военния клуб категории.
на Казанлък със състоя
Гостите връчиха наградите на
церемонията по награж- призьорите. Наградата на Камен
даването на отличилите се деца Веселинов, 11 г. от Школата по
класирали се на призови места в
XVII Национален конкурс „Малките
нашенци”.
В церемонията участваха и деца
от Школата по изобразително и
приложно изкуство при НЧ „Христо Ботев-1901г.”, с.Зафирово,
придружени от ръководителката
си Лорета Станева и секретаря

Н

и жабокът”, а в приказния парк
„Леголенд” има изработена
статуя на Андерсен от конструктор „Лего”. Още приживе му
е направен паметник – такъв,

какъвто великият Андерсен и
пожелал да бъде: сам, в кресло,
с книга в ръка.
От презентацията момичетата
и момчетата научиха още, че

Марияна Лазарова.
Престижният конкурс „Малките
нашенци” е организиран от МОН,
Фондация - Чудомир Казанлък,
НДД - София, Община Казанлък.
Конкурсът се провежда в две
направления - изобразително изкуство и литература, а участниците
са в три възрастови групи и две
категории.
В първа категория участват
ученици от специализирани инстанции и школи, а във втората
детски градини и училища. В
тазгодишното издание на конкурса
„ Малките нашенци” са участвали
деца с 1422 рисунки и приложни
творби от 93 институции от 34
населени места от цялата страна,
както и 150 рисунки от 10 утвърдени международни школи от Русия,
Испания и Словакия. Класирани
бяха 103 (рисунки и приложни
творби) от които 30 специални
награди, 473 класирани на I, II и
III място по възрастови групи и

изобразително и приложно изкуство в с. Зафирово бе връчена
от Мими Ранева на Емре Нехат,
тъй като Камен не присъства на
събитието. Той получава наградата
на НДД - София - медал, диплянка
и предметна награда.
Наградата за I-во място на Емре
Нехат, на 8 г. бе връчена от художника Иван Гайдаров. Той получи
медал, диплянка и предметна награда. Г-н Гайдаров връчи наградата и на Габриела Миткова - 6
г. класирала се на III-то място в
раздел Приложно изкуство.
Трите деца, които се представиха достойно и в двете направления
бяха единствените представители
на област Силистра.
Децата преживяха един прекрасен ден с много емоции и щастливи мигове, тъй като освен Казанлък
посетиха и Велико Търново, където
разгледаха крепостта Царевец.
Децата бяха част от Чудомировите празници посветени на
известния художник и хуморист
Димитър Чорбаджийски - Чудомир, благодарение на любезното
съдействие на община Главиница
осигурила средствата за транспорта до Казанлък и обратно.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител
Марияна ЛАЗАРОВА,
Секретар

през 1958 г. ЮНЕСКО учредява
Международен златен медал
на името на Андерсен, наричан
още малка Нобелова награда.
Веднъж на две години тази
награда получават най-добрият
детски писател и художник на
детски книги. Награждавани са
Астрид Линдгрен, Луис Карол,
Валери Петров. Ангел Каралийчев е първият български писател, вписан в почетния списък
на Международния съвет за
детската книга „Ханс Кристиян
Андерсен”. Учениците гледаха с
интерес анимационните филми
„Малката кибритопродавачка”
и „Цветята на малката Ида”.
Справиха се отлично с забавните литературни игри, както
и с кръстословица, изработена

с въпроси по Андерсенови
приказки. Четоха изразително
приказките „Новите дрехи на
царя” и „Малката кибритопродавачка”. Разлистиха подредените в кът книги с Андерсенови
приказки, с които разполага
училищната библиотека и се
любуваха на красивите илюстрации към всяка приказка.
Петокласниците се убедиха,
че в своите приказки писателят
разкрива с изключително майсторство човешките слабости
и добродетели. Сам Андерсен
споделя, че „Няма по-хубави
приказки от тия, които създава
самият живот”, с което показва
колко правдиви и истински са
историите в неговите приказки.
Анка КОЗАРЕВА

6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 42 от 27 Март 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 497
Относно: Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на Бюджет 2013.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Определяне размера на основната
месечна работна заплата на кметовете на
кметства в община Тутракан през 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Увеличаване общата численост на
персонала в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Докладна записка относно избиране
на регистриран одитор за заверка на
годишен отчет на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Сформиране на мрежа от заинтересовани лица за разгръщане на туристическия
потенциал на интегрирания туристически
продукт „ТРАНСМАРИСКА – ДРЕВНОТО
НАЧАЛО НА ТУТРАКАН” в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Допълване и изменение на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане на решение за трансформиране от – публична общинска собственост – частна общинска собственост
и промяна предназначението на имот
находящ се в с. Цар Самуил, кв. 62, УПИ-III.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Продажба на общинско жилище
представляващо едностаен апартамент с
идентификатор №73496.501.3456.2.36,
находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Силистра”
№4, бл.”Лилия” вх.Б, ет.5, ап.36 на наемател, настанен по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива” в
землищата на с. Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. 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
11. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих” с идентификатор №
73496.504.233 местност „Зад болницата”
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих” с идентификатор №
73496.504.998 местност „Зад болницата”
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих” идентификатор №
73496.504.232 местност „Зад болницата”
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Приемане на решение за отдаване
под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна комбинирана
сграда, /бивша сладкарница/, находящо се
в с. Варненци, ул. „Тутракан” №1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”
в землището на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Предоставяне ползването на общински имоти с №050011 и №050012.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
980 кв.м. находящ се в с. Пожарево, общ.
Тутракан, кв.2, ПИ-№ 22 по кадастрален и
регулационен план на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
990 кв.м. находящ се в с. Пожарево, общ.
Тутракан, кв.2, ПИ-№ 21 по кадастрален и
регулационен план на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Приемане на решение за учредяване
право на ползване върху недвижим имот
частна общинска собственост – земеделска земя, съставляваща поземлен имот
№ 000129, находяща се в землището на
с. Старо село, за настаняване на пчелни
семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа
на актове посочени в параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Откриване на допълнителни и промяна на част от съществуващите автобусни
спирки на територията на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Отчет за изпълнението през 2013
г. на общинските План и програма за
енергийната ефективност.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни линии
от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата
на Община Тутракан, поради изтичане на
договора със сегашния превозвач.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Допълване на годишна програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2014 г. и одобряване на пазарна оценка за продажба
на застроен неурегулиран поземлен имотчастна общинска собственост, находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 3, с
кадастрален № 73496.500.4091, ул. Трансмариска № 63 с площ от 786 кв. м. по КК
на гр. Тутракан в полза на собственика на
законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан

25. Поемане на дълг от Фонд ФЛАГ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Придобиване на поземлен имот
с идентификатор № 050012 с площ от
24,427 дка в местността „Айвалък” по КВС
на с. Шуменци, общ. Тутракан в едно със
сградите в него.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Определяне на размера на основната месечна работна заплата на Кмета на
Община Тутракан през 2014 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет
28. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 498
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 140, ал.
1 от Закона за Публичните финанси и
чл.43 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община
Тутракан, Общинския съвет гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета за изпълнение на Бюджет
2013 на Община Тутракан към 31.12.2013
г., съгласно Приложения №№ 1,2,3 и 4 от
докладната записка на Кмета на Община
Тутракан, относно Отчет за изпълнение на
Бюджет 2013.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 499
Общински съвет гр. Тутракан на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1,
т.5 от Закона за местната администрация
и местното самоуправление, чл.5, ал.2,
т.4 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет гр. Тутракан,
чл.21, ал.1, т.2 от Вътрешните правила за
заплатите в Община Тутракан, утвърдени
със Заповед № 3155 /30.12.2013 г. и в съответствие с приложение №5 към чл.2, т.4
от ПМС №67 от 14.04.2010 г., изм. И доп. С
ДВ бр.8 от 28 януари 2014 г. за заплатите
в бюджетните организации и дейности
определя трудовите възнаграждения на
кмета на община Тутракан и кметовете
на кметства, считано от 01.02.2014 г.,
както следва:
от 01.02.2014 г. /лв./
Кмет с.Нова Черна = Нехат Ебазер
Юсмен - 876,00
Кмет с.Цар Самуил - Мехмед Юмер
Юмер - 876,00
Кмет с.Старо село - Ангел Друмев
Ангелов - 876,00
Кмет с.Шуменци - Симеон Георгиев
Димитров - 843,00
Кмет с.Белица - Костадин Илиев Манев - 843,00
Кмет с.Преславци - Ибрям Алиев Тазимов - 843,00
Кмет с.Търновци - Севим Еюб Кязим
- 843,00
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 500
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка
с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
изпълнение на Договор за безвъзмездна
помощ BG161PO001-3.1-03/2010/038
по Оперативна програма «Регионално
развитие» за изпълнение на проект
«ТРАНСМАРИСКА – ДРЕВНОТО НАЧАЛО
НА ТУТРАКАН», Общински съвет-Тутракан
одобрява промяна в общата численост на
персонала в Община Тутракан от 137 щ. бр.
на 140 щ. бр. като разкрива допълнително
3 щ. бр. във Функция VII „Почивно дело,
култура и религиозни дейности”, Дейност
740: Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекс
с местен характер.
Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши действията, свързани с изпълнение на решението.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 501
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.6 от Наредба за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета с
решение № 135 по протокол № 11 от 12
май 2008 г.от Общински съвет гр. Тутракан,
Общински съвет избира за регистриран
одитор за заверка на годишния финансов
отчет на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД за 2014 г.
ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ГАНЕВ с рег. № 190.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с
чл.21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001-3.1-03/2010/038
по Оперативна програма «Регионално
развитие» за изпълнение на проект
„ТРАНСМАРИСКА – ДРЕВНОТО НАЧАЛО
НА ТУТРАКАН
Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде изградена
мрежа от заинтересовани лица за разгръщане на туристическия потенциал
на интегрирания туристически продукт
„ТРАНСМАРИСКА – ДРЕВНОТО НАЧАЛО
НА ТУТРАКАН в Община Тутракан.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да предприеме необходимите действия
във връзка със сформирането на мрежата
от заинтересовани лица.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 503
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. ПРОМЕНЯ Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г. приета с решение №
452 по Протокол № 39/30.01.2014 г. на Об-

щински съвет гр. Тутракан с имоти, частна
общинска собственост, както следва;
1.1 в част III, буква А за ”Имоти, които
Община Тутракан има намерение да предостави под наем” в т.3 - ”Земеделски
земи” за с. Цар Самуил , ред девет имот
№ 050057, местност ”Ески Балук” с площ
от 20,299 дка да се премахне.
2. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г. приета с решение
№ 452 по Протокол № 39/30.01.2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан с имоти,
общинска собственост, както следва;
2.1. В част III, буква Б за „Имоти, които Община Тутракан има намерение да
продаде чрез публичен търг или конкурс”
да се добави към т.39 ”Земеделска земя
по землища” за землище с. Цар Самуил
ред 37 .
- имот № 050057, местност ”Ески Балук”
с площ от 20,299 дка.
2.2. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 44.
- Незастроен поземлен имот № 21, кв.
2 в с. Пожарево, общ. Тутракан
2.3. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 45.
- Незастроен поземлен имот № 22, кв.
2 в с. Пожарево, общ. Тутракан
2.4. В част III, буква А за ”Имоти, които Община Тутракан има намерение да
предостави под наем” в т.3 -”Земеделски
земи” за с. Цар Самуил да се добави ред 13
- Земеделска земя №050012 с начин на
трайно ползване ”Пасище, мера” с площ
от 294,793 дка по КВС на с. Цар Самуил,
2.5. В част III, буква А за ”Имоти, които Община Тутракан има намерение да
предостави под наем” в т.3 -”Земеделски
земи” за с.Цар Самуил да се добави ред 14
- Земеделска земя №050011 с начин на
трайно ползване”Пасище, мера” с площ
от 87,959 дка. по КВС на с. Цар Самуил,
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 504
На основание чл.21 , ал.1 т.8 и т.11 от
ЗМСМА , чл.6 ал.1от ЗОС чл. 134, ал. 2, т.
1 от Закона за устройство на територията
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 представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот находящ се в с. Цар Самуил, общ
Тутракан, кв. 62, УПИ-III по плана на с.
Цар Самуил одобрен със Заповед №
324/22.08.1990 г. с площ от 3790 кв.м от
публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна предназначението на основание чл.134, ал.2,
т.1 от ЗУТ .
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури
понататъшните действия свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 505
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. ”Силистра” №4, бл. ”Лилия”
вх.Б, ет.5, ап.36 апартамент със застроена
площ от 37.51 (тридесет и седем кв.м.
и петдесет и един кв.см.) с кадастрален
№73496.501. 3456.2.36 /седем, три, четири,
девет, шест, точка, пет, нула, едно, точка,
три, четири, пет, шест, точка, две, точка,
три, шест/, представляващ едностаен
апартамент състоящ се от дневна, кухня,
антре,сервизно помещение и тераса в жил.
блок с кадастрален №73496.501.3456.2 и
прилежаща маза №15 с площ от 4,39кв.м.,
ведно с 1,88% ид.части от общите части на
сградата и ОПС-42,40 кв.м., в поземлен
имот с идентификатор №73496.501.3456,
при граници: север – вход и част от
ап. № 73496.501.3456.2.35, изток –ап.
№ 73496.501.3456.2.35, юг – зид към
вътрешния двор, запад – зид към ап.№
73496.501.3456.2.37, съгласно АОС
№563/23.03.2010 г., на Жоржета Иванова
Котленска с ЕГН:…, наемател настанен
по административен ред.
2.ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на
жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер
на 12 300,00 лв. (дванадесет хиляди и
триста 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 № 506
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 № 023058 с площ от 10,138 дка, категория III /трета/, местност „Бърчината” по
картата на възстановената собственост на
с. Старо село общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 6590,00 /шест хиляди петстотин
и деветдесет лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 507
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 № 050057 с площ от 20,299 дка, категория V /ПЕТА/, местност „ЕСКИ БАЛЪК”
по картата на възстановената собственост
на с. Цар Самуил общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 8180,00 /осем хиляди сто и
осемдесет лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 508
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл. 36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” имот с идентификатор №73496.504.233 с площ от 345
кв.м., категория IV /четвърта/, местност
„Зад болницата” по плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед №
РД-12-387/05.08.2008 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 172,50 /сто седемдесет и два
лева и петдесет стотинки/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 509
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл. 36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” имот с идентификатор №73496.504.998 с площ от 400
кв.м., категория IV /четвърта/, местност
„Зад болницата” по плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед №
РД-12-387/05.08.2008 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 200,00 / двеста лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл. 36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” имот с идентификатор №73496.504.232 с площ от 288
кв.м., категория IV /четвърта/, местност
„Зад болницата” по плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед №
РД-12-387/05.08.2008 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 144,00 /сто четиридесет и
четири лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 511
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, и чл.17, ал.1 от
НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан
I. Дава съгласие да се добави в част
А, I., т. 7 от „Годишната програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г.” недвижим имот
публична общинска собственост, находящ
се в с. Варненци, ул. „Тутракан” №1, в кв.
12, УПИ-ХII, с основна площ 81,85 кв. м. и
спомагателна 34,71 кв. м. представляваща
част от едноетажна масивна комбинирана
сграда /бивша Сладкарница/, със застроена площ 326 кв.м.
II. Да се проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот- публична общинска
собственост, за развиване на търговска
дейност, с основна площ 81,85 кв. м. и
спомагателна 34,71 кв. м. представляваща
част от едноетажна масивна, комбинирана сграда /бивша Сладкарница/, със
застроена площ 326 кв.м., находящ се в
с. Варненци , ул. „Тутракан” №1, в кв. 12,
УПИ-ХII, по реда на Глава V от НРПУРОИ.
II. Определя първоначална месечна
цена, съгласно „Тарифата за началния
размер на месечните наеми и цени за 1
кв. м.”, актуализирана с Решение №574 от
29.01.2008 г. на Общински съвет гр. Тутракан, в размер на 129,46 лв. /сто двадесет и
девет лева и четиридесет и шест ст./ с ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеж-

3 - 9.04.2014 г.
дане на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 512
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 разпродажба
на недвижими имоти частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”
имот № 000007 с площ от 10,033 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 6521,00 /шест хиляди петстотин
двадесет и един лева/ лв.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 513
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.
37 „о" и „п" от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи:
1.2.ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ
И ПАСИЩА за отглеждане на животни:
1.2.1. Договорите за наем се сключват
след заплащане на 1/ 2 (една втора) от
определения за годината наем, след което
наемателят се въвежда във владение с
констативен протокол, отразяващ състоянието на общинския имот по отношение
на заплевеленост, наличие на нежелана
храстовидна и дървесна растителност,
камъни, строителни отпадъци и други.
Останалата част от 1/2 (една втора) от
определения наем да се заплати до края
на календарната година.
1.2.2. Наемателят е длъжен да поддържа пасищата и мерите в добро земеделско
и екологично състояние в съответствие с
Националните стандарти № № 1.3, 4.1-4.4,
утвърдени със заповед № РД 09-616 от 21
юли 2010 г. на Министъра на земеделието
и храните, изменена със заповед № РД
09-609 от 26 юли 2011 г., като: опазва и
поддържа съществуващите трайни тераси във физическите блокове, поддържа
минимална гъстота от 0,15 животински
единици на хектар (ЖЕ/ха), почиства
пасищата и мерите, обект на договора
от камъни и други строителни отпадъци,
нежелана храстовидна растителност и
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат
(Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum
spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rudus
fruticosus);
1.2.3. Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не променя
предназначението им, както и да запазва
съществуващите полски граници (синори)
на предоставените му физически блокове;
1.2.4. Наемателят е длъжен да опазва
постоянно затревените площи в близост
до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането
на сеч на отделно стоящи и групи дървета
да извършва съгласно Закона за опазване
на селскостопанското имущество;
1.2.5 Наемателят може да оставят мозаечно разположени единични или групи
дървета храсти и/или синори до 25 % от
общата затревена площ;
1.2.6.
Наемателят е длъжен да
осигурява свободен достъп до пасищата
и мерите, обект на договора на всички
тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и
възраст;
1.2.7. Наемателят е длъжен да не огражда мерите и пасищата, обект на договора,
да не разрешава едновременното струпване на големи стада с животни на едно
и също място за едновременно пашуване
и за водопой, да не извършва и да не
разрешава паша без пастир;
1.2.8. Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава преминаване
и движение с моторни превозни средства
в самото пасище;
1.2.9. Наемателят няма право да събира
такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по
почистването на пасищата;
1.2.10. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по
осигуряване на пожарна безопасност в
мерите и пасища.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 37 „п" от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД
НАЕМ за срок от 5 (пет) години на имот с
идентификатор №050011, площ 87,959
дка, категория V и имот с идентификатор
№ 050012, площ 294,792 дка, категория III
находящи се в с. Цар Самуил - публична
общинска собственост, представляващ
„пасища, мери" чрез провеждане на
публично оповестен конкурс при базисна
минимална наемна цена в размер на 6
(шест) лева/дка и следните условия:
2.1. В конкурсната документация да се
заложат изискванията към кандидатите,
посочени в чл. 60, ал. 8, от Наредбата за
реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
2.2. Критериите за оценяване на конкурсните предложения да бъдат:
2.2.1. годишна наемна цена с коефициент на тежест 0,2 (нула цяло и две десети);
2.2.2. брой на отглежданите пасищни
животни, превърнати в условни животински единици, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 5 от 10
март 2010 г. за условията за допустимост
за подпомагане на земеделските парцели
по схеми за плащане на площ и за общите
и регионални критерии за постоянни
пасища с коефициент на тежест 0,5 (нула
цяло и пет десети);

2.2.3.
местонахождение /локация/
на пасищните животни на територията на
съответното населено място, с коефициент
на тежест - 0,3 (нула цяло и три десети).
3. Възлага на кмета да определи обектите на търга по т. 2, както и да сключва
договори за наем за срок от 5 (пет) години
с желаещи да наемат пасища и мери.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
980,00 кв.м. находящ се в с.Пожарево,
общ.Тутракан, кв.2, ПИ-№22 по кадастрален и регулационен план на селото и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2940,00 /две хиляди деветстотин и четиридесет лева/ лв. без ДДС.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 515
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
990,00 кв.м. находящ се в с. Пожарево,
общ.Тутракан, кв.2, ПИ-№21 по кадастрален и регулационен план на селото и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2970,00 /две хиляди деветстотин и седемдесет лева/ лв. без ДДС.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 516
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12
от Закона за пчеларството и чл.50, ал.3
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
възмездно ползване на Юмер Мехмед
Мустафа от гр. Тутракан, ул. „Ропотамо” №
14, върху 2,000 /два/ дка земеделска земя,
представляваща част от недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се
в землището на с. Старо село, съставляваща поземлен имот № 000129, с обща площ
от 9,396 дка в местността „Пеева градина”
за срок от 1 /една/ година с възможност за
продължаване на договора чрез сключване
на допълнителни писмени споразумения /
анекси/, но за не повече от общо 3 /три/
години и ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна
цена за ползване на имота 30,00 лева/дка,
съгласно чл. 10 б, ал.2 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане
с общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 517
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35,
ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински
съвет–Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ оценките на общински
земи, върху които е било учредено право
на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва :
1.1. За земеделска земя от 549 кв.м. /
петстотин четиридесет и девет кв.м./, представляваща имот с идентификационен
№ 73496.505.22 в местността ”Голишна”
в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива
и категория на земята при неполивни
условия: четвърта – 260,00 лв. /двеста и
шестдесет лева/ ;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да предприеме необходимите законови
действия по реда на §4к от ПЗРЗСПЗЗ за
придобиване на собственост от правоимащите по §4 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 518
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан реши:
1. Приема предложението на Общинската транспортна комисия за откриване
на нови автобусни спирки и промяна на
част от съществуващите в гр.Тутракан,
както следва:
1.1. Да бъде възстановена спирката
по ул. ”Трансмариска” в района след
площад „21-септември” със съответната
маркировка и обозначение без изграждане
на допълнителни „джобове” за спиране на
автобусите.
1.2. Да бъде създадена нова спирка по
ул. ”Д. Благоев” в района на гробищния
парк със съответната маркировка, обозначение и подслон за чакащите граждани.
Да бъде премахната сега съществуващата
спирка до „БКС”.
1.3. Да бъде създадена нова спирка
по ул.”Ана Вентура” в района на „Бялата
къща” до съществуващия общински
паркинг със съответната маркировка и
обозначение. Да бъдат премахнати сега
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СМЯХ

Малки обяви

Вкарват в килията нов затворник - крадец. Той оглежда обстановката
и пита надзирателя: - За какво са тия решетки на прозореца?
- Заради сигурността.
- Вие не сте наред! Кой пък ще иска да обира затвора?

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

- Дъще, донеси ми десетина чинии от кухнята!
- Защо, мамо?
- Искам нещо да говоря с баща ти.
Някои нашенци са събрали толкова много за черни дни, че с нетърпение ги чакат.
Учителката дава на децата тема да пишат съчинение: "Какво щях да
правя, ако бях директор". Всички почват да пишат, само Иванчо стои.
- Иванчо, защо не пишеш?
- Чакам да дойде секретарката.
През нощта, на безлюден път, един човек си сменя спуканата гума.
Внезапно изскърцват спирачки и успоредно до него спира огромен джип.
- Какво правиш? - пита слезлият едър мъж.
- Свалям гумата - казва човекът.
След секунди със силен удар мъжагата счупва страничния прозорец.
- Какво правиш, бе! - извиква човекът.
- Аз пък ще взема радиото - невъзмутимо отговаря юначагата.
Диpектоp на мебелна фабpика отишъл в командиpовка в Паpиж.
Вpъща се и разказва впечатления:
- Страшен град! Какви улици, какви магазини!
- А жените?
- О-о! Какви жени! Мечта! Разбират те от половин дума! Ето например аз – влизам в едно кафене, сядам на масата. При мен сяда една
много красива мадама. Веднага се сети, че не знам и дума френски.
Нарисува ми на салфетката чашка. Аз й налях шампанско. Нарисува
цигара – дадох й цигара. Нарисува две танцуващи фигурки. Поканих я
на танц, потанцувахме.
- А после?
- Нарисува легло…
- А ти?
- И досега се чудя – как позна, че съм диpектоp на мебелна фабpика...
от стр. 6
съществуващите спирки до „Добруджански плод” и бившето предприятие „4–ти
Септември”
1.4. Да бъде създадена нова спирка
по ул.”Симеон Папазов” срещу хотелресторант „Палермо”. Да се извърши
проучване за възможността за изграждане
на обръщало за автобусите в зелената
площ срещу новообразуваната спирка.
При невъзможност от изграждането на
обръщало, автобусите на преминават по
улиците „Сакар планина” и „Беласица” и
отново да продължават маршрута си по
ул.”Силистра”.
- Да бъде извършен пробен пробег по
този маршрут, като за целта се обозначи
спирката и се проведе информационна
кампания.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия
по реализиране на предложената промяна
на автобусните спирки в гр.Тутракан.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
– Тутракан приема Отчет по изпълнението
през 2013 г. на плана и програмата за енергийна ефективност на Община Тутракан,
приети с Решение № № 219 по Протокол
№ 17 от 24.10.2012 г. на Общински съвет
– Тутракан.
ОТЧЕТ
За изпълнението през 2013 г. на Общинските План и програма за енергийна
ефективност, приети с Решение № 219,
по Протокол № 17 от 24.10.2012 г. на
Общински съвет – Тутракан
Прилагане на мерки за повишаване
на енергийната ефективност в административната сграда на Община Тутракан,
намираща се на адрес гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” № 31, както и в сградата
на ОЦИД – Тутракан на адрес ул. „Димитър
Благоев” № 51 в града:
С писмо вх. № РД–1952/06.03.2013 г. в
Община Тутракан – приложение 1, Изпълнителният директор на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ ни уведоми, че:
1. Проектът на Община Тутракан е
преминал успешно проверката за съответствие с обявените приоритети на
Националната схема за зелени инвестиции
към фонда;
2. Община Тутракан може да пристъпи към изготвяне на Формуляр за
кандидатстване и да го подаде заедно с
всички изисквани приложения към него в
най–кратък срок.
Предвид това на 05.04.2013 г. между
Община Тутракан и „Енерджи Про ДМ”
ЕООД
бяха сключени договори с номера 318
и 319 от същата дата – приложения 2 и
3, за изготвянето на проектите за реконструкция – повишаване на енергийната
ефективност на двете сгради, като паралелно с това в сътрудничество със същите
проектанти изготвихме и формуляра за
кандидатстване по ОС 1 на националната
схема за зелени инвестиции към НДЕФ,
който подадохме във фонда с писмо
– изходящ номер от Община Тутракан
РД–7793/09.10.2013 г. – приложение 4.
Към настоящият момент е почти завършено изготвянето на проекта за административната сграда на Община Тутракан,
който се доокомплектова по отношение
на някои детайли. Работи се активно и по
финализиране изготвянето на проекта за
сградата на ОЦИД в града.

Енергийна ефективност на уличното
осветление в общината:
След сключване на Договор №
Д–512/12.11.2012 г. между Община Тутракан и „Енерджи Про ДМ” ООД – приложение 5, е изготвено Енергийно обследване и
на уличното осветление на територията на
общината, представено в Община Тутракан
с Приемо – предавателен протокол към
договора на дата 10.05.2013 г. - приложение 6. След изпратеното на 30.09.2013
г. в електронен вариант за входиране в
НДЕФ Заявление за проявен интерес за
финансиране на проекта в рамките на
Националната схема за зелени инвестиции,
получихме входящ № 284/30.09.2013 г. за
този проект. С писмо – входящ номер в
Община Тутракан РД–14–1354/21.02.2014
г. – приложение 7, Изпълнителният директор на НДЕФ ни информира, че проектът за
повишаване енергийната ефективност на
уличното осветление в общината е преминал успешно проверката за съответствие
с обявените приоритети на Националната
схема за зелени инвестиции и можем да
пристъпим към изготвянето на формуляра
за кандидатстване заедно с всички изисквани приложения към него. Формулярът
е изготвен и подаден към фонда с изходящ
номер от Община Тутракан Е–01– 564/
04.03.2014 год.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 520
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА,
във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в от Наредба
№ 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси, Общински съвет
гр.Тутракан реши:
1. На основание чл.8, ал.3 от Наредба
№2/2002г. на МТС Утвърждава общинска
транспортна схема на Община Тутракан,
съгласно приложение №1.
2. Да бъде проведена процедура за
възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно приложение № 1, включващ
линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата
на Община Тутракан, по реда на Закона за
Обществените поръчки.
3. Във връзка с изискването на чл.5,
ал.4 от ЗОП, определя срока на договора
от 5 /пет/ години.
4. В съответствие с чл.2 от Наредба №
2 и чл.9, ал.1 от ЗОП в процедурата могат
да участват физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, както и техни
обединения, които притежават лиценз за
извършване на превоз на пътници на на
територията на Република България или
лиценз на Общността и други документи,
които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови
нормативни актове, както и от ЗОП.
5. С настоящото решение, Общински
съвет Тутракан, делигира изпълнението
на своите функции относно подготовката,
провеждането и избора на изпълнител по
процедурата на Кмета на Община Тутракан,
като го оправомощава да предприеме
всички необходими действия по провеждането и по реда на ЗОП.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан
в рамките на предоставените му пълномощия да издаде решение за откриване на
обществена поръчка по реда на чл. 16, ал.8
от ЗОП, чрез открита процедура.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 521
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМС-

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

СУДОКУ

- Представяш ли си? Днес пътувайки в метрото трима младежа
станаха, за да ми отстъпят мястото си.
- Е и какво стана? Събра ли се?

ТГ

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
МА, 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,
както и чл.41, ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона
за общинската собственост, чл.32, ал.3
във връзка с чл.37, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г. приета с решение
№ 452 по Протокол № 39/30.01.2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан - В част
III, буква Б „III” за „Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде на
собствениците на законно построени
сгради” да се добави т.3 „Продажба на
застроен неурегулиран поземлен имот частна общинска собственост, находящ
се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, кв. 3, с
кадастрален №73496.500.4091, ул. „Трансмариска” №63 с площ от 786 кв.м. по КК
на гр. Тутракан”
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на
8650,00 лв. /осем хиляди шестстотин и
петдесет лева/ без включен ДДС, за продажба на застроен неурегулиран поземлен
имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан,
кв. 3, с кадастрален №73496.500.4091,
ул. „Трансмариска” №63 с площ от 786
кв.м. по КК на гр. Тутракан, върху който
законно е построена сграда, собственост
на „Аким–Нел” ЕООД, Булстат: 11855051 с
Управител Шермин Мехмед Пехливанова
с ЕГН:… от гр. Силистра, съгласно Н.А. с
вх. рег. №1133, Акт № 145, том III, дел: 570
от 19.04.2005 г.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 522
На основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА и във връзка с чл.3, чл.13, чл.17
и чл.19 „ а „ от ЗОД , относно поемане
на дълг, направено по реда на Закона за
общинския дълг,
Общински съвет Тутракан РЕШИ:
1. Община Тутракан да сключи договор
за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД,
по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на
проект: „ТРАНСМАРИСКА – ДРЕВНОТО НАЧАЛО НА ТУТРАКАН ”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”,
приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на
туризма”, схема BG161PO001/3.1-03/2010
«Подкрепа за развититето на природни,
културни и исторически атракции», при
следните основни параметри:
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÌ¼ÃÈÁÌÉ¼ÀÖÇ¿¼u
(Четиристотин хиляди лева);
t¼ÇÏÎ¼É¼ÀÖÇ¿¼uÇÁ¾¼
t ÄÀ É¼ ÀÖÇ¿¼ u  ÆÌ¼ÎÆÊÍÌÊÓÁÉ ÀÖÇ¿ 
поет с договор за общински заем;
t¯ÍÇÊ¾ÄÛÃ¼ËÊ¿¼ÍÛ¾¼ÉÁ
- Срок на погасяване – до 12 месеца,
считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за
безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/038 от
25.04.2012 г.;
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÇÄÑ¾ÁÉËÌÊÒÁÉÎuÔÁÍÎÈÁсечен EURIBOR плюс максимална надбавка

от 5.078 %,
t ÌÏ¿ÄÎ¼ÆÍÄ É¼Æ¼Ã¼ÎÁÇÉÄÇÄÑ¾Ä ÉÁÏÍтойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
t©¼ÓÄÉÉ¼Ê½ÁÃËÁÓÁÉÄÁÉ¼ÆÌÁÀÄÎ¼
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по Договор за безвъзмездна помощ №
BG161PO001/3.1-03/2010/038, сключен с
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и
- Учредяване на залог върху собствените
приходи на общината по член 6 от Закона
за общинския дълг;
1. Възлага и делегира права на Кмета
на Община Тутракан да подготви искането
за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк”
АД, да подпише договора за кредит и
договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 523
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС във връзка с чл.6,
ал.2, т.5 от НРПУРОИ, Общински съвет
гр. Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Тутракан
да придобие собственост от Исторически
Музей гр. Тутракан, чрез безвъзмездно
дарение на недвижим имот с идентификатор № 050012 в землището на с. Шуменци
с ЕКАТТЕ 83524 с площ от 24,427 /двадесет
и четири дка и четиристотин двадесет
и седем кв.м./дка в едно с построените
сгради в имота: Параклис с площ от 62
кв.м. и едноетажна сграда с площ от 14
кв.м., местност: „Айвалък” с начин на
трайно ползване „Исторически паметник”
по КВС на с. Шуменци, общ. Тутракан при
граници и съседи: № 050077 - нива; №
051079 - полски път; № 050011 - пасище,
мера; № 004110 - нива; № 051020 - полски
път; № 050078 - път IV клас; № 050087 - път
IV клас; № 050200 - полски път.
Данъчна оценка на имота
към
28.02.2014 г. е 42446,50 лв. (четиридесет
и две хиляди четиристотен четиридесет и
шест лева и петдесет стотинки).
II. Имота да се актува Публична общинска собственост.
III. Възлага на Кмета на община Тутракан
да извърши всички законосъобразни действия във връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 524
Общински съвет гр. Тутракан на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1,
т.5 от Закона за местната администрация и
местното самоуправление, чл.5, ал.2, т.4 от
Правилника за организацията и дейността
на общински съвет гр. Тутракан, чл.21, ал.1,
т.2 от Вътрешните правила за заплатите в
Община Тутракан, утвърдени със Заповед
№ 3155/30.12.2013 г. и в съответствие с
приложение №5 към чл.2, т.4 от ПМС №67
от 14.04.2010 г., изм. и доп. с ДВ бр.8 от
28 януари 2014 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности определя
трудовото възнаграждение на кмета на
община Тутракан, считано от 01.02.2014
г., както следва:
Кмет на Община Тутракан - д-р Димитър
Венков Стефанов - 1447.00 лв.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

1 - 5 май 2014 г.

Екскурзия
Тутракан - Будапеща - Виена
Програма
ɢɦɚɪɚɡɦɟɫɬɜɚɧɟɜɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɇɨɳɟɧɩɪɟɯɨɞ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜɴɜȼɢɟɧɚɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ
+DUU\V+RPH
ɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɥɢɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɉɪɚɬɟɪɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɉɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɩɨ Ɋɢɧɝɳɪɚɫɟ ɉɟɲɟɯɨɞɧɚ ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɫ ɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ ɜ ɫɬɚɪɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ȼɢɟ
ɧɚ ɉɥɨɳɚɞ ÄɆɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ´ ɡɢɦɧɚɬɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ ɧɚ
ɏɚɛɫɛɭɪɝɫɤɚɬɚɞɢɧɚɫɬɢɹÄɏɨɮɛɭɪɝ³ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɟɬɢ
ɋɬɟɮɚɧ´ɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɭɞɚɩɟɳɚɨɤɨɥɨɨɛɹɞ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥ1$3 ɜȻɭɞɚ
ɩɟɳɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢ ɞɟɧ  Ɂɚɤɭɫɤɚ ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɐȿɇȺɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɫɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧɚɜɬɨɛɭɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚ
ɯɨɜɤɚɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɢ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɜ ɯɨɬɟɥ   ɜɴɜ ȼɢɟɧɚ
ɧɨɳɭɜɤɚɫɴɫɡɚɤɭɫɤɚɜɯɨɬɟɥ ɜȻɭɞɚɩɟɳɚɩɟɪɢɮɟɪ
ɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɉɚɧɨɪɚɦɧɢɨɛɢɤɨɥɤɢɧɚȻɭɞɚɩɟɳɚɢȼɢɟɧɚɫɦɟɫɬɟɧ
ɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤ
ɉɟɲɟɯɨɞɧɚɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚȼɢɟɧɚ
ɫɦɟɫɬɟɧɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɐɟɧɚɬɚɧɟɜɤɥɸɱɜɚ
- Входните такси за музеи и други туристически обекти
- Разходка с корабче по река Дунав /Будапеща/ – 15 EUR
- Посещение на двореца Шьонбрун – 20 EUR с екскурзовод на
български език
- Посещение на двореца Хофбург /съкровищницата/ с включена
входна такса и екскурзовод на български език – 20 EUR
- Посещение на увеселителния парк „Пратер“ /при подходящо
време/ с включен транспорт и входна такса за качване на Виенското
колело – 12 EUR
- Екскурзия „Нощна Виена” (обиколка по Ринга, панорамна гледка
от хълма Каленберг, 1 чаша вино + 1 порция виенски шницел с гарнитура или друго типично ястие – цена 28 EUR на човек – организира
се на място, във Виена, при минимум 20 участника
Допълнителните екскурзии и мероприятия се заявяват в офиса
на туроператора най-късно при доплащане на екскурзията.
ɉɴɥɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚZZZVDOYLQLDHX
ɋɩɪɚɜɤɢɢɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɬɟɥ*60ɢ˫
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

„Пред портрета на Бленика”
ворческа среща посветена
на поетесата Бленика бе
проведена на 26 март т.г. в
Детски отдел на библиотека „Н.Й.
Вапцаров”с учениците от клуб
„Млад журналист” в СОУ ”Христо
Ботев.

Т

Срещата откри учителят по
български език и литература Донка
Петрова с интересна визитка на
Бленика.
„Тя е чаровна, с тъмни очи и
коси. Тя е родена на 8 февруари
1899 г. в семейството на Деньо
Манев в Тутракан. Тя е „дъщерята
на Добруджа”. Когато малкото
момиче запеело, баба му го нари-

чала „Пенка Славейката”, защото
е потомка на Петко Р. Славейков.
Тук се научила да чете на пет
годинки, а едва в шести клас пак
тук, в Тутракан, се раждат първите
й поетични пориви.
В дома й на крайбрежната глав-

на улица „Трансмариска” има
паметна плоча от бронз в знак на
благодарност от признателните
граждани на Тутракан. Тя е сред
имената, превърнали се във вечни
символи на Тутракан.
Тя е съпругата на акад. Георги
Цанев и майка на проф. Милена
Цанева и на акад. Румен Цанев,
микробиолог – и тримата изявени

в областта на литературата.
Тя ни остави най-непреходното послание – да обичаме! Да
обичаме родината, родния край,
любимия, децата, природата – и
това е истинска причина да си я
спомняме, да я почитаме и днес.

Коя е тя? Тя е една жена с
необикновен талант поетичен,
завещала ни своите творби на
словото: „Брегове”, „Бяла птица”,
„Сребърни ръце” - стихосбирки, с
които е позната на поколенията
читатели.
Представям ви поетесата от
Тутракан Пенка Денева Цанева,
известна със своя псевдоним

БЛЕНИКА. Ето я! Тя ни гледа от
портрета и е мислено при нас, на
своите 115 години.
Защо? За да се докоснем до
нейния поетичен свят. За да споделим свои мисли за нея. И всичко
това се случва - „Пред портрета на
Бленика”.
Нашата среща с Бленика започна с една презентация, която представи Стефка Капинчева – верен
приятел на младите журналисти в
СОУ ”Христо Ботев”.
Изненадата към младите журналисти отправиха Радостина
Пейчева и Ирина Тотева от Х а клас
чрез едно въображаемо интервю
с Бленика – „Пет въпроса – пет
отговора”.
Нашата творческа задача към
присъстващите на срещата беше
във връзка с аранжирани ученически рисунки, които претворяват
определени творби на Бленика.
Прозвучаха откъси от стихотворения на поетесата в изпълнение на
ученици от VIII и IХ клас от клуб
„Млад журналист”. Въпросът беше
да познаят коя творба на Бленика
отразяват илюстрациите!
Госпожа Янка Ангелова представи осмокласниците Славена
Балканска, Кристина Георгиева
– „Земя”; Виктория Куманова
– „Надежда”; Ивелин Тодоров
„Среща”; а госпожа Донка Петрова
– четците деветокласници: Ивета
Пламенова - „В родния край”;
Севил – „ България”; „У дома” ни
пренесе Теменужка; откъси от една
емблематична за Бленика поема
„Дунавска балада” ни представи
Христина Крумова.
Какво ни даде срещата с Бленика - всички се почувствахме
обогатени душевно. И спечелени
за един красив свят!
Донка Петрова, учител по БЕЛ
СОУ”Христо Ботев”, Тутракан

3 - 9.04.2014 г.

Кампания
„Забравените паметници”

дружението за развитие на туризма в
Тутракан и региона е
организатор на кампанията
„Забравените паметници”.и
На 27 април (неделя) т.г.
те канят всички желаещи да вземат участие в
разчистването на района
около паметника на Панайот Хитов и четата му със
знаменосец Васил Левски,

С

който е на брега на реката
край с. Дунавец.
С тази акция ще поставим началото на една кампания с името „Забравените паметници в нашият
регион”, информират още
от Сдружението.
Началният час на тръгване към паметника е 9:00
часа от кафе „Хавана”, а
финалът – 15:00 часа.

Изкуството на дебата

Смехът е здраве

а първи април в цял свят
празнуват Международния
ден на хумора и шегата. На
почит са остроумните, досетливите,
веселите. Това е единствения ден
в годината, когато можете да се
пошегувате с приятелите си и да
ги излъжете съвсем безнаказано.
Дори е желателно да погодите номер някому. Ако някой ви излъже
или си направи приятелска шега с
вас на първи април – не му се сърдете! Посмейте се от сърце и вие!
Денят на смеха в различните
страни носи свой национален колорит и специфичен хумор, присъщ на
всеки народ. Затова в навечерието
на празника, съвместно с Даринка
Иванова и учениците от ПИГ при II б
клас, организирахме и проведохме
празник „Смехът е здраве”. Момичетата и момчетата се научиха как
отбелязват хората по света този ден
и с какво българската традиция е
по-особена. Споделиха с какво са
известни жителите на град Габрово
и се посмяха от сърце на габровските шеги и вицове. Насладиха се на
забавния и поучителен български
анимационен филм на художника и
режисьора Доньо Донев - „Тримата
глупаци рибари”. Прочетоха изра-

Н

зително и приказката на Елин Пелин „Тримата глупаци”. С желание
всеки второкласник се представи
със смешка от детското вестниче
за палави деца и търпеливи родители „Венче”, като се постара да я

прочете артистично и емоционално.
Накрая се посмяха от сърце на видео филм с весели приключения на
домашни любимци.
Второкласниците се забавляваха
и доказаха, че „Смехът е здраве”, а

ние, скъпи читатели, да не забравяме, че „Светът е оцелял, защото се е
смял”. Тази мисъл на Радой Ралин е
и мотото на известния музей „Дом
на хумора и сатирата” в Габрово.
Анка КОЗАРЕВА

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 април – Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан
3 април – Велико ДИМИТРОВ, Корепетитор, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”
4 април – Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин на Тутракан, Многократен световен и европейски
шампион по канадска борба
4 април – Валя ПЕТРОВА, ЕТ „Ник Пластик – Валя
Петрова”, гр. Тутракан
4 април – Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април – Жана ДИМОВА, Касиер-счетоводител, Управление „Образование”, Община Главиница

6 април – Ведат АХМЕД, Кмет на с. Дичево, община
Главиница
7 април – Младен МИНЧЕВ, Контрольор на МБАЛ-Тутракан
7 април - Танер АХМЕД, Ст. спец. „Горски надзирател”,
Община Главиница
7 април – Петя ДАНОВА, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”
9 април – Ценка БОЙЧЕВА, Худ.ръководител на ТС
„Борил Илиев”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”
9 април – Нели ГОРАНОВА, Ст.спец. „АОН”, Община
Тутракан

Преподавателките по история
в СОУ „Христо Ботев” Маргарита
Димитрова и Радка Трифонова са
сред участниците в Национален
дебатьорски форум, който се
проведе в старопрестолния Велико
Търново от 29 март до 1 април т.г.
Форумът е организиран от
неправителствена организация
„Асоциация Дебати София” (АСД)
с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. В него
са участвали 200 ученици, учители
и студенти от цялата страна.
Това събитие събира дебатьорски общества от цяла България с
цел развиване на мрежа и запознаване с най-новите формати и
стандарти в дебатите. Участието
във форума е отворено за всички
дебатьорски общества, които вече
са членове на АДС, каквито са

Клубовете на родители и ученици
в тутраканското училище «Хр.
Ботев».
Форумът е бил разделен на две
части – Обучителна и Състезателна. Обучителната част - на три
едновременно протичащи панела,
които покриват различни аспекти
и формати на дебатиране.
Разглеждани са 4 вида дебати,
информираха участниците от Тутракан – „Карл Попър”, Британски,
Американски и „Уърлд скуулс”.
Например: „Това правителство ще
спре безплатната дистрибуция на
интернет”, „Това правителство ще
направи гласуването в страната
задължително”, „Това правителство ще забрани алкохола” и
„Това правителство ще наказва
спортните отбори за поведението
на техните фенове”.

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

