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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 23

Година LII

12 - 18 юни 2014 г.

Цена 0.60 лв.

Димитър Стефанов е
Строителните материали на Д-р„Дарител
на годината”
Старата автогара ще бъдат
преместени до края на юни
Калина ГРЪНЧАРОВА
рети месец част от
площада на Старата
автогара е зает от
строителни материали, с
които се извършва търговска дейност от фирма
„Аким Нел”. От тогава са
и непрекъснатите сигнали
от граждани, с които те
изразяват недоволство
от факта, че теренът се
замърсява и загрозява, ас-

Т

на стр. 3

на стр. 5

Община Главиница
Кметство с. Малък Преславец
НЧ "Йордан Йовков - 1946”

Първо свещенослужение
Празник
на Русенския митрополит
Наум в храма на Белица на водната лилия
Д
Организира на 14 юни 2014 г. (събота)

Калина ГРЪНЧАРОВА
ен след Петдесетница православната
църква чества третото лице на Св. Троица –
Светия и Животворящ Дух.
По този повод и по случай
храмовия празник на църквата в село Белица, на 9 юни
Света литургия отслужи
Русенският митрополит
Наум. В свещенослужението се включиха свещеници
от съседни енории и свещенослужители от румънското селище Кирнодж.
Освен миряните на праз-

ника в църквата бяха кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, кметът на
с. Белица Костадин Манев,
зам.-кметът на Кирнодж
Йон Щефан, общинският
съветник и председател
на църковното настоятелство в Кирнодж Аурелиан
Котобан-Релу, най-големите ктитори на храма
- Димо Денчев и председателят на ЗК „Изгрев-92”
Петра Пенчева.
Н.В.Пр. Митрополит Наум
пожела благоденствие и
на стр. 5

„НЕ!” на наркотиците, „ДА!” на рока!
"Музика срещу дрогата" е инициативата на Община Тутракан,
Местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и
Общински център за извънучилищни дейности, която бе осъществена
на откритата сцена в градския парк
«Христо Ботев» на 10 юни.
Всъщност, това беше един великолепен концерт на рок група
"Непукист", чийто ръководител
Иван Неделчев със сигурност е
останал доволен от представянето
им. Концертът бе открит от кмета
д-р Димитър Стефанов, който е
запален рокаджия. Тук беше и
камера на БНТ, екипът, на която
снима филм за възпитаниците
на стр. 3

В програмата:
- Изпълнения на фолклорни състави и индивидуални изпълнители
- Състезание по улов на риба
-Конкурс за рисунка "Природата на Малък
Преславец - вода, слънце, усмивки"
Начало - 9:00 часа
в местността "Блато Малък Преславец"

Заповядайте!
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
В ТУТРАКАН
Редовно отчетно годишно събрание ще проведе НЧ
„Никола Йонков Вапцаров” на 13 юни. В дневния му
ред е включено разглеждането и приемане на отчети
за дейността на културната институция през 2013
г., финансовия отчет за 2013 г., доклада на Проверителната комисия, проектобюджета за настоящата
година и промени в Устава.
Право за участие в работата на събранието имат
членовете платили членския си внос за 2013 г.

ПРЪСКАТ СРЕЩУ КОМАРИ
Пръскане с наземна техника срещу комари бе
осъществено в късните вечерни часове на 10 юни в
Тутракан. За борба с комарите тази година за община Тутракан има определени 34 хил.лв., информира
зам.-кметът Милена Маринов. С наземна техника се
пръска и в селата от общината.
След като се оттеглят водите на Дунава, над
крайречната ивица ще бъде ползвана и самолетна
техника за пръскане срещу жилещото насекомо.

ПЪРВИТЕ КАЙСИИ - НА ПАЗАРА
Първите кайсии от ранните сортове вече се продават по пазарите в Силистренско между 2,00 и 2,50
лева за килограм.
Кампанията за прибиране на реколтата още не е
започнала. Мащабни обследвания за очакваните добиви
не са правени. Въпреки това, по данни от Опитната
станция по кайсията и земеделие в Силистра, има
значителни измръзвания от пролетни слани на ранните сортове в района на Тутраканската и крайдунавската част на Силистренската община. Нанесени
са поражения и от падналите градушки.
Кайсиите са сред традиционните овощни видове,
отглеждани в Крайдунавска Добруджа. Научните работници от Опитната станция по кайсията и земеделие предлагат два нови кайсиеви сорта - "Дръстър"
и "Истър", селекционирани в станцията.

КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви са загасили на 10 юни тутраканските огнеборци. Произшествието е станало
около 10:00 часа по ул. „Стефан Караджа” в града.
Няма материални загуби.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

ЗАПОВЕД
№ РД-04-563/20.05.2014 г., гр. Тутракан

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от
Закона за водите, Заповед № РД–20–41/29.04.2014 г. на Областния управител на област Силистра и ПМС № 182 от 24.07.1996 г., Наредбата
за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи,
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни
площи на територията на общината.
2. Кметствата и собствениците (наемателите) на водни площи в
общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички канали, язовири и
микроязовири, както и бреговата ивица на р. Дунав.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
3. Поставените знаци да са на разстояние не по–голямо от 500 м.
по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките,
по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат
конкретните причини за забрана на къпането и плуването (голяма
дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи,
замърсена вода и др.). Унищожените или повредени табели незабавно
да се подменят.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
4. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и
парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи,
запълнени с вода, чиято дълбочина е по–голяма от 120 см.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
5. Директорът на РГС–Русе да разпореди патрулиращите служители
в района на кейовата стена да контролират спазването на забранителните знаци по нея.
Отг.: Директор на РГС-Русе
Срок: постоянен
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове
и кметски наместници по населени места, собственици и наематели
на водни площи за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Комисията
по водноспасителната дейност към общината.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

12 - 18.06.2014 г.

5а - Клас на годината! Осемгодишен софиянец
спечели шахтурнир в Тутракан
В
З
ече е ясен победителят в организирания
от Местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
конкурс „Клас на годината”,
информира нейният секретар Тодорка Ангелова.
Това е 5”а” клас от СОУ
„Йордан Йовков” в гр. Тутракан. Класен ръководител
на първенеца е Венета
Александрова – учител по
български език и музика.
Учениците са общо 19 на
брой и са допуснали само

две неизвинени отсъствия
от закъснения на трима
ученици. Класът е участвал
активно в училищни, общински, областни и национални
конкурси, олимпиади и състезания.
Наградата за петокласниците е екскурзия, която
ще се проведе на 14 юни по
маршрут Тутракан-РусеБасарбово-скален манастир
„Св. Димитър Басарбовски”Иваново- Ивановски скални
църкви-Червен-Пещерата„Орлова чука” и обратно.
“ТГ”

ɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɞɟɧ
ɧɚɞɟɬɟɬɨ±ɸɧɢɒɚɯɦɚɬɟɧ ɤɥɭɛ ÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɲɚɯɦɚɬɟɧ
ɬɭɪɧɢɪɡɚɞɟɰɚ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥ ɟ ɨɫɟɦɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɫɨɮɢɹɧɟɰ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
Ɍɨɲɟɜ ɤɨɣɬɨ ɤɚɪɚ ɥɹɬɧɚɬɚ
ɜɚɤɚɧɰɢɹ ɩɪɢ ɛɚɛɚ ɢ ɞɹɞɨ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧȼɩɪɢɡɨɜɚɬɚɬɪɨɣɤɚ
ɫɚ ɞɜɚɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´±Ɋɨɫɥɚɧ

ɈɪɥɢɧɨɜɢɌɪɢɮɨɧɆɚɪɢɧɨɜ
ɫɥɟɞɜɚɧɢ ɨɬ ɉɟɬɹ ɂɥɢɹɧɨɜɚ
ɨɬɋɈɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ´Ȼɟɪɤɢɧ ȿɪɞɢɧɱ ɨɬ ɋɈɍ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ ɢ Ⱦɟɧɢɡ ɇɭɪɚɣ ɨɬ ɝɪ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɒɚɯɦɚɬɢɫɬɢɬɟɫɚɢɝɪɚɥɢɩɨ
ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚȻɟɪɝɟɪ
ɋɴɞɢɹɧɚɬɭɪɧɢɪɚɨɬɧɨɜɨɛɟ
Ȼɟɯɱɟɬɉɚɬɪɚɤɥɴ
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɧɚɝɪɚɞɢ ɚ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɛɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚɩɨɱɟɪɩɤɚ
“ТГ”

Асфалтират се улици и общински пътища

В

ход е реализацията на два проекта на Община
Тутракан свързани с ремонт на пътища. До края
на този месец трябва да приключи изпълнението на проект „Рехабилитация на общински пътища и
реконструкция на водопроводната мрежа в с. Белица”,
който се финансира с 2 774 867,46 лв. без ДДС от
Програмата за развитие на селските райони. По него
се рехабилитират пътните отсечки между селата

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 42/09.06.2014 год.

На основание чл.149, ал.1 от закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че са издадени:
Разрешение за строеж № 21/ 05.06.2014 год.; Разрешение
за строеж № 22/ 06.06.2014 год.; Разрешение за строеж №
23/ 06.06.2014 год.; Разрешение за строеж № 24/ 06.06.2014
год. и Разрешение за строеж № 25/ 06.06.2014 год. от главния
архитект на Община Тутракан за строеж:
„Реконструкция на въздушна електро мрежа и възтановяване на електрозахранвания за имоти, собственост на Община
Тутракан по ул.”Рибарска” гр.Тутракан”
I етап: Кабели НН по ул.”Рибарска”, гр.Тутракан
II етап: Резервно захранване на РК-3
Дължина на трасето: за етап 1 = 268 м., за етап 2 = 210,00
м., общо: 478,00 м.
„Реконструкция на въздушна електро мрежа по ул.Рибарска”
гр. Тутракан - Възтановяване на електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори ПИ № 73496.500.1260
ул.”Рибарска” №8, № 73496.500.1276 ул.”Рибарска” №36,
№ 73496.500.1278 ул.”Рибарска” №42, № 73496.500.1280
ул.”Рибарска” №50, гр.Тутракан”
На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ издадените разрешения за
строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти могат да
бъдат обжалвани по законосъобразност от заинтересуваните
лица чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на РДНСК /Регионална дирекция за национален строителен
контрол/ в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Нова Черна и Сяново, Търновци-Антимово и пътят към
с. Пожарево.
Със същия краен срок за изпълнение – м. юни, е и
проектът „Благоустрояване на улиците „Хаджи Димитър”, „Панайот Хитов”, „Дунав”, „Черни връх”, "Арда”,
„Мусала” и „Руен” в с. Цар Самуил”. Той се финансира с
250 917,47 лв. без ДДС от фонд „Региони в развитие”.
“ТГ”

НАП подсещат по телефона
за неплатени данъци
  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ
ɤɨɢɬɨɧɟɫɚɩɥɚɬɢɥɢɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɬɟ ɨɬ ɬɹɯ ɞɚɧɴɰɢ ɡɚ
ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ ɩɨ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɫɢ ɫɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɨɛɚɠɞɚɧɟɨɬɇȺɉɜɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ  ɞɧɢ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɬ
ɩɪɢɯɨɞɧɨɬɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɨ Ɂɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɢɦɤɴɦɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɚɨɛɳɨɦɥɧɥɜɈɛɳɨ
ɩɨɞɚɞɟɧɢɬɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɡɚ
ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɩɪɟɡ
ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚɞɚɧɴɱɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹ ɧɚɞɯɜɴɪɥɢ  
ɤɚɬɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɢɱɤɢ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɫ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧ ɞɚɧɴɤ
ɡɚɩɥɚɳɚɧɟɫɚɝɨɜɧɟɫɥɢɞɨ
ɤɪɚɹɧɚɚɩɪɢɥɤɨɝɚɬɨɢɡɬɟɱɟ
ɤɪɚɣɧɢɹɫɪɨɤɡɚɬɨɜɚ
ɉɪɟɞɢɲɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɇȺɉ ɫɚ
ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɱɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɹɬ
ɤɨɧɬɚɤɬ ɟ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɢ ɟɜɬɢɧ ɦɟɬɨɞ ɡɚ ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɞɚ ɩɨɤɪɢɹɬ
ɞɴɥɝɨɜɟɬɟ ɫɢ ɤɴɦ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɨɱɚɬ ɱɟ ɫɥɟɞ
ɬɟɥɟɮɨɧɟɧ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚɞ
 ɨɬ ɞɥɴɠɧɢɰɢɬɟ ɜɧɚɫɹɬ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɫɢɜɭɝɨɜɨɪɟɧɢɹɫɪɨɤ
ɇɟɜɧɚɫɹɧɟɬɨ ɧɚ ɞɚɧɴɤɚ

ɜɴɪɯɭɞɨɯɨɞɢɬɟɜɞɧɟɜɟɧ
ɫɪɨɤ ɫɥɟɞ ɩɨɡɜɴɧɹɜɚɧɟɬɨ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɞɴɥɝɨɜɟɬɟȿɞɢɧɨɬɧɚɣɱɟɫɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɫɩɨɫɨɛɢɡɚ
ɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɧɟɩɥɚɬɟɧɞɚɧɴɤ
ɜɴɪɯɭɞɨɯɨɞɢɬɟɟɧɚɥɚɝɚɧɟɬɨ
ɧɚɡɚɩɨɪɜɴɪɯɭɡɚɩɥɚɬɚɬɚɧɚ
ɞɥɴɠɧɢɤɚɈɬɇȺɉɭɜɟɪɹɜɚɬ
ɱɟɚɤɨɜɞɜɭɫɟɞɦɢɱɧɢɹɫɪɨɤ
ɫɥɟɞɩɨɡɜɴɧɹɜɚɧɟɬɨɩɨɫɬɴɩɢ
ɩɥɚɳɚɧɟ ɢɥɢ ɞɥɴɠɧɢɤɴɬ
ɞɚɞɟ ɨɛɟɡɩɟɱɟɧɢɟ ɤɴɦ ɡɚɩɨɪɧɹɦɚɞɚɫɟɩɪɢɫɬɴɩɜɚ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɨɛɳɨ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢ ɤɚɦɩɚɧɢɢɐɟɥɬɚɢɦɳɟɛɴɞɟɞɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɬ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨɬɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɢ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɧɚ   ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ
ɨɬ ɜɫɢɱɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢ
ɞɢɪɟɤɰɢɢɧɚɇȺɉɄɚɦɩɚɧɢɢɬɟɩɪɟɞɜɢɠɞɚɬɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɥɢɱɟɧ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ
ɞɥɴɠɧɢɰɢɬɟ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɧɢɜɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɢ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɬɚɤɚ ɢ ɱɪɟɡ ɨɛɚɠɞɚɧɟ ɨɬ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ“ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 41/05.065.2014 год.

№ 40/04.06.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 04.06.2014
год. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за жилищна сграда и ограда”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.501.3603 от Кадастрална карта на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на АГКК
гр.София, УПИ ХVIII-3603 в кв.83 по План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006
год. на Общински съвет гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Бистрица” №2А
Визата е издадена на: Н-ци на Иван Георгиев Змеев
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/

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет–Тутракан с
Решение №576 по Протокол №45 от 29.05.2014 г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на „СИЛГРАНС” ООД, гр.Силистра представлявано от управителите
Пламен Милков Стефанов и Рени Тодорова Стефанова: „СИЛГРАНС”
ООД, гр.Силистра да възложи изработване на:
1. „Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/”
в обхват на собствените му имоти с идентификатор 73496.14.212 и
73496.14.211 от КККР гр. Тутракан.
2. „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/”
за елементите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, за външно ел. захранване и външно
водопроводно захранване за собствените им имоти.
Имотите се намират извън границите на урбанизираната територия.
Попадат в територия с трайно предназначение: „Земеделска”;
начин на трайно ползване: „Нива”, местност „Дикя” по Кадастрална
карта на гр. Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Строителните материали на
Старата автогара ще бъдат
преместени до края на юни
от стр. 1
фалтовата настилка вече
е нашарена с дупки от
непрекъснатото движение
на товарни автомобили и
се пречи на свободното
движение.
В редакцията на вестника постъпи и писменото Заявление на инж.ик.
Венцислав Танчев, което
той е внесъл до кмета на
общината и председателя на Общинския съвет в
Тутракан. В него той пише
„Считам, че струпването
на строителни материали
на площада на „Старата
автогара” с цел извършване на търговска или складова дейност е незаконно и
загрозява облика на града.
Доколкото стигна неофициално до мен информация за
гореупоменатите дейности
е сключен договор за ползване на 200 кв.м при наем
от 300 лв. на месец. Защо
тогава при предоставяне
на същите условия като
терен, ползващите площада на Битака заплащат по
1,60 лв. за км.м, но на ден.
Ако правилата са еднакви
за всички граждани на гр.
Тутракан, би следвало собственикът на струпаните
материали да заплаща по
320 лв. на ден.”
Инж.ик. Танчев моли сключения договор за наем да
бъде обявен за нищожен.
На последната сесия на
Общинския съвет, общинският съветник Вергил Русев постави също въпроса
за строителните материали на Старата автогара
и кметът д-р Димитър
Стефанов даде отговор,

че има сключен договор с
фирма и материалите ще
бъдат там три месеца - до
края на юни.
Данните сочат, че Община Тутракан е сключила
договор с „Аким Стар”
ЕООД, със седалище гр.
Русе за срок от 1 април до
30 септември 2014 г., според който се отдава терен
общинска собственост
на пл. „21 септември” за
складиране на строителни
материали с площ 200 кв.м.
Цената на месечния наем е
300 лв. с ДДС.
„Фирмата има сключен
договор с Общината за 6
месеца, като казахме на
собственика, че Общината

не може да даде повече от
три-четири месеца тази
площадка, за която, според
квадратурата, е определена наемна цена от 300
лв. на месец – коментира кметът д-р Димитър
Стефанов запитан какво
е моментното състояние
на проблема и как ще бъде
разрешен той. - Този наем
се плаща. Договорката с
фирмата е до края на м.
юни материалите да бъдат
изпратени по съответните
обекти и да се прекрати
договора. От страна на
фирмата вече има пуснато
Заявление, че иска да прекрати договора до края на
м. юни и повече няма необ-

ходимост да ползва този
площад. Явно обектите, за
които се ползват материалите вече приключват
работа.
- Как е определен размерът на наема и защо има
разлика с този на Битака?
- Размерът на наема е
определен според Наредбата, която е за квадратен
метър. В жалбата си, г-н
Танчев пише за наем 320 лв.
на ден, но това се отнася
за търговия за един ден,
каквато се извършва на
Битака. Там договори не
се сключват, а се плаща за
наем на мястото на един
ден, а това е няколкомесечен договор.

В ход е подготовката за опазване на реколтата от пожари
ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението” припомня основните противопожарни изисквания
ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра е в ход организацията по
опазване на селскостопанската продукция от пожари
по време на тазгодишната
жътвена кампания, съобщават от институцията.
Тези дни стартират проверките на земеделската
техника, която ще участва
в прибирането на реколтата, като резултатите от
тях ще бъдат отразявани в
специални протоколи. Целта е в масивите да не се
допускат неизправни машини, които може да станат
причина за пожар. 286 000
дка са засетите площи със
зърнено-житни култури в
Силистренска област през
тази година.
Още преди старта на кампанията до регионалните
структури на поделенията
на ВиК, ЖП, електроразпределителните и енергопреносните дружества, пътно-

В

3

ОБЩИНА

12 - 18.06.2014 г.

то управление, кметовете
на населените места и
земеделските производители са изпратени писма с
основните им ангажименти
и отговорности по опазването на реколтата.
В районните противопожарни служби в Силистра,
Дулово и Тутракан са изработени оперативни карти
с местоположението на
засетите площи, които са
предадени за ползване в оперативния център. Там разполагат и с актуален списък
с телефоните на кметовете на населените места.
Всички противопожарни
автомобили са оборудвани
с допълнителни технически средства за гасене на
пожари в житните масиви.
Създадена е организация за
бързо събиране на свободния
от дежурство състав в случай на необходимост.
По време на цялата кампания ще се извършват системни патрулни проверки

съвместно със служители
на районните полицейски
управления. Строг контрол
ще се осъществява във
връзка със забраната за
палене на стърнища и други
растителни остатъци в
земеделските земи и използването на открити
огнеизточници, регламентирана в чл. 12 от Наредба
Iз-1053/19.04.2011 г. Ще се
следи също за недопускане
на непроверена техника в
масивите и за разделяне на
големите житни блокове за
еднодневна работа.
Само един пожар възникна в Силистренска област
по време на жътвата през
миналата година, при който
бяха унищожени 7 дка пшеница в землището на село
Калипетрово.
От ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” напомнят основните противопожарни
изисквания за недопускане
на пожари в реколтата:

Не палете огън във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на
големи разстояния на запалени частици и може
да доведе до бързо разпространение на пожара с
обхващане на значителни
площи от огъня. Никога не
оставяйте накладения огън
без наблюдение!
Особена бдителност по
отношение на мерките за
пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци,
туристи, собственици на
вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви
огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения,
стопански сгради, вилни и
жилищни постройки, горски
фонд.
При откриване на признаци за пожар в полето
търсете най-бързата възможност за подаване на
съобщение на тел. 112.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

Защо трябва да събираме
отпадъците си разделно?
Разделното събиране на отпадъци вече не е нова тема. На много места виждаме
трицветни контейнери, където трябва да изхвърляме отпадъците си по фракции.
Може би някои от нас са станали и свидетели на кампании по въпроса с разделното събиране. Факт е, че хората, които използват тази система за събиране на
отпадъци са все още малко. Всъщност всичко е въпрос на навик.
Какво представлява разделното събиране?
По дефиниция това е система за събиране и разделяне на материали от отпадъци и последващи операции с цел производството на пазарни стоки или казано
по друг начин, събираме различни опаковки - пластмасови, хартиени, метални
и стъклени с цел тяхната преработка и превръщането им в нови продукти или в
енергия за проиводство.
Какъв е пътят на отпадъците?
Първо изхвърляме опаковките в съответните цветни контейнери. От там
съдържанието им, годно за рециклиране и повторна употреба, се транспортира
до заводите за преработка на стъкло, метал, хартия или пластмаса, а нерециклируемата част от отпадъка се депонира на регионалното депо край гр. Русе или
се изгаря в инсинератор. Така след преработката се получава или енергия за
проиводството на нови прдукти или суровина. От това следва, че новата стока
трябва да е с по-ниска цена, тъй като рециклирането води до по-ниска консумация
на енертия, както при производителя, така и при потребителя.
Къде се изхвърлят отпадъците разделно?
Най-общо контейнерите биват два типа трицветни и двуцветни.
Трицветната система действа по следния начин:
Синият контейнер е за отпадъци от хартия и картон. В него събираме всички
видове кашони и хартиени опаковки, картонени кутии, амбалаж, кори от яйца и др..
Жълтият контейнер е за отпадъците от пластмаса и дребни метали от бита. Това
са фолио, кутии и тарелки от битова хартия, наподобяваща пластмаса, кофички от
кисело мляко, пластмасови бутилки, кенове, консервирани кутии, капачки и др..
Зеленият контейнер е предназначен за стълко. Там изхвърляме всички бутилки,
шишенца и буркани, или по-общо казано – всички стъклени опаковки от хранителната и козметичната индустрия, както и от битовата химия.
Трябва да Ви е направило впечатление, че става въпрос само за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Това уточнение е изключително важно когато
подбираме отпадъците и решаваме кое къде да изхвърлим. Вече от няколко години
се опитваме да събираме отпадъците си разделно и бихме могли да бъдем уверени,
че това е лесно и не отнема много време. В нашия град има трицветна система.
Определете си място в дома, където да събирате отпадъците в три кошчета
или торбички. В едното събирайте стъклени, във второто хартиени, а в третото
пластмасови и метални опаковки. Когато излизате от домовете си, минавайки
покрай трицветните контейнери, изхвърляйте отпадъците си по фракции без да
Ви представлява голямо усилие. Не е трудно всички да правим така.
Защо трябва да събираме отпадъците си разделно?
Защото всички бихме искали:
- продуктите, които купуваме да са на по-ниска цена, поради оползотворяването
на събраните от нас отпадъци;
- да подсигурим бъдещето на децата си;
- да се радваме на чиста природа;
- да се чувстваме по-удовлетворени от себе си;
- да дадем пример на хората около нас.
Когато убедим всички да участват и работят заедно в тази насока, разделното
събиране ще бъде по-ефективно. От самите нас зависи да положим известно
усилие.
Така, че ако досега не сте изхвърляли разделно отпадъците си, заочнете да
го правите от днес.
Правете всичко, което доринася за опазването на околната среда и намалява
количеството на отпадъка. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще
имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят.
Кмет на Община Тутракан: /Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Най-честите пожари с
причина късо съединение!
рез периода от 01.01.2014
г. до 31.05.2014 г. поделенията на Областно
управление “Пожарна безопасност
и защита на населението”- Силистра са обслужили общо 267
произшествия, срещу 247 за същия
период на 2013 г. Ликвидирани
са 181 пожара, от които 59 с
материални загуби, в 122 случая
е извършена гасителна дейност
на пожари в отпадъци, сухи треви
и комини, без да са нанесени
материални щети. В сравнение
със същия период на 2013 г. пожарите с материални загуби са с 17
по-малко, броят на пожарите без
материални загуби е с 8 повече.
Извършена е аварийно-спасителна
дейност в 21 случая и помощни
работа в 56 случая. През периода
има 9 лъжливи повиквания.
От началото на годината до
31.05.2014 г. при пожари е загинал един гражданин и трима са
пострадали.
Разпределението на произшествията по отрасли е следното: в
“Жилищно-комунално стопанство
и битово обслужване” – 35, в
“Транспорт” – 8, в “Селско стопанство“ – 2, в „Енергетика” - 2, в
„Горско стопанство“ – 1, в „Търговия и ремонт” - 1, в „Хотелиерство

П

и ресторантьорство” – 1, и други.
Разпределението на произшествията по причина на възникване
е следното: от късо съединение
- 20, от небрежност при боравене
с открит огън - 7, от неправилно
ползване на отоплителни и нагревателни уреди - 5, от самозапалване - 4, от техническа неизправност
- 4, от строителна неизправност - 3,
от огневи работи - 3, и др.
Служителите от сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол“ са извършили 12 комплексни, 123 контролни и 632 тематични
проверки. От всички извършени
проверки са констатирани 207
нарушения. При проверките са
предписани 191 мероприятия.
По искане на заинтересовани
физически и юридически лица
са проверени 29 обекта. Връчени
са 66 разпоредителни документа.
Изпратени са 11 уведомителни
писма за спазване правилата за
противопожарна безопасност. На
7 обекта в експлоатация са издадени документи за съответствие
с изискванията за пожарна безопасност. На 23 обекта са издадени
становища за строеж. Връчени са
5 акта за установени нарушения на
правилата и нормите за пожарна
“ТГ”
безопасност.
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В СОУ "Христо Ботев” - Тутракан

Заедно пеем и танцуваме под звездите
а шести юни тази година
- след обяд, дворът на
училището бе огласен от
детски смях и песни. Ученици,
учители и родители се радваха,
че не вали дъжд и празникът
„Заедно пеем и танцуваме под
звездите” по повод годината на
толерантността, организиран от
екипа по гражданско образование,
ще може да се проведе на открито.
Целта бе момичетата и момчетата
да покажат чрез песни и танци, че
могат да живеят в разбирателство
и приятелство, независимо от
какъв етнос произхождат. Толерантността е не само хармония във
взаимоотношенията между хората,
тя е и добродетел, която прави
възможно приемането и разбирането на богатото многообразие от
култури в нашия свят.
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Празникът откриха водещите
Симона, Севил, Росен и Марсел,
които подчертаха, че България е
мястото, където са видели света
за първи път и независимо от цвета
на кожата, без значение от етноса,
хванати за ръка, могат да живеят
весели, щастливи и сплотени. Подкрепихме ги с изпълнение на „Песен за дружбата” и ние – учителите:
Володя Иванов, Ценка Маринова,
Пенка Велкова и Анка Козарева,
защото „хората в сърцата носят
кръв с еднакво ален цвят”.
Чаровните момичета от клуб
„Мажоретки – кокетки”от 2 а клас,
с ръководител Добринка Вълкова,
откриха концерта с танца „100
години правила”. Уменията си да
танцуват показаха и учениците
от 4 а клас с ръководител Людмила Трушева, които изпълниха
„Лазарски танц”. А момичетата и
момчетата от формация „Хепси
бир” /в превод „Всички в едно”/
представиха модерен танц с етно
ритми. Танцьорките от 6 б клас
изпълниха ориенталски танц. А
формация «Шопско веселие» с
ръководител Елеонора Тодорова
ни впечатли с танца «Дреме ми се,
лега ми се». Лилияна, Христина и
Кристина ни зарадваха с модерен
танц «Весели ритми».
Да танцуват темпераментно и атрактивно спортни танци показаха,
че умеят Галиана Стефанова от 5 а
клас / „Ча-ча-ча”/; Мария Николова от 3 а клас и Теодора Николова
от 7 а клас / „Джайв”/; Никол Тотева от 3 а клас и Радослав Русев
от 5 а клас /„Джайв”/.
Учениците доказаха, че умеят не
само да танцуват, а и прекрасно
да пеят. Стефания Дамянова от

5 а клас изпълни песента „Лудо
младо”в съпровод на китара, в
лицето на Володя Иванов. Вокална формация „Българи” от 4 б
клас, с класен ръководител Деана
Маринова, поздравиха участници
и публика с песента „Ладо ле,
Ладо”. Марсел Озер от 5 а клас
изпълни на иврит песента „Когато сърцето плаче, чуй Израел”.
Нуртин и Гюлсевер от 6 б клас се
представиха с добруджанската
песен „Изгреяла е месечинка”.
Песен за приятелството на турски
език изпълниха учениците от клуб
„Слово” с ръководител Валентина
Тодорова. „Хубава си, моя горо”
изпълни Виктория от 1 б клас
в съпровод на йоника в лицето
на Филип Калчев от 5 б клас, с
ръководител Валентин Василев.
Участниците в група „Love” от 6 а
клас пяха на английски език „Bye
bye love”.
«Арабско соло», изпълнено на
екзотичния музикален инструмент тарамбука, благодарение на
майсторството и опитните ръце

на Ерденис Боянов от 11 б клас,
повдигна на всички присъстващи
настроението .
Празничната програма завърши със «Ситно дайчово хоро» и
«Арканул», изпълнени от танцов
клуб «Дайдър», в който участват
ученици, учители и родители от
село Шуменци. Накрая всички
участници и гости се уловиха за
ръце и заиграха кръшното «Дунавско хоро».
Цялата тази феерия от цветове и
звуци се осъществи благодарение
на ръководителите, подготвили
участващите ученици, както и
екипът по гражданско образование
в лицето на Иванка Арсенова, Виолета Малчева, Росица Кичукова,
Людмила Трушева и Маргарита
Димитрова. Благодарност отправяме и към Володя Иванов и Георги
Данчев – отговарящи за музикалното оформление и Надежда
Минчева – сътворила декорите за
празника. Активно в подготовката
на празника се включиха и преподавателите Иван Петров и Пламен

Петков.
толерантен ли е «човекът на новото
Да се замислим и да си отго- време» или не.
ворим с ръка на сърцето, лично
«Много ли струва това да проза себе си. Ако това събитие го тегнем на някой ръка...»
правеха повече хора и по-често,
Анка КОЗАРЕВА
животът би ли бил «по - хубав от
Снимки: Иванка АРСЕНОВА
песен». И тогава не бихме питали

ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Проект "Повишаване на капацитета на служителите на Община Главиница чрез
инвестиции в обучения”, Договор № А12-22-80/11.06.2013 г.
а 9 юни от 11:00 ч. в сградата на Община Главиница се проведе
1.1. „Методи и техники за прозрачна администрация“ – 11 служители
заключителна пресконференция по повод приключване на
1.2. „Административно обслужване“ – 4 служители
изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на служите1.3. „Контрол, одит и отчетност в администрацията“ – 4 служители
лите на Община Главиница чрез инвестиции в обучения” . Обучението
2. Обучения по Ключови компетентности
е финансирано по програма ОПАК към Министерство на Финансите и е
2.1. „Лидерски умения и екипна ефективност“ – 7 служители прес основна цел да повиши квалификацията на служителите на общината. минаха обученията
На пресконференцията присъстваха кметът на общината Хюсеин Ха2.2 „ Социални отношения, ефективни преговори и справяне с
мди, ръководителят на проекта Севинч Даил и служители на Общината. конфликти“ – 18 служители преминаха обученията.
В рамките на 2013 г. Общинската администрация Главиница получи
3. Обучения по Компютърна грамотност
По тази дейност 83 служители на община Главиница преминаха
през обученията.
Постигнати резултати:
1. Проведени обучения – 9 броя
2. Обучени 127 служители на община Главиница;
3. Получени 127 сертификата от проведените обучения;
Ефектът от изпълнението на проекта ще се проявява в дългосрочен
план, като ще повиши нивото на работа на общинските служители и
качеството на предлаганите услуги за гражданите и бизнеса. В резултат
на проекта ще бъде постигната една по-гъвкава и конкурентна общинска администрация, която ще подобри дейността си за обслужване
на гражданите, предоставяне на услуги, по-ефективно прилагане на
законодателството в дейността на община Главиница, увеличаване
на възможностите за проучване и трансфериране на добри практики.
Всичко това ще доведе до цялостно подобряване на дейността на
общината. Трайното въздействие на обученията по меки мерки ще се
гарантира от факта, че са обучени почти всички служители на ръководни и експертни позиции работещи в община Главиница, а придобитите
нови умения и знания вече могат да бъдат прилагани на практика.
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финансиране по програма за специализирани обучения за 127 служители на община Главиница, с продължителност 12 месеца.
Изграждането на административния капацитет чрез този проект ще
доведе до преки ползи в две направления - за общинските служители
и гражданите и бизнеса.
Проектът за обучение, който беше реализиран в общината, е част
от цялостната стратегия за развитие и инвестиция в човешкия ресурс,
процес, без който общинската администрация не може да бъде конкурентна и ефективна.
Той допринесе за повишаване на професионалната квалификация
на общинските служители, в следните сфери:
1. Обучения в ИПА /Институт по публична администрация/
По тази дейност общо 19 служители преминаха разнородни обучения
от каталога на ИПА за 2013 г.

«За приятелството трябва да се борим всеки ден то е свято като хляба,
от съдбата подарен.
Колко хубаво е само да
усещаш ей така
до сърцето друго рамо и
протегната ръка...»
а 9 юни отбелязваме
Международния ден
на приятелството,
обявен от Общото събрание на ООН. Идеята на
Световната организация за
стимулиране на дружбата
не е случайна. Истинските
приятели са хората, с които страдаме, тъгуваме,
радваме се. Благодарение
на тях оцеляваме...
Девети юни е прекрасен
повод да им благодарим и да
им покажем, че ги обичаме и
ценим. Затова с Валентина
Тодорова – класен ръководител на учениците от 5 б
клас, решихме да отпразнуваме заедно с момичетата
и момчетата този ден в
училищната библиотека.
Проследихме с интерес
презентациите „Приказка
за цветовете и приятелството”, „Животът за
двама...”, „Да сме двама е
по-добре...”. Гледайки „Трите пеперудки” – една озвучена и анимирана приказка,
почувствахме и осмислихме
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взаимната обич между бялата, жълтата и червената пеперудки / истинското
заглавие на произведението
е „Трите сестрички” от
Ушински /. Установихме,
че „Приятелят е като дъгата – озарява живота ти,
докато минаваш през бурята”. Прочетохме притчи и
мисли за приятелството и
доверието. Припомнихме си
правилата на приятелството. Обяснихме кои приятели
са фалшиви и кои истински.
Петокласниците споделиха
защо обичат своите приятели и кои качества харесват най-много в тях. Всички
получиха поздравителна
картичка, с пожелание да
бъдат истински приятели
и да имат такива до себе
си. На лицата на много от
тях грееше радостта от
факта, че са направили своя
правилен избор. Учениците
се справиха бързо и със
загадките и детското картинно сканди.
Разделихме се с вяра в
силната магия на приятелската връзка и с надеждата, че истинското и безкористното приятелство
съществува и ще продължи
да съществува.
Анка КОЗАРЕВА
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Първо свещенослужение на
Русенския митрополит Наум
в храма на Белица
от стр. 1
добруване на всички и запозна присъстващите с
житието на Светата Троица и нейното трето лице
– Светия дух.
В края на литургията,
пред храма, владиката отслужи водосвет. Празникът

завърши с по традиция с
курбан.
Църквата в Белица е
последният новопостроен
храм, осветен от Негово
Светейшество патриарх
Неофит в качеството му на
Русенски митрополит. Това
се случи на 7 октомври 2012

година. През 2013-та, вече
като патриарх, Неофит отслужи литургия в църквата
„Св. Дух” точно на храмовия
й празник.
Храмът „Свети Дух“ е
разположен в центъра на
селото, на площ от около
320 кв. м. Първата копка и
основният му
камък са положени на 14
юли 2001 г.
от митрополит Неофит.
Реалното
строителство започва
през 2006 г.,
а от 2011 г.
се работи и
по вътрешното оформление. Изографисването
на иконите
и иконостаса са дело
на иконописците Вера
Върбанова и
Елеонора Караиванова.
За строежа,
оборудване-

то и изографисването на
църквата са събрани близо
500 000 лв.
Семейство Денчеви, Земеделска кооперация „Изгрев“ в Белица, тутраканските ротарианци, Община
Тутракан са сред най-мащабните дарители, благодарение на които селото
има своя нова кръстокуполна църква, разказа кметът
на Белица Костадин Манев.
Той сподели, че почти всеки
от близо 600-те жители на
селото е дал своя лепта за
новия храм.

Нови отличия за Школата по
изобразително изкуство и керамика Д-р Димитър Стефанов е
„Дарител на годината”
С
К
два медала беше наградено усърдието
на децата да творят
и създадат прекрасни произведения на изобразителното изкуство в единадесетото издание на Националния конкурс „Казанлъшка
роза” в гр. Казанлък.
С медали са удостоени
Георги Галинов Тодоров,
на 11 г. (с шесто отличие
за творческия сезон) и Галена Георгиева Василева,
на 7 г. (с трето отличие
за настоящия сезон) от
Школата по изобразително
изкуство и керамика при НЧ
„Христо Ботев – 1901 год.”
с. Зафирово.
Жури в състав художниците Румен Рачев и Иван
Гайдаров и Петър Радев
– старши учител в ОДККазанлък класира на I-во
място в направление „Изобразително изкуств”, раздел „Приложно изкуство”
(керамика) Георги Галинов
Тодоров и на III-то място в
направление „Изобразител-

но изкуство” за рисунка
Галена Георгиева Василева.
Те бяха наградени с дипломи, медали и предметни
награди. Диплом получи и
Школата за отлично представяне.
В двата раздела на направление „Изобразително
изкуство” на конкурса „Казанлъшка роза”, чиято цел
бе да утвърди и разкрие
значението и красотата
на розата, като символ на
розовата долина и страната ни, бяха наградени
общо 108 деца. За рисунки
награди получиха 73 деца,
а за приложното изкуство
- 35 деца.
В тазгодишното издание
на конкурса взеха участие
деца от 52 населени места
на България с 1240 творби
на изобразителното и приложно изкуство.
Награждаването на призьорите в НК „Казанлъшка
роза” се състоя на 3 юни
2014 г. във Военен клуб-Казанлък. За настроението на

от стр. 1 ɅɍɄɈɃɅ ɇɟɮɬɨɯɢɦ Ȼɭɪɝɚɫ
ȺȾɌɢɬɚɧȺɋȿɈɈȾ±ȼɚɪɧɚ
ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ Ɋɭɫɟɉɥɚɦɟɧ ɋɬɨɢɥɨɜ ɚɞɜ ɋɧɟɠɚɧɚ ȿɧɱɟɜɚ
ɨɬ əɦɛɨɥ Ⱥɬɚɧɚɫ Ɋɭɫɟɧɨɜ
ɨɬ ɑɟɩɟɥɚɪɟ ȻɆɌɌɪɟɣɞ
ȿɈɈȾ ɨɬ Ʌɨɦ ÄȻɨɥɢɞ´ ɈɈȾ
ɨɬ ɋɬɚɪɚ Ɂɚɝɨɪɚ Ɍɢɯɨɦɢɪ
Ƚɚɥɨɜ ɢ ɌɇɌ ɂɧɠɟɧɟɪɢɧɝ
ȿɈɈȾ ɨɬ Ƚɚɛɪɨɜɨ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚɐɟɰɚȺɥɟɤɫɨɜɚ±ɛɭɪɝɚɫɤɢɹɬɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ɧɚ ɇɨɜɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ  ɡɚ ɧɚɣ

ɦɟɬɴɬ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɩɨɥɭɱɢ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ÄȾɚɪɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ´ɤɨɹɬɨɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɪɢɫɴɠɞɚ ɨɬ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɮɨɧɞɚɰɢɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɇɚ ɫɴɫɬɨɹɥɚɬɚ ɫɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɤɨɹɬɨ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɛɟ
ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɧɚɨɬɝɪȻɭɪɝɚɫ
ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɩɨɥɭɱɢ ɫɬɚɬɭ-

медалистите, техните ръководители и родители се
погрижи Общински камерен
оркестър гр. Казанлък.
Наградите на децата
бяха получени от ръководителката на школата
Лорета Станева.
На 29 май 2014 г. в галерия „Вароша”, гр. Ловеч се
състоя награждаването на
децата достойно представили се в НК „Детство мое,
реално и вълшебно”. Деца
от 32 населени места от
цяла България участваха с

400 рисунки и пластики.
Възпитаниците на Школата към НЧ „Христо Ботев
– 1901 год.”, с. Зафирово
получиха две награди: комплексна награда за пластика и поощрителна награда
за рисунка във втора възрастова група на Георги
Галинов Тодоров. Наградите
на децата бяха изпратени
по пощата.
Ръководител: Лорета
СТАНЕВА
Секретар: Марияна
ЛАЗАРОВА

ɟɬɤɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɟɧ ɞɢɩɥɨɦ
ɇɚɝɪɚɞɚɬɚÄȾɚɪɢɬɟɥɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ´ɟɡɚɰɹɥɨɫɬɟɧɩɪɢɧɨɫɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɮɢɥɚɧɬɪɨɩɢɹɬɚɢ
ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɦɭ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɎɨɧɞɚ
Ɍɨɣ ɛɟ ɧɨɦɢɧɢɪɚɧ ɡɚ ɨɬɥɢɱɢɟɬɨ ɨɬ ÄɈɛɳɟɫɬɜɟɧ ɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢ ɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ɤɨɣɬɨɟɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢɱɥɟɧɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɫɨɰɢɚɰɢɹ
Ⱦɟɜɟɬ ɮɨɧɞɚɰɢɢ ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɧɨɦɢɧɢɪɚɯɚ ɨɛɳɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ
ɞɚɪɢɬɟɥɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɫɜɨɢɬɟ ɧɚɝɪɚɞɢ Ɇɟɠɞɭ ɬɹɯ

ɞɨɛɪɨ ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧ ɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢ
ɮɨɧɞɨɛɥɚɫɬȻɭɪɝɚɫ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɢ
ɧɚɸɧɢɜɄɭɥɬɭɪɧɢɹɰɟɧɬɴɪ
ÄɆɨɪɫɤɨɤɚɡɢɧɨ´ɩɨɞɩɚɬɪɨɧɚɠɚɧɚɈɛɳɢɧɚȻɭɪɝɚɫ
ɄɦɟɬɴɬɧɚȻɭɪɝɚɫȾɢɦɢɬɴɪ
ɇɢɤɨɥɨɜɫɟɫɪɟɳɧɚɧɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹ ɞɟɧ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɮɨɧɞɚɰɢɢ
ɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɢɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨɬɨɫɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤɴɦɬɹɯɧɚɬɚɪɚɛɨɬɚ
Калина ГРЪНЧАРОВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 45 от 29 май 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 551
Относно: Дневен ред:
1. Докладна записка относно
извършения независим финансов
одит на Годишния финансов отчет
на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД, гр.
Тутракан към 31 декември 2013 г.
Докладва: д-р Недка Цветкова
- управител на „МБАЛ- Тутракан”
ЕООД.
2. Кандидатстване на Община
Тутракан за предоставяне на безвъзмездна помощ от Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” за проект „Нови социални услуги за деца в Тутракан” по
процедура „Да не изоставяме нито
едно дете”- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Промяна в „Тарифата за началния размер на месечните наемни
цени на 1 кв.м. при предоставяне
на общински помещения, терени,
земи”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Безвъзмездно право на ползване на общински имот находящ се в
гр. Тутракан, ул. „Крайбрежна” №34.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Отдаване под наем на покривни пространства за поставяне на
антени за пренос на данни.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Продължаване срока договор
за наем на общинско, ведомствено
жилище.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Предоставяне под наем на
част поземлен имот с идентификатор № 009063 с.Варненци.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Приемане на решение за учредяване право на ползване върху
недвижим имот частна общинска
собственост – земеделска земя,
съставляваща поземлен имот
№ 068001, находяща се в землището на с. Старо село, за настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
9. Промяна вида на собствеността и начина на трайно ползване на
имот с идентификатор № 000034,
в землището на с. Дунавец.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000254 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 идентификатор № 000492 с начин на трайно
ползване „Нива” в землищата на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000494 с начин на трайно
ползване „Нива” в землищата на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000495 с начин на трайно
ползване „Нива” в землищата на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
14. Разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 011131 с площ
от 1,149 дка, с начин на трайно
ползване ”Нива”, трета категория,
находяща се в с. Преславци, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
15. Разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 011134 с площ
от 1,976 дка, с начин на трайно
ползване ”Нива”, трета категория,
находяща се в с. Преславци, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
16. Разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 011135 с площ
от 2,095 дка, с начин на трайно
ползване ”Нива”, трета категория,
находяща се в с. Преславци, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
17. Разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 011136 с площ
от 2,240 дка, с начин на трайно
ползване ”Нива”, трета категория,
находяща се в с. Преславци, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
18. Разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 011137 с площ
от 3,480 дка, с начин на трайно
ползване ”Нива”, трета категория,

От 28 до 30 юни 2014 г.

Тридневна екскурзия по маршрут:

Шипка-Пловдив-КърджалиПерперикон-Жеравна
Програма
I-ви ден
6:00 – Отпътуване за историческия връх Шипка - изкачване до
паметника.
12:00 – Отпътуване за Пловдив - Посещение на комплекс Старинен Пловдив, свободно време
Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.
II-ри ден
8:00 – Закуска.
9:00 – Отпътуване за Кърджали и Перперикон през Хасково – по
пътя се разглежда природния феномен Каменните гъби.
Перперикон – археологически комплекс, състоящ се от голямо
мегалитно светилище, свещен град и крепост. Предполага се, че
това е прочутото в древността светилище на Дионис на тракийското
племе сатри, чийто жречески род били бесите. Разглеждане на
града с местен екскурзовод, участвал в разкопките на екипа на
проф. Николай Овчаров.
Настаняване в хотел в Кърджали. Вечеря. Нощувка.
III-ти ден
7:00 – Закуска.
9:00 – Отпътуване за Стара Загора - разходка в централната част.
13:00 – Отпътуване за архитектурен резерват Жеравна – приказният свят на Йовковите герои – пешеходна обиколка.
16:00 – Отпътуване.
20:00 – Пристигане.
Цена: 149 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки със
закуска и вечеря, такси 8 бр. туристически обекти и беседи /възрастните доплащат според таксата на съответния обект/, курортна
такса, придружител от фирмата, анимационна програма и “Снимка
за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
За записвания:
На GSM: 0889 433 359

находяща се в с. Преславци, общ.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „за земеделски
труд и отдих” идентификатор
№73496.504.136 местност „Зад болницата” в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
20. Приемане на решение за
трансформиране от- публична
общинска собственост- частна
общинска собственост и промяна
предназначението на имот с идентификатор №73496.11.118 находящ
се в гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
21. Даване на съгласие за започване на преговори от страна на Община Тутракан с Административно
териториален район Кирноги, област Калараш, Република Румъния
за сключване на Споразумение за
побратимяване между гр. Тутракан,
Община Тутракан и село Кирноги,
Област Калараш., на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал. 2
ЗМСМА.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
22. Издаване на Запис на заповед
от Община Тутракан в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща финансиране
на разходи за ДДС към авансово
плащане по № 116/20.09.2012 г.,
мярка 4.1 Развитие на рибарските
групи от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство”
на Република България за периода
2007 – 2013 г. за проект „Благоустрояване на Крайдунавски парк,
Част I, Етап II – гр.Тутракан”,
сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо
поле и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
23. Издаване на Запис на заповед
от Община Тутракан в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 116/20.09.2012 г.,
мярка 4.1 Развитие на рибарските
групи от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство”
на Република България за периода
2007 – 2013 г. за проект „Благоустрояване на Крайдунавски парк,
Част I, Етап II – гр.Тутракан”,
сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо
поле и ИАРА .
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
24. Даване съгласие за изграждане на паметник на писателя
Николай Хайтов в поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.1030.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
25. Даване на Разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за имоти
с идентификатор 73496.14.212 и
73496.14.211 от КККР гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
26. Определяне размера на основната месечна работна заплата
на Кмета на Община Тутракан
през 2014 г.
Докладва: Председател на Общински съвет Тутракан
27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 552
1. На основание чл. 11, ал. 1, т.
4, предложение първо от Наредбата
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата
за собственост на общината в
търговски дружества с общинско
участие в капитала, приета с Решение № 135 по протокол № 11 от
12 май 2008 г. на Общински съвет
Тутракан и чл. 40, ал. 1, т. 1, буква
“б” от Закона за счетоводството,
Общински съвет Тутракан ПРИЕМА
годишния финансов отчет на “
МБАЛ – ТУТРАКАН“ ЕООД за 2013
г., както и доклада на регистрирания одитор.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 13, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 553
На основание чл. 21, ал.2 във
връзка с чл.21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА
и съгласно нормативната уредба
във връзка с изпълнение на Националната карта на планираните
резидентни грижи Общински съвет-Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства по реда и
начина, определен от Агенцията
за социално подпомагане, по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" , финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
за Компонент 2: „Разкриване на
социални услуги в общността" по
приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната
икономика", област на интервенция
5.2. „Социални услуги за превенция
на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", с
цел получаване на безвъзмездно финансиране с проект с наименование
„Нови социални услуги за децата в
Тутракан”.
2. Декларира, че поема ангажимент за създаване на сациалната
услуга «Център за настаняване от
семеен тип» и «Център за социална

рехабилитация и интеграция», в
съответствие с Националните
карти на резидентните и съпътстващите услуги, в изграждащата
се социална инфраструктура със
средствата по ПРСР.
3. Декларира, че услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години
след тяхното разкриване.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 554
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от
ЗМСМА и §7, ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона
за общинската собственост, Общински съвет гр. Тутракан
Дава съгласие да се добави в
част I., 11 - Поставяне на антени
за пренос на данни - за 1бр. без
ДДС – 30,00 лв. към „Тарифата
за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв. м. при предоставяне на общински помещения,
терени и земи”
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 555
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.39, ал.4 от ЗОС, във връзка с
чл.50, ал.4 от НРПУРОИ, Общински
съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно право на ползване на имот
- частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Крайбрежна” №34, представляващ обособен самостоятелен
обект със застроена площ от
84,64 кв. м. с идентификатор
№73496.500.1715.1.29 по КК, в
партерния етаж на сграда № 1, с
АОС №122/08.03.2007г., с Главна
Дирекция „Гранична Полиция” София,
за нуждите на Гранично Полицейско
Управление гр.Силистра към Регионална Дирекция „Гранична Полиция”
гр.Русе.
II. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на
ползване за имота с Главна Дирекция „Гранична Полиция”, гр.София за
нуждите на Гранично Полицейско
Управление Силистра за срок 10 /
десет/ година.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 556
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от
ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.17. /1//55/1/ от НРПУРОИ и
чл., Общински съвет гр. Тутракан
I. Дава съгласие да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на части от
покривни пространства, недвижими
имоти - публична общинска собственост, за срок до 5 г. както
следва:
1. с. Преславци, Кв.18, парцел II,
„Кметство”, 2 кв.м - 2 бр. антени
2. с. Белица, Кв.6, парцелХI-50,
„Кметство”, 1 кв.м - 1 бр. антени
3. с. Варненци, Кв.17, пар.ХVII,
„Кметство”, 1 кв.м - 1 бр. антени
4. с. Шуменци, Кв.21, парцел ХIV,
„Кметство”, 1 кв.м - 1 бр. антени
5. с. Търновци, Кв.6, парцел I,
„Кметство”, 1 кв.м - 1 бр. антени
6. с. Бреница, Кв.5, парцел VII, „Читалищен дом”, 4 кв.м - 4 бр. антени
II. Определя първоначална месечна цена, съгласно „Тарифата
за началния размер на месечните
наеми и цени за 1 кв. м.”:
1. с. Преславци, Кв. 18, парцел II,
„Кметство”, 2 кв.м - 2 бр. антени
- 60,00 лв.без ДДС
2. с. Белица, Кв.6, парцелХI-50,
„Кметство”, 1 кв.м, 1 бр. антени 30,00 лв. без ДДС
3. с. Варненци, Кв.17, пар.ХVII,
„Кметство”, 1 кв.м, 1 бр. антени 30,00 лв. без ДДС
4. с. Шуменци, кв.21, парцел ХIV,
„Кметство”, 1 кв.м, 1 бр. антени 30,00 лв. без ДДС
5. с. Търновци, Кв.6,парцел I,
„Кметство”, 1 кв.м, 1 бр. антени
- 30,00 лв. без ДДС
6. с. Бреница,
Кв.5, парцел
VII, „Читалищен дом”, 4 кв.м, 4 бр.
антени - 120,00 лв. без ДДС
III. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 557
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.2, ал.1 от НРУУРОЖ, Общински
съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се удължи
договор с вх. № Д-501/07.11.2012г.
с д-р Мохамед Ибрахим Ел Макуси,
относно ведомствено жилище,
находящо се в с. Старо село, ул.
Съединение №30, ет.II, във връзка
с осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ в
селата Старо село, Нова Черна
и Сяново.
II. Възлага на Кмета на община
Тутракан да определи месечен
наем, съгласно Глава III, раздел I от
НРУУРОЖ и да сключи анекс към
договор №-Д-501/07.11.2012 г. за
ведомствено жилище, по реда на
чл.32 от НРУУРОЖ за срок до 3 /
три/ година.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 558
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6,
т.2 от Закона за собствеността
и ползването на земеделска земя,
Общински съвет гр. Тутракан:

12 - 18.06.2014 г.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание
чл.13, ал.1 от НСУРОПФ да се проведе търг за наем с явно наддаване
на поземлен имот с идентификатор
№ 009063 с. Варненци съгласно АОС
№ 909/24.08.2011 г., местност „Дойчиновите места”, за срок от 10 /
десет/ стопански години, първите
три от които са гратисен период
за необработваемата площ от
50,667 дка и за тях да не се заплаща
наем. След изтичане на гратисния
период се заплаща наем в размер
на достигната средна дръжна цена
към датата на приключване на
гратисния период.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 559
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 Валентин
Тодоров Илиев от с. Старо село,
ул. „Ал. Кюранов” № 54, върху 1,000
/един/ дка. земеделска земя, представляваща част от недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в землището
на с. Старо село, съставляваща
поземлен имот № 068001, с обща
площ от 21,954 дка в местността
„Маразлъка” 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: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 560
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от
ЗОС, чл. 25, ал.1, ал. 3, т.5 от ЗСПЗЗ
и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ, Общински
съвет гр. Тутракан.
1. Дава съгласие за промяна вида
на собствеността на поземлен
имот с идентификатор № 000034,
находящ се в землището на с. Дунавец, общ. Тутракан, Местност:
„Калето”, VI /tеста/ категория, с
площ от 2,180 дка., от публична
общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. Променя начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор № 000034, находящ се
в землището на с. Дунавец, общ.
Тутракан, Местност: „Калето”, VI
/шеста/ категория, с площ от 2,180
дка от „пасище с храсти ” в „друг
вид земеделска земя”.
3. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия по промяна вида
на собствеността и начина на
трайно ползване на поземлен имот
с идентификатор № 000034, находящ се в землището на с.Дунавец,
Местност: „Калето”, VI /шеста/
категория, с площ от 2,180 дка.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 561
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 „Нива” имот № 000254 с
площ от 3,783 /три декара седемстотин осемдесет и три кв.м./дка,
категория III /трета/, местност
„До селото” по картата на възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан с граници на
имота: С - поз. имот № 000253; И полски път № 052013 ; Ю - полски
път № 052013; З - полски път №
052013 и поземлен имот № 000257,
съгласно АОС № 1438/21.03.2013
год. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер
на 2270,00 лв. (две хиляди двеста и
седемдесет лева)
- Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 562
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 „Нива” имот № 000492 с
площ от 2,052 /два декара петдесет и два кв.м./ дка, категория III
/трета/, местност „До селото”
по картата на възстановената
собственост на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан с граници на имота:
С - поз. имот № 000491; И - жил.
територия № 050030 и поз. имот
№ 000487; Ю - поз. имот № 000488;
З - поземлен имот № 000484, съгласно АОС № 1442/21.03.2013 год.
и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 1180,00
лв. (хиляда сто и осемдесет лева)
- Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 563
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
№ 000494 с площ от 1,026 /един
декар и двадесет и шест кв.м/
дка, категория III /трета/, местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан с
граници на имота: С - жил. територия № 050030; И - поз. имот №
000493 и пол. Път № 052026; Ю полски път № 052010; З - поземлен
имот № 000495, съгласно АОС №
1636/27.01.2014 год.
и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 590,00 лв.
(петстотин и деветдесет лева)
- Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 564
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 №
000495 с площ от 0,784 /нула декара
седемстотин осемдесет и четири
кв.м./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 451,00
лв. (четиристотин петдесет и
един лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 565
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
- Земеделска земя с идентификатор № 011131 с площ от 1,149 дка,
с начин на трайно ползване ”Нива”,
III /трета/ категория, находящ
се в с. Преславци, общ.Тутракан,
Местност „Лозята” по КВС на с.
Преславци, с граници на имота:
С - полски път № 052008; И - поз.
имот № 011733; ЮИ - поз. имот №
011133; Ю - поз. имот № 011132;
З - поземлен имот № 011130,
съгласно АОС № 1544/05.08.2013
год. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
632,00 лв. /шестстотин тридесет
и два лева/
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 566
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,
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Малки обяви

ɁɞɪɚɜɟɣɫɤɴɩɢɄɚɤɜɨɩɪɚɜɢɲ"
Търся - Тричленно семейство търси спешно квартиȽɥɟɞɚɦɮɢɥɦ
ра в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
ɉɚɤɥɢɧɹɤɚɤɜɢɦɪɴɫɨɬɢɢ"
Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602
ɇɟɆɟɥɨɞɪɚɦɚɇɟɦɫɤɚɁɚɤɪɚɫɢɜɨɛɟɞɧɨɦɨɦɢɱɟɧɚ
ɤɨɟɬɨɢɢɡɛɢɥɤɪɚɧɜɛɚɧɹɬɚɢɡɚɩɪɢɬɟɤɥɢɬɟɢɫɟɧɚɩɨɦɨɳ ТЪРСЯ спешно квартира под наем за сам човек в горната част на Тутракан. За информация: GSM 0895 888
ɱɟɬɢɪɢɦɚɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɱɢɰɢ
ȼɤɥɸɱɢɯ ɫɟ ɜ ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ⱥɧɨɧɢɦɧɢ ɚɥɤɨɯɨɥɢɰɢɋɟɞɦɢɰɚ ПРОДАВАМ Детско легло с люлееща се функция, цвят
ɜɟɱɟɩɢɹɫɧɟɩɨɡɧɚɬɢ
– светлозелено. Цена – 45,00 лв. GSM 0886 893 590
ɋɤɴɩɢɪɚɡɤɚɠɢɦɢɤɚɤɫɟɜɥɸɛɢɜɦɟɧ
$ɦɢɤ ɜɨɞɚɪɚɡɤɚɠɚɛɟɲɟɧɟɳɚɫɬɟɧɫɥɭɱɚɣ

Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напом-

пани гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
ȻɚɳɚɤɴɦɞɴɳɟɪɹɫɢȺɤɨɫɟɞɴɪɠɢɲɤɚɬɨɞɨɛɪɨɦɨɦɢɱɟ изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
ɳɟɬɢɩɨɞɚɪɹɬɚɡɢɫɪɟɛɴɪɧɚɝɪɢɜɧɚ
се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058
Ⱥɡɜɟɱɟɫɟɞɴɪɠɚɯɥɨɲɨɢɦɢɩɨɞɚɪɢɯɚɡɥɚɬɧɚ
ɉɟɪɧɢɲɤɚɬɚɆɚɪɢɹȺɧɬɨɚɧɟɬɚɄɚɬɨɧɹɦɚɯɥɹɛɹɠɬɟɛɨɣ
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɦɟɠɞɭɫɴɩɪɭɝɢɫɴɩɪɭɝɚ
ɋɥɴɧɱɨɤɨɝɚɳɟɫɟɩɪɢɛɟɪɟɲɞɧɟɫ"
 Ƚɪɟɲɤɚ ɦɢɥɚ ɋɥɴɧɱɨ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚ ɞɧɟɫ ɋɥɟɞ
ɪɚɛɨɬɚɳɟɯɨɞɹɧɚɤɪɴɱɦɚɫɩɪɢɹɬɟɥɢɢɜɤɴɳɢɳɟɫɟɩɪɢɛɟɪɟ
ɩɢɹɧɚɬɚɫɜɢɧɹ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɫɟɨɠɟɧɢɥɡɚɦɥɚɞɚɠɟɧɚɝɨɞɢɲɟɧɛɨɝɚɬɫɬɚɪɟɰɩɨɫɟɬɢɥɥɟɤɚɪɹɢɦɭɫɟɩɨɯɜɚɥɢɥɱɟɫɠɟɧɚɫɢɱɚɤɚɬɞɟɬɟ
ɇɟɤɚȼɢɪɚɡɤɚɠɚɟɞɧɚɢɫɬɨɪɢɹ±ɡɚɩɨɱɧɚɥɥɟɤɚɪɹɬɆɨɣ
ɦɧɨɝɨɪɚɡɫɟɹɧɩɪɢɹɬɟɥɨɬɢɲɴɥɧɚɥɨɜɧɨɜɦɟɫɬɨɩɭɲɤɚɬɚɫɢ
ɜɡɟɥɱɚɞɴɪɚɂɡɜɟɞɧɴɠɩɪɟɞɧɟɝɨɢɡɫɤɨɱɢɥɥɴɜɇɚɫɨɱɜɚɣɤɢ
ɱɚɞɴɪɚɦɨɹɬɩɪɢɹɬɟɥɫɬɪɟɥɹɥɢɭɛɢɥɡɜɹɪɚɧɚɦɹɫɬɨ
ɇɟɜɴɡɦɨɠɧɨɇɹɤɨɣɬɪɹɛɜɚɞɚɟɫɬɪɟɥɹɥɨɬɫɬɪɚɧɢ"
ɂɦɟɧɧɨ«ɤɚɡɚɥɥɟɤɚɪɹɬ
ɆɴɠɤɚɪɴɱɧɚɩɥɟɬɟɧɚɱɚɧɬɚɫɛɭɤɜɢȾɚɦɚɞɠɚɧɚ
ɋɟɪɜɢɬɶɨɪɩɢɬɚɤɥɢɟɧɬɄɚɤɧɚɦɢɪɚɬɟɩɴɪɠɨɥɚɬɚɫɢ"
ɋɴɜɫɟɦɫɥɭɱɚɣɧɨɹɧɚɦɟɪɢɯɩɨɞɟɞɧɨɨɬɤɚɪɬɨɮɱɟɬɚɬɚ
Ɍɚɬɟɡɚɳɨɦɚɦɚɹɛɨɥɢɱɟɫɬɨɝɥɚɜɚɬɚ"
Ɂɚɳɨɬɨɬɚɬɤɨɧɨɫɢɦɚɥɤɨɩɚɪɢɜɤɴɳɢ
Ⱥɡɚɳɨɧɨɫɢɲɦɚɥɤɨɩɚɪɢ"
Ɂɚɳɨɬɨɬɚɬɢɯɚɪɱɢɱɚɫɬɨɬɩɚɪɢɬɟɫɟɞɧɢɥɟɥɤɢɫɴɫɡɞɪɚɜɢ
ɝɥɚɜɢ
от стр. 6
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 идентификатор
№ 011134 с площ от 1,976 дка, с
начин на трайно ползване ”Нива”,
III /трета/ категория, находящ
се в с. Преславци, общ.Тутракан,
Местност „Лозята” по КВС на с.
Преславци, с граници на имота: С полски път № 052008; И - поз. имот
№ 011733 и поз. имот № 011133; Ю
- полски път № 052007; З - поземлен
имот № 011135, съгласно АОС № №
1538/18.07.2013 год.
и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 1087,00 лв. /
хиляда и осемдесет и седем лева/
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 567
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
- Земеделска земя с идентификатор № 011135 с площ от 2,095
дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, III /трета/ категория ,
находящ се в с. Преславци, общ.
Тутракан, Местност „Лозята” по
КВС на с. Преславци, с граници на
имота: С- полски път № 052008; И
- поз. имот № 011136; Ю - полски
път № 052007; З - поземлен имот
№ 011134, съгласно АОС № №
1539/19.07.2013год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 1152,00 лв. /хиляда
сто петдесет и два лева/.
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 568
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 Земеделска земя с идентификатор
№ 011136 с площ от 2,240 дка, с
начин на трайно ползване ”Нива”,
III /трета/ категория , находящ
се в с. Преславци, общ.Тутракан,
Местност „Лозята” по КВС на с.
Преславци, с граници на имота:
С - полски път № 052008; И - поз.
имот № 011137 и № 011138; Ю полски път № 052007; З - поземлен
имот № 011135, съгласно АОС №
1545/06.08.2013 год.
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 1232,00 лв. /хиляда двеста тридесет и два лева/
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 569
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 Земеделска земя с идентификатор
№ 011137 с площ от 3,480 дка, с
начин на трайно ползване ”Нива”,
III /трета/ категория, находящ
се в с. Преславци, общ.Тутракан,
Местност „Лозята” по КВС на с.
Преславци, с граници на имота:
С - полски път № 052008; И - поз.
имот № 011139; Ю - полски път
№ 052007; З - поземлен имот №
011136 и № 011138, съгласно АОС
№ 1546/06.08.2013 год. и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2088,00 лв. /
две хиляди осемдесет и осем лева/.
Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 570
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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
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

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
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!
ползване „за земеделски труд и
отдих” имот с идентификатор
№73496.504.136 с площ от 754 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 357,00 /триста петдесет и
седем 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: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 571
На основание чл. 21, ал. 1, т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.
1 от ЗОС, чл. 25, ал.1, ал. 3, т.5
от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет гр. Тутракан.
1. Дава съгласие за промяна
на кадастралната карта на гр.
Тутракан, при която от имот с
идентификатор № 73496.11.107 се
обособяват два самостоятелни
новообразувани имота, съгласно
скица проект за разделяне на имота а именно:
1.1. поземлен имот с идентификатор № 73496.11.118, с площ от
65,980 дка;
1.2. поземлен имот с идентификатор № 73496.11.117, с площ от
5,000 дка;
2. Дава съгласие за промяна вида
на собствеността на новообразуваните поземлени имоти с идентификатор № 73496.11.118, с площ
от 65,980 дка и № 73496.11.117
с площ от 5,000 дка, находящи се
в землището на гр. Тутракан, VI
/шеста/ категория, Местност
„Баша„ по КККР, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.200 г. от
публична общинска собственост
в частна общинска собственост.
3. Променя начина на трайно
ползване на поземлени имоти с
идентификатор № 73496.11.118,
с площ от 65,980 дка и №
73496.11.117 с площ от 5,000 дка,
находящи се в землището на гр.
Тутракан, VI /шеста/ категория,
Местност „Баша„ по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.200
г.от „Депо за битови отпадъци”
в „Нива”.
4. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия по промяна вида
на собствеността и начина на
трайно ползване на новообразуваните имоти.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 572
Общински съвет гр. Тутракан,
на основание чл.21, ал.1, т.23 и във
връзка с ал.2 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за започване
на процедура за сътрудничество
между Община Тутракан и Административно териториалният
район Кирноги, област Калараш,
Република Румъния;

СУДОКУ

12 - 18.06.2014 г.

тел.: 0894 204 486
2. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да проведе преговори за подписване на Споразумение
за сътрудничество, отговарящо
на изискванията на чл. 61 ЗМСМА.
Проектът на споразумение да се
представи на Общински съвет
Тутракан за одобряване преди факта на подписването му.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 573
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10
и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация;
чл. 115 от Постановление № 367 на
Министерски съвет от 29.12.2011
г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България
за 2012г. и договор за отпускане
на финансова помощ Договор №
149/04.01.2013 г. (Анекс №2), мярка
3.4 от ОПРСР за Проект „Промоционална кампания насочена към
подобряване престижа на продукти от риболов и аквакултура в
Община Тутракан”, сключен между
Община Тутракан и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултура, Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на
Община Тутракан да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в
полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 51
517,68 лв. (петдесет е една хиляди
петстотин и седемнадесет лв. и
шестдесет и осем ст.) за обезпечаване на 110% от плащането за
финансиране на разходи за ДДС към
авансовото плащане по договор
№116/20.09.2014 г. за отпускане
на финансова помощ за проект
„Благоустрояване на Крайдунавски
парк, Част I, Етап II – гр.Тутракан”,
сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо
поле и Изпълнителна агенция по
рибарство.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан. да подготви необходимите документи за получаване разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор №116/20.09.2012
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 574
На основание чл.21, ал.1, т.10 и
т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация и чл.38.,
ал.12 от Наредба №15/21.05.2010
г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1 Развитие на
рибарските групи от Оперативна
програма за развитие на сектор
„Рибарство” на Република България
за периода 2007–2013 г., Договор
№116/20.09.2012 г. за отпускане
на финансова помощ и Анекс №2
към него за проект „Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част
I, Етап II – гр.Тутракан”, сключен
между Община Тутракан, МИРГ
Главиница-Тутракан-Сливо поле и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Общински

съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан, Димитър Венков
Стефанов, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 257 588,41
лв. (двеста петдесет и седем
хиляди петстотин осемдесет и
осем лв. и четиридесет и една
ст.) за обезпечаване на 110 % от
авансово плащане по Договор за
отпускане на финансова помощ
№116/20.09.2012 г., мярка 4.1 от
ОПРСР за проект „Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част
I, Етап II – гр.Тутракан”, сключен
между Община Тутракан, МИРГ
Главиница-Тутракан-Сливо поле и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№116/20.09.2012 г. (Анекс №2), мярка 4.1 от ОПРСР за проект „Благоустрояване на Крайдунавски парк,
Част I, Етап II – гр.Тутракан”,
сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо
поле и Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултура и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 575
На основание чл.21, ал.1, т. 23
от ЗМСМА Общински съвет –
Тутракан:
Дава съгласие за поставяне на
паметник на писателя Николай
Хайтов.
Разходите по изграждане и поставяне на паметника са изцяло за
сметка на Инициативния комитет.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 576
На основание ч.21, ал.1 т.11
от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7,
по искане на собственика от
„СИЛГРАНС” ООД, гр. Силистра,
представлявано от управителите
Пламен Милков Стефанов и Рени
Тодорова Стефанова
„СИЛГРАНС” ООД, гр.Силистра
да възложи изработване на:
1. „Подробен устройствен план /
ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/” в
обхват на собствените му имоти
с идентификатор 73496.14.212 и
73496.14.211 от КККР гр. Тутракан.
2. „Подробен устройствен план
/ПУП/ – Парцеларен план /ПП / ”
за елементите на техническата
инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, за
външно ел. захранване и външно
водопроводно захранване за собствените им имоти.
Имотите се намират извън
границите на урбанизираната
територия.
Попадат в територия с трайно
предназначение: „Земеделска”;
начин на трайно ползване: „Нива”,
местност „Дикя” по Кадастрална
карта на гр.Тутракан

Да представят проекти: ПУППЗ и ПУП-ПП в съответствие с
изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/ 14.06.2001 год. за обема
и съдържанието на ас тройствените схеми и планове, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ,
СПЗЗПП, ЗСПЗЗ, действащите
правилници и нормативни документи във връзка с изграждане на
обекти за пренос и разпределение
на електрическа енергия и действащите правилници и нормативни
документи във връзка с изграждане
на водопроводни обекти за пренос
и разпределение.
Плановете да бъдат изработени в цифров и графичен вид.
Да се представят в три екземпляра – оригинал на недеформируема основа и на магнитен
носител.
Проектите да са съгласувани
със заинтересуваните експлоатационни дружества – представяне
на писмено становище от ведомствата.
Да се приложи Решение на Комисията за земеделски земи към
МЗХ за промяна предназначението
на земята и утвърждаване на
трасето.
Към проектите да се представят писмени Договори за право
на прокарване на отклонения от
общите мрежи и съоражения на
техническата инфраструктура
през чужд имот между възложителя и собствениците на имотите
през който ще премине трасето
с нотариално заверени подписи.
Настоящото Решение да бъде
изпратено на Кмета на Община
Тутракан и Областен управител
на Област Силистра в седем дневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на
чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на
оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4
от ЗУТ.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 577
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 №3155/30.12.2013г.
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 01.05.2014
г., както следва:
Кмет на община Тутракан - д-р
Димитър Венков Стефанов - 2
200 лв.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател
на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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„НЕ!” на наркотиците, „ДА!” на рока!
от стр. 1 добра. Винаги може да се пребори
дрогата с музика!
Владимир ЕНЕВ: Бих казал, че
музиката е много по-добър наркотик от другите, които използват.
Тя е единственият наркотик, който
е създаден от свестни хора, от
трезви хора.
Пламен ПИРОНЕВ: Има много музиканти, които са наркомани, пият
алкохол… Но ние сме млади, а чрез

на Социално-педагогически интернат-Варненци, присъствали на
събитието.
„Това е един страхотен повод да
кажем „Не!” на дрогата, да кажем
„Не!” на негативизма и да кажем
„Да!” на всичко красиво и чисто.
Мотото днес „Не на дрогата!” аз ще
ви го преведа по друг, по мой си начин: казвам „Не!” на наркотиците и

казвам „Да!” на дрогата, ако дрогата е рок-музиката!” – емоционално
откри празника кметът на общината
д-р Димитър Стефанов.
50 гълъба бяха пуснати от представители на Дружеството на гълъбовъдите и излетяха в подкрепа
на идеята. Повече от час след тях
рокмузикантите от „Непукист” забивах познати парчета, класика в
рока. В тяхна подкрепа бяха дошли
и приятели – музиканти и любители
на рока от Русе и Силистра.
Защо се включихте в инициативата „Музика срещу дрога” – попитах петимата от „Непукист”:
Даринка ДИМИТРОВА: Защото
каузата е много хубава, като цяло е

музиката, която правим можем да
накараме децата да не употребяват
такива неща.
Георги ГЕОРГИЕВ: Включваме се
в тази инициатива за един по-добър свят – без наркотици, за един
по-добър живот – без убийства и
катастрофи и наркотици.
Марин СТОЙКОВ: Искаме да покажем на младите, че приемането на
наркотици не е правилно, а също и
да им покажем, че с музиката може
да има един по-добър свят.
Групата е създадена преди една
година – от 1 май 2013 г., разказа
техният ръководител Иван НЕДЕЛЧЕВ. И добави: „Вчера се върнахме
от най-големия рок фестивал в

Н

Общински център
за извънучилищни дейности - Тутракан
и Ученически отдих и туризъм

организират през месец юли 2014 г.

ЛЕТЕН ОТДИХ НА МОРЕ

България в памет на Георги Минчев – „Цвете за Гошо”, днес сме
тук на концерт, следват концерти
в Силистра, участия в Джулая в
Тутракан и в „Огненият Дунав”.
Записахме един диск с десет
кавъра и едно авторско парче,
който ще е готов в края на м. август.
Записахме го в студио с пианиста
на „Ахат” Антоний Георгиев.

Децата са супер! Работил съм
с много групи, но за една година
работа с тях, те постигнаха много
високо ниво. И го показаха на
„Цвете за Гошо” – имаше 8 хиляди
души и всички пяха с тях.
Имаме идея след септември да
сформираме още една група – от
по-малки музиканти. Защото тези
момчета и момичета ще завършат
и някой трябва да поеме щафетата.
Доволен съм, че има отношение
и от Общината. Кметът купи уредба,
направиха им репетиционна и е
хубаво всичко да продължи във
времето.
Страхотни са децата! Като бяхме
на „Цвете за Гошо”, Васко Кръпката
като каза: „Група „Непокист” от
Тутракан!” и се усеща как хората
някак неглиже погледнаха. Но,
като забиха, всички пяха с тях и ги
изкара на бис. Много съм доволен,
да са живи и здрави!” – приключи
Иван Неделчев.
Чакаме следващия концерт на
„Непукист”…
Калина ГРЪНЧАРОВА

Скаутска организация „Изследовател”
гостува в Тутракан
Анастасия ЯКОВА
еобикновени игри за деца
се проведоха на 7 юни
в двора на СОУ „Христо
Ботев” в Тутракан организирани
Скаутският клуб „Изследовател”.
Препятствията в игрите бяха от
дървен материал, въжета и други
природни материали. Децата преминаваха по въжен мост, спускаха
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се с бънджи от немного високо
място, въртяха се на дървена въртележка и други забавни игри.
Предизвикателства, за които се изискваше съобразителност, ловкост
и смелост веселяха децата.
В игрите взеха участие местната Полиция и „Противопожарна
охрана”, а събитието бе осъществено със съдействието на Община

10 дни пълен пансион; 10 нощувки; 10 закуски; 10
обяда, 10 вечери.
Безплатни занимания, водени от аниматори на
почивната база край КК „Албена”.
Стаи с по три легла със собствен санитарен
възел.
Столово хранене 3 пъти дневно.
Цена - 140 лв. на човек
Справки и записвания в ОЦИД – Тутракан и на
тел. 0866 60399
Срок за записване – 30 юни 2014 г.
със заплащане на 30% капаро от стойността.

Желаем Ви хубаво морско лято!!!

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"
Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

Да помогнем на Юлия!
ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
ɤɨɹɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚ
ɋɬɹɯɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɘɥɢɹɟ
%*676$
%,*676$%*6)
ȻɚɧɤɚȾɋɄȺȾɤɥɨɧɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɎɨɧɞɚɰɢɹɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɪɟɧɢɟɡɚɘɥɢɹ

Благодарим Ви!

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на
касови апарати, POS-системи,
компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
Тутракан.
Кулинарната част на празника
се състоеше в приготвянето на
необикновена закуска от самите
деца – печене на тесто обвито около
дълга пръчка върху горещи камъни.
Скаутският клуб „Изследовател”
е организиран от Църквата адвентистите от седмия ден. Клубът е
международен и в него членуват
около 2 милиона деца от 7 до
16-годишна възраст.
Пасторът на тутраканската църква Стефан Стефанов (на сн. горе),

допълни сведенията и показа символа от три пръста на ръката, които
означават бог, човек и природа.
Клубът организира лагери с деца
в местността Узана край Габрово.
Световен скаутски лагер има в
Откош – САЩ, който се посещава
от 35 000 деца на всеки 5 години.
А за Европа – в Италия, с 2 000
деца в интервал от 3 години. Целта
на Клуба е да се развиват у децата
морални ценности и да се създава
удовлетворение от постигнатото и
общуването с други деца.

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 юни – Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ „Дунавска младост”, НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
12 юни – Йордан ДИМИТРОВ, Охрана, Община Тутракан
12 юни - Ерол КАРА, Общински съветник, ДПС, Общински съвет-Тутракан
13 юни – Петьо СТОЙЧЕВ, Счетоводител, Община Тутракан, ТС „Борис Илиев”– НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
14 юни – Диана СПИРИДОНОВА, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан

15 юни – Йорданка МАРКОВА, ст. спец. „Местни приходи и вземания”, Община Главиница
15 юни – Велина ХРИСТОВА, ДТФ „Дунавска младост”
, НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
16 юни – Светлана СПАСОВА, Секретар на НЧ „Васил
Йорданов”, с. Нова Черна
17 юни – Симеон ПЕТКОВ, ДТФ „Дунавска младост” ,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
18 юни – Янка ИВАНОВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

