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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 27

Година LII

10 - 16 юли 2014 г.

При дъжд и буря:

Опасни стари дървета
застрашават царсамуилци
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Така изглежда с. Цар Самуил след снощната буря!
Не се сърдя на природата, а съм възмутена от
безхаберието на всички
управляващи от общината.
Много пъти съм занимавала
еколозите, писах писма до
кметовете, че тези дървета са засадени през 60-те
години и са опасни - трябва
да се огледат и да се скъсят короните, но глас в пустиня. Снощи е паднал клон
върху минаваща кола, ами
ако имаше жертви... Трябва
ли да допуснем и това да
стане. Приятели, умолявам
ви, нека да размърдаме тези
еколози, и да си свършат
работата.” – така разказа
във Фейсбук ситуацията
след разразила се преди
една седмица буря в с. Цар
Самуил Атанаска Пенева. Тя
потърси съдействие и от в.
„Тутракански глас”.
на стр. 3

Bobby Angel или
"На автостоп до Джулая"...
на стр. 5

Цена 0.60 лв.

В очакване на

От 21 до 26 юли 2014 г.

Програма
21 юли 2014 г. (понеделник) – Пленер-живопис
„Реката”с участието на изявени български художници
23 юли 2014 г. (сряда)– 20:00 часа, Амфитеатрална сцена, Крайдунавски парк
„Огнени песни и танци край Дунава” – фолклорен
празник
Ансамбъл „Българе” и Албена Вескова
24 юли 2014 г. (четвъртък) – 20:00 часа, Открита сцена, Крайдунавски парк
„Звезден прах над Дунав” – музикален спектакъл
25 юли 2014 г. (петък) – 20:00 часа, Открита
сцена, Крайдунавски парк
„ГРАФИНЯ МАРИЦА” - оперета от Имре Калман
Режисьор-постановчик – Марио Николов
26 юли 2014 г. (събота) – от 9.00 до 16.00 часа
в Исторически музей и Етнографски музей на дунавския риболов и лодкостроене:
1. Изложба „Гигантски риби по Дунава”
2. Изненадайте вашите близки с „Виж каква риба
улових!"
3. Демонстрация „Плетене на рибарска мрежа”
4. Ретрофото
5. Прожекция за най-малките от 17:00 часа до
18:00 часа
6. Рисуване върху лист от различни видове
дървета
7. Фейс арт в музея
8. Седянка в музея
17.00 часа, Зала – Обреден дом, Откриване на
изложба-живопис „Реката”
18.00 часа, Кейовата стена, Крайдунавски парк

„О Г Н Е Н И Я Т Д У Н А В”
Гост и водещ – Димитър Рачков
Състезания:
- Рисунка на асфалт
- Символично преплуване на река Дунав
- Гребане с рибарски лодки
- Улов на риба
- Атрактивно състезание по греда над вода
Конкурси:
- Най-вкусно приготвена рибена чорба
- Най-добро рибно барбекю
Рок концерт на група БТР

СВЕТЛИННО, ОГНЕНО И ЗВУКОВО ШОУ НАД РЕКАТА!
дин великолепен текст се споделя през последните няколко дни в социалната мрежа Facebook.
Свързан е с Тутракан и преминалия Джулай
Морнинг.
Текстът-пътепис е емоционален, грамотно написан от един млад начетен мъж и публикуван в
неговия блог. Това са първите ми впечатления!
В последвалия кратък писмен диалог с автора (на
снимката) те се потвърждават.
на стр. 4
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Заповядайте!
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ТУТРАКАНСКОТО ЧИТАЛИЩЕ

Днес, от 17:30 часа, в лекционната зала на НЧ
„Н.Й.Вапцаров” - Тутракан ще започне извънредно
изборно събрание. Поводът е подадената оставка
от председателя на Читалищното настоятелство.
На членовете на Читалището предстои да попълнят
състава на управителния орган и да изберат нов
председател.
Право да вземат участие в работата на Общото събрание имат членове платили членския внос за 2013 г.

3 D МАКЕТИ ЩЕ ПОКАЗВАТ
МЕСТООБИТАНИЯТА НА
ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ В "СРЕБЪРНА”

Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия
лебед, корморани и чапли, движението на водните маси,
връзката на езерото с река Дунав и др., информация
и звуци на обитателите защитената територия.
Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери
790 х 940 мм.
Единият макет ще бъде предоставен на Община
Силистра, а другият ще бъде на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.
Изработката на макетите е поверено на „Трансмедия” ООД – Русе и е част от изпълнението на заложените мерки „Интерпретация и образователни програми” на проект „Дейности по устойчиво управление
на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели
Лом” (DIR-5113325-6-96), одобрен по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на
национални паркове и резервати” - част Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна
ос 3 –„Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие”.

КРИМИНАЛЕ

Полицията изяснява случай на грубо нарушаване на
обществения ред, станал на 6 юли около 03:00 часа
в питейно заведение в Тутракан. По първоначални
данни, група от 10-12 човека, преди това гости на
сватбено тържество, се държала непристойно и след
намесата на охранителите се стигнало до побой. Няма
пострадали и сериозни материални щети. Полицията
е прекратила разпрата.
Провеждат се разпити за изясняване на случая, образувано е досъдебно производство.
Бързо производство е започнато срещу Н.С. (69
г.). В Тутракан при проверка било установено, че той
неправомерно е присъединил домакинството си към
водоснабдителната мрежа по начин, непозволяващ
пълно отчитане на потребената вода.
Сухи треви са горели вчера в района на село Черногор. Пожарът е потушен от екип на Противопожарен
участък – Главиница, няма материални загуби.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 54/07.07.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, чe на 25.04.2014
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
”Проект за жилищна сграда на един етаж с гараж”
Местонахождение: в УПИ III-323, кв.32 по Кадастрален и регулационен план на с. Нова Черна одобрен със
заповед №44/25.02.1991год. на ОбНС-Тутракан.
Визата е издадена на: Севгин Васви Бургуджи
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/

“Енергоремонт” Русе ЕАД,
търси
Шлосери, монтажници, ел.заварчици и
оксиженисти - отлични условия и
добро заплащане, осигурен транспорт.
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 082/814311

10 - 16.07.2014 г.

Шестима служители на РУ „Полиция” Тутракан с награди по случай
професионалния празник на МВР
С
ъс заповед на директора на ОДМВР-Силистра главен инспектор Кристиян Петров 29
служители на областната
дирекция са наградени с
„Писмена похвала” за високи професионални постижения и във връзка с
професионалния празник на
служителите на МВР – 5
юли.
Наградата получават 14
служители на районното
управление в Силистра и
6 в Тутракан. Сред заслужилите отличиe са също
двама служители на сектор
„Пътна полиция” и седем

разследващи полицаи от
отдел „Досъдебно производство”.
Шестимата наградени
от РУ "Полиция"-Тутракан са старши инспектор
Ивайло Цеков - началник на
група "Охранителна полиция", главен полицай Деян
Парашкевов, главен полицай
Емил Георгиев - командир
на отделение, главен полицай Емил Николов, полицай
Николай Николов и полицай
Анатолий Христов.
Със заповед на ръководителя на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” с „Писмена

похвала” е награден един
служител на дирекцията в
Силистра.
Припомняме, че на 5 юли
т.г. се навършиха 135 години от създаването на
вътрешното ведомство.
С Указ № 1 от 5 юли 1879
г. на княз Александър I се
създава Министерство на
вътрешните работи /дела/
в състава на първото
българско правителство.
Първи български министър
на вътрешните работи
е Тодор Бурмов. Основните сфери на дейност
на министерството са:
вътрешни работи и адми-

нистрация; народно здраве;
ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските
функции се осъществяват
от административно-полицейско отделение при
МВР и свързаните с него
институции. В началото
на ведомството са възложени и неприсъщи за него
задачи: ветеринарното
дело, което отпада през
1893; управлението на
пощите, което свършва
през 1882 г.; а през 1885 г.
то се освобождава и от
обществените дела.
“ТГ”

Безработицата в Силистренско се увеличава
ɟɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɡɚ ɦɦɚɣ ɫɴɨɛɳɢɯɚ
ɨɬ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɇɢɜɨɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɟ  ɤɨɟɬɨ ɞɨɫɬɚ ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɨɬ ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɡɚ
ɫɬɪɚɧɚɬɚ ±  ɭɬɨɱɧɹɜɚɬ
ɨɬɚɝɟɧɰɢɹɬɚ
ɄɴɦɤɪɚɹɧɚɦɚɣɜȻɸɪɚɬɚ
ɩɨɬɪɭɞɚɜɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢȾɭɥɨɜɨɢɦɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ Ʉɚɬɨ ɬɴɪɫɟɳɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢɢɭɱɟɧɢɰɢɉɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɡɚɟɬɨɫɬɜɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ ɡɚɹɜɟɧɢ ɨɛɳɨ
 ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɫɴɫ 
ɩɨɜɟɱɟɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɚɩɪɢɥ

Ɉɬ ɬɹɯ  ɫɚ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ÄɈɬ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɤɴɦ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɡɚɟɬɨɫɬ´ ɢ Äɋɢɝɭɪɧɨɫɬ´ Ɉɬɞɟɥɧɨɫɚɨɛɹɜɟɧɢɦɟɫɬɚɩɨ
ɛɪɚɧɲɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɢɢ±ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚÄɄɪɚɫɢɜɚȻɴɥɝɚɪɢɹ´
ɉɪɟɡ ɫɴɳɢɹ ɦɟɫɟɰ ɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɤɚɬɨɛɪɨɹɬ
ɢɦɟɫɴɫɩɨɜɟɱɟɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɴɫɫɴɳɢɹɦɟɫɟɰɧɚɦɝ
ɉɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɭɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɫɚɠɟɧɢɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨɝɨɞɢɧɢɫɚɁɚɟɬɨɫɬ
ɟ ɨɫɢɝɭɪɟɧɚ ɧɚ  ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɤɚɤɬɨɢ
ɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɫɧɚɦɚɥɟɧɚ

ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɉɛɳɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɦɚɣ
ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ 
ɤɚɬɨɛɪɨɹɬɢɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɤɨɥɤɨɬɨɢɩɪɟɡɚɩɪɢɥ±ɫɚɦɨɫ
ɩɨɦɚɥɤɨɁɚɹɜɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɫɚ
ɩɪɟɞɢɦɧɨɨɬɱɚɫɬɧɢɹɫɟɤɬɨɪ
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɧɚɣɦɧɨɝɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɫɚɡɚɹɜɟɧɢɨɬ
ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ  ɫɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ
  ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ   ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ   ɯɨɬɟɥɢɟɪɫɬɜɨɬɨɢɪɟɫɬɨɪɚɧɬɶɨɪɫɬɜɨɬɨ
ɢɞɴɪɠɚɜɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ

  ɨɩɟɪɚɰɢɢɬɟ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɢ
ɢɦɨɬɢ  ɢɞɪ
ɇɚɣɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɞɚ
ɟɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ
ɜɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚ±
ɫɥɟɞɜɚɬɨɛɳɢɧɢɬɟȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
±  Ⱥɥɮɚɬɚɪ ± 
ɋɢɬɨɜɨ ±  Ⱦɭɥɨɜɨ ±
 Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ±  ɚ
ɧɚɣɧɢɫɤɨɟɜɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɦɧɨɝɨɫɚɯɨɪɚɬɚɛɟɡɩɪɟɩɢɬɚɧɢɟɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±
ɬɟɡɢ ɨɬ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ
 ɚ ɦɥɚɞɟɠɢɬɟ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ±
“ТГ”

Болничните листове ще се подават по електронен път
екарите вече няма да издават болнични на хартия, които да
се представят пред работодателя и от там пред Националния
осигурителен институт за обезщетение, считано от 1-ви
януари 2015 г.
От догодина лекарите ще пращат директно по имейл документа
в осигурителния институт, а на пациента ще издават нещо подобно
на извинителна бележка за пред работодателя или ще я пращат по
електронната поща до него.
Проектът за приемането на Наредба за реда за представяне в НОИ
на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им бе утвърден на последното заседание на Надзорният съвет
на института.
Нормативният акт е изготвен на основание чл. 103 а от Закона за
здравето от междуведомствена работна група.
Като резултат от електронното представяне на тези данни в НОИ,
необходимата медицинска информация за изплащане на паричните
обезщетения за временна неработоспособност ще се получава в съкратени срокове, след като е преминала през формален и логически
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контрол, заложен в използвания софтуер.
По този начин ще се скъсят и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица. Ще се намали съществено и броят на
върнатите за корекция болнични листове.
Представянето по електронен път в НОИ на данните от издадените
болнични листове ще спести на органите на медицинската експертиза
разходите за получаване на бланки на болнични листове и ще им
позволи да използват заложените в програмните продукти контроли.
Така ще се сведат до минимум възможностите за грешки при
въвеждане на информацията, а оттам и случаите на обжалване на
болнични листове.
Органите на медицинската експертиза ще имат достъп до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове
в реално време.
Утвърденият проект на наредба е съгласуван с представителите на
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
Предстои обществено обсъждане и внасяне на проекта за приемане
“ТГ”
от Министерския съвет.

По-малко пожари през първото полугодие
рез първото шестмесечие
на тази година поделенията на Регионална дирекция
“Пожарна безопасност и защита
на населението” /РДПБЗН/ Силистра са обслужили общо 301
произшествия, срещу 323 за същия
период на 2013 г. Ликвидирани
са 194 пожара, от които 64 с материални загуби, в 130 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 4 по-малко,
броят на пожарите без материални
загуби е с 26 по-малко. Извършена
е аварийно-спасителна дейност
в 23 случая и помощни работа в
75 случая. През периода има 9
лъжливи повиквания.
При пожари е загинал един
гражданин и четирима са пострадали.
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Разпределението на произшествията по отрасли е следното: в
“Жилищно-комунално стопанство и
битово обслужване” – 37, в “Транспорт” – 9, в “Селско стопанство“ – 3,
в „Енергетика” - 2, в „Горско стопанство“ – 1, в „Търговия и ремонт” - 1,
в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1, и други.

Разпределението на произшествията по причина на възникване е
следното: от късо съединение - 21,
от небрежност при боравене с
открит огън - 8, от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни
уреди - 5, от самозапалване - 4, от
техническа неизправност - 5, от
строителна неизправност - 3, от

огневи работи - 3, и др.
През шестте месеца на 2014 г.
служителите от сектор „Планиране,
превантивна дейност и контрол“ са
извършили 15 комплексни, 150 контролни и 917 тематични проверки.
От всички извършени проверки са
констатирани 289 нарушения. При
проверките са предписани 271 мероприятия. По искане на заинтересовани физически и юридически лица са
проверени 37 обекта. Връчени са 78
разпоредителни документа. Изпратени са 20 уведомителни писма за
спазване правилата за противопожарна безопасност. На 13 обекта в
експлоатация са издадени документи за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност. На 27 обекта
са издадени становища за строеж.
Връчени са 11 акта за установени
административни нарушения и 12
акта за установени нарушения на
правилата и нормите за пожарна
безопасност. Въведени в експлоатация са 8 строежа. Служители от
РДПБЗН-Силистра са участвали в 11
приемателни комисии.
“
ТГ”
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При дъжд и буря:

Опасни стари дървета
застрашават царсамуилци
от стр. 1 ɥɢɱɢɟ ɧɚ ɨɩɚɫɧɢ ɞɴɪɜɟɬɚ ɞɨ
ɞɨɦɨɜɟɬɟɢɦɌɨɝɚɜɚɈɛɳɢɧɚɬɚɟɫɴɞɟɣɫɬɜɚɥɚɢɞɴɪɜɟɬɚɬɚ
ɫɚɛɢɥɢɨɬɫɟɱɟɧɢ
ȼɬɨɪɢɹɬ ɫɢɝɧɚɥ ɟ ɨɬ ɤɦɟɬɚ
ɧɚ ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ  Ɇɟɯɦɟɞ
ɘɦɟɪ ɨɬ  ɝ ɡɚ ɫɬɚɪɚ
ɬɨɩɨɥɚ ɢ ɧɚɞɜɢɫɧɚɥɢ ɤɥɨɧɢ
ɩɨ ɭɥ ©Ⱦɨɱɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜª ɜ
ɛɥɢɡɨɫɬɞɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɢɩɚɪɤɚ
Äɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚɨɩɚɫɧɚɬɨɩɨɥɚɤɨɹɬɨɜɫɟ
ɨɳɟɟɜɫɟɥɨɬɨɡɚɬɚɦɳɟɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɩɨɫɩɟɰɢɚɥɧɚ
ɜɢɲɤɚɬɨɟɫɬɩɨɜɢɫɨɤɚɡɚɞɚ
ɩɨɱɧɟɞɴɪɜɨɬɨɞɚɫɟɫɧɢɠɚɜɚ
ɨɬɝɨɪɟ ɧɚɞɨɥɭ ± ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ
ɟɤɨɥɨɝɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ȼɟɫɟɥɢɧɌɚɲɟɜɌɨɩɨɥɢɬɟɫɚɩɨ-

ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɫɬɚɪɢ ɞɴɪɜɟɬɚ
 ɫɭɯɢ ɢɥɢ ɩɨɥɭɫɭɯɢ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɜ ɝɪɚɞɚ ɋɥɟɞ ɛɭɪɹ
ɭɥɢɰɢɬɟɫɟɩɴɥɧɹɬɫɢɡɩɨɧɚɱɭɩɟɧɢ ɤɥɨɧɢ ɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚ
ɞɴɪɜɨ ɢɥɢ ɤɥɨɧ ɞɚ ɩɚɞɧɟ
ɜɴɪɯɭɩɪɟɦɢɧɚɜɚɳɱɨɜɟɤɢɥɢ
ɤɨɥɚɫɚɜɢɧɚɝɢɧɚɥɢɰɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɭɜɚɣɤɢ ɫɟ ɡɚ ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ
ɜ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɫɟ ɧɚɬɴɤɜɚɦ ɧɚ
ɨɳɟ ɞɜɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɢ ɫɢɝɧɚɥɚ
±ɩɴɪɜɢɹɬɨɬɄɢɪɢɥɉɟɬɪɨɜɢ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ȼɟɥɱɟɜ ɨɬ ɫɟɥɨɬɨ
ɩɨɞɚɞɟɧɢɩɪɟɡɝɡɚɧɚ-

ɬɟɧɰɢɚɥɧɨɟɞɧɢɨɬɧɚɣɨɩɚɫɧɢɬɟɞɴɪɜɟɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɟɫɚɦɨɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɧɨɢɧɚ
ɰɹɥɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɫɚ
ɡɚɫɚɞɟɧɢɩɪɟɞɢɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟ
ɜɟɱɟɫɚɧɚɜɴɪɲɢɥɢɩɪɟɞɟɥɧɚɬɚɜɴɡɪɚɫɬɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɚ
ɛɴɞɚɬɨɬɫɟɱɟɧɢ
Ɇɨɝɚ ɞɚ ɤɚɠɚ ɱɟ ɫɚ ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɦɟɪɤɢɩɨɢɡɫɢɱɚɧɟɧɚ
ɫɭɯɢɤɥɨɧɢɨɬɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢ
ɜɫɟɥɨɬɨɞɴɪɜɟɬɚɂɦɚɨɛɚɱɟ
ɢɧɹɤɨɢɫɭɯɢɤɥɨɧɢɡɚɤɨɢɬɨɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɧɚɦɟɫɚɫɴɫɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɡɚ ɬɹɯɧɨɬɨ
ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɤɨɹɬɨ ɨɛɚɱɟ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɧɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɢ
ɡɚɜɢɫɢɨɬɞɪɭɝɢ´
Ɍɚɤɚ ɫɬɢɝɚɦɟ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ

Äɜɢɲɤɚ´ɤɨɣɬɨɟɧɚɩɴɬɞɚɫɟ
ɪɚɡɪɟɲɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɬɟɱɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɩɨ ɧɟɣɧɨɬɨ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɡɚɦɤɦɟɬɴɬ
ɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ȾɨɤɚɬɨɈɛɳɢɧɚɬɚɫɟɫɞɨɛɢɟ
ɫɧɟɹɫɟɩɨɥɡɜɚɬɭɫɥɭɝɢɬɟɧɚ
ɱɚɫɬɟɧɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤ
Äȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɬɨɜɚɤɨɝɚ
ɬɨɡɢ ɱɨɜɟɤ ɟ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɩɨɥɡɜɚɦɟ ɜɢɲɤɚɬɚ
Ɂɚɬɨɜɚɧɟɭɫɩɹɜɚɦɟɧɚɜɪɟɦɟ
ɞɚ ɨɬɫɬɪɚɧɢɦ ɜɫɢɱɤɢ ɨɩɚɫɧɢ
ɞɴɪɜɟɬɚ ɢ ɤɥɨɧɢ´ ± ɩɨɹɫɧɢ ɢ
Ƚɟɨɪɝɢ ɑɨɛɚɧɨɜ ɝɥ ɟɤɫɩɟɪɬ
Äɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɢ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ´
Ⱦɭɦɢɬɟɧɚɟɤɨɥɨɝɚɩɨɬɜɴɪɞɢ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ ɫ ɐɚɪ ɋɚɦɭɢɥ

ɆɟɯɦɟɞɘɦɟɪɌɨɣɛɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɱɟɫɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟɧɚɟɬɢ
ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɧɚ
ɡɚɟɬɨɫɬɫɚɩɪɟɦɚɯɧɚɥɢɝɧɢɥɢɬɟɤɥɨɧɢɢɞɴɪɜɟɬɚɜɫɟɥɨɬɨ
ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɛɭɪɹ ɨɛɚɱɟ ɟ
ɫɴɛɨɪɢɥɚ ɫɴɳɨ ɞɨɫɬɚ ɤɥɨɧɢ
ɨɬ ɩɨɜɢɫɨɤɢɬɟ ɞɴɪɜɟɬɚ ɜ
ɩɚɪɤɚɜɟɞɧɚɝɚɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ
ɫɚɝɢɫɴɛɪɚɥɢɢɤɴɞɟɬɨɟɛɢɥɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ±ɨɪɹɡɚɥɢ
Äȿɞɧɚɫɬɚɪɚɜɢɫɨɤɚɬɨɩɨɥɚ
ɨɫɬɚɧɚ ɜ ɫɟɥɨɬɨ ɡɚ ɧɟɹ ɫɴɦ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɥ ɜ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ

ɞɨɩɴɥɧɢ ɨɳɟ ɘɦɟɪ Ⱦɨɪɢ
ɤɦɟɬɴɬ ɞɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢɞɜɚ
ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɢ ɦɭ ɹ
ɩɨɤɚɡɚɯɚɢɜɫɢɱɤɨɤɨɟɬɨɫɦɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɥɢɞɨɫɟɝɚɜɬɚɡɢɜɪɴɡɤɚɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɌɨɣɨɛɟɳɚ
ɩɪɢ ɩɴɪɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɚ ɬɨɩɨɥɚɬɚ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɨɬɫɟɱɟɧɚ Ⱦɨɜɨɥɟɧ ɫɴɦ ɱɟ
ɯɨɪɚɬɚɨɛɪɴɳɚɬɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɜɫɢɱɤɨɢɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɚɬȻɭɞɧɢ
ɫɚɚɬɚɤɚɫɟɜɴɪɜɢɧɚɩɪɟɞ´
ɋɧɢɦɤɢ
ȺɬɚɧɚɫɤɚɉȿɇȿȼȺ

Овощарски сдружения настояват за промяна в Българо-румънска среща по
Схемата за единно плащане на площ
темата „Дунав мост III“
еколтата от кайсии е напълно провалена заради
пороите и градушките,
заявиха овощари. Стопаните предупреждават, че секторът е на
път да изчезне, ако държавата
продължава да не помага. „Наймалко две години ще трябват на
колегите да се възстановят след
една такава тежка година", заяви
Димитричка Търпанова, председател на сдружение "Българска
кайсия" от Тутракан. По думите
й, много от овощарите смятат,
че обработката на плодовете не
е рентабилна и предпочитат да ги
оставят да окапят.
Овощарите са в неведение как
ще покрият разходите си и как ще
се издължат на фирмите за препарати, които заради многократните
пръскания тази година възлизат
на десетки хиляди лева. Най-голямото им притеснение обаче е
оцеляването на отрасъла.
"Лошото е, че сектор овощарство
не може да разчита на национална
подкрепа за новия програмен период 2015-2020 г., картината е още
по-трагична от предния период,
защото въобще не са предвидени
национални помощи за такива теж-
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ки години" – припомняме отново
думите на Търпанова в миналия
брой на в. „Тутракански глас”.
По този повод Добруджански
Овощарски Съюз и Дунавски Овощарски съюз
изпратиха становище до земе-

Преходна национална помощ изключва производството на плодове за пет години от възможности за
подпомагане – се казва в протеста.
През всичките тези години на
предния програмен период, производството на плодове си беше

делското министерство против
предложената Схема за единно
плащане на площ, в частта предложена за предоставяне на преходна
национална помощ за периода
2015-2020 г.
„Така предложената схема за

забравено още в самото договаряне на прехода и в края на периода
резултатът е налице.
Сегашното правителство още
с встъпването си в управлението
обяви, че производството на плодове и зеленчуци ще е приоритетна

Ⱦɢɦɢɬɪɢɱɤɚ
ɌɔɊɉȺɇɈȼȺ

държавна политика за сектор земеделие. Толкова „приоритетна”,
че 2013-2014 г. не са дадени никакви средства за подпомагане на
сектора и с цялата си загриженост
изключиха нашите производители
от възможността за каквато и да
е национална помощ в годините,
когато нямаме производство и
за новия петгодишен програмен
период. Нима и занапред ще се
подпомагат само тютюнопроизводство и животновъдство?
Екипът управляващ последните две години земеделието в
България е същият, който подготвя новият програмен период за
развитието на овощарството и с
това си решение обрича нашето
производство на фалити.
Овощарските съюзи сме против
така предложената схема и невъзможността на този кабинет да
намери решение за гарантиране
оцеляването на нашето производство ще ликвидира голяма част от
нашите производители.”
Протестното писмо е подписано от Димитричка Търпанова за
Добруджански Овощарски Съюз
и Николай Колев от Дунавски
Овощарски съюз.
“ТГ”

ɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɇɚɫɭɮ
ɇɚɫɭɮ ɳɟ ɭɱɚɫɬɜɚ ɡɚɟɞɧɨɫɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜɴɜ ɜɬɨɪɚɬɚ
ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɬɟɦɚ Äɂɡɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɧɚɬɪɟɬɢɦɨɫɬɧɚɞɪɟɤɚȾɭɧɚɜ
ɦɟɠɞɭ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɢ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ ɧɚɫɪɨɱɟɧɚ ɡɚ  ɸɥɢ ɜ
ɝɪɚɞ Ɋɭɫɟ Ɍɹ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɧɨɜ
ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɚɫɟɜɟɪɧɚɬɚɧɢɫɴɫɟɞɤɚɊɭɦɴɧɰɢɬɟ ɫɚ ɜɨɞɟɳ ɩɚɪɬɧɶɨɪ
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ÄɈɛɳɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɡɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɟɧ
ɪɟɝɢɨɧɊɭɦɴɧɢɹ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ± Ȼɴɥɝɚɪɢɹ 
 ɝ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɛɟ
ɩɪɟɞɢɞɜɟɫɟɞɦɢɰɢɜɪɭɦɴɧɫɤɢɹ ɝɪɚɞ Ɍɭɪɧɭ Ɇɴɝɭɪɟɥɟ
ɢ ɧɚ ɧɟɹ ɫɬɚɧɚ ɹɫɧɨ ɱɟ ɢɦɚ
 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɬɪɟɬɢɹ
ɞɭɧɚɜɫɤɢ ɦɨɫɬ ɦɟɠɞɭ ɞɜɟɬɟ
ɫɬɪɚɧɢɋɪɟɞɬɹɯɟɢɜɚɪɢɚɧɬɴɬɡɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɟɜɪɚɣɨɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɄɴɥɴɪɚɲ
ɇɚ ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɳɟ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ-

ɬɭɪɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ± ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɢɬɟ ɡɚ ɦɨɫɬɨɜɟ ɫɜɴɪɡɜɚɳɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ ɞɚ
ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ ɩɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɟɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɤɚɬɨ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬ
ɫ ɧɚɥɢɱɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɦɭɥɬɢɤɪɢɬɟɪɢɟɧ
ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɜɫɹɤɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚɬɚ
± ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɫɬɪɚɧɚ ɬɨɜɚ
ɫɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɋɭɫɟ Ɉɪɹɯɨɜɨ
ɢɇɢɤɨɩɨɥ
ȼ ɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɜɴɩɪɨɫɴɬ ɡɚ ɦɨɫɬ ɧɚɞ Ⱦɭɧɚɜ ɟ
ɛɢɥ ɨɛɫɴɠɞɚɧ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɨɪɦɚɬɢ ɜɤɥ
ɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɉɬ ɧɚɣɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚ ɛɢɥɢ ɢ
ɡɚɹɜɟɧɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɨɬɱɭɠɛɢɧɚ±ɮɢɪɦɢɢɤɨɧɫɨɪɰɢɭɦɢɨɬ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹɊɭɫɢɹ
Ʉɢɬɚɣ ɢ ɞɨɪɢ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɈɦɚɧɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨɧɚɭɧɝɚɪɫɤɢɹɝɪɚɞȾɭɧɚɭɣɜɚɪɨɲ ɩɨɞɚɪɢ ɧɚ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɨɛɳɢɧɚɜɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɦɨɫɬ ɧɚɞ ɪɟɤɚ
Ⱦɭɧɚɜɜɝɪɚɞɚ±ɩɨɛɪɚɬɢɦɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ

веното за фискален
контрол на НАП вече
следи движението в
страната на още 53 стоки
с висок фискален риск. Със
заповед на министъра на
финансите, към списъка на
стоките, които са обект
на наблюдение от фискалните агенти, се добавят
допълнителни групи. Сред
новите стоки са различни
видове плодове, зеленчуци,
месо, риба и др.
От началото на годината
до момента фискалните
агенти са извършили над
42 000 проверки на рискови
стоки. На 10 500 превозни
средства са поставени
пломби. Звеното е проследило движението на над 500
млн. кг. рискови стоки, сред
които плодове и зеленчуци,
месо, захар, брашно, сухо
мляко.
Звеното за фискален кон-

трол бе създадено в началото на годината със задача
да контролира данъчните
рискове при внос и търговия със стоки като плодове
и зеленчуци, захар, брашно,
месо и месни продукти,
олио. Движението им на
територията на страната
се следи от екипи на приходната агенция на всички
граници с държави от Европейския съюз и от мобилни
групи във вътрешността
на страната.
От средата на май инспекторите на НАП работят и по външните граници
на страната съвместно с
екипи на Агенция „Митници“
и Българската агенция за
безопасност на храните.
Освен товарни, на фискален
контрол вече са подложени
и лекотоварни превозни
средства.
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Утвърдена е междинна оценка на областната
НАП следи още 53 групи стоки
стратегия за социални услуги
с висок фискален риск

Областна администрация
– Силистра бе проведено
заседание на звено за мониторинг и оценка на областната
стратегия за социални услуги, свикано от зам.-областния управител
Вяра Емилова. Членовете на звеното – представители на общините и
на социалните служби, разгледаха
главно два въпроса: обсъждане
и приемане на междинна оценка
за изпълнение на стратегията за
периода 2011-2013 г.; обсъждане
на предложение за изготвяне на
мониторингов доклад за изпълнението й за периода 01.10.2013
г. – 31.12.2014 г., който трябва да е
готов до 31 март 2015 г. Вяра Емилова заяви пред присъстващите:
„Проектът на междинната оценка
на ОСРСУ за периода 2011-2013
г. беше изготвен съгласно решение от предишното заседание на
звеното и заповед на областния
управител от м. януари т.г. Три
работни срещи за организиране на
процеса на изготвяне на междинната оценка проведе екипът, съставен
от представители на Областна

В

администрация, РДСП и областните
координатори по проект „Развитие
на системата по планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище“.
Сред изводите и препоръките в
междинната оценка: да се извърши актуализация на общинските
стратегии за периода 2014 – 2015
г.; да се осигурят възможности за
непрекъснато обучение, обмяна на
опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление и мониторинг
на социалните услуги и на техните
доставчици; да продължи реформирането и преструктурирането
на съществуващи специализирани
институции за деца и лица, като се
насочат усилия за изграждане на
нови ЦНСТ за деца с увреждания
в градовете Силистра и Тутракан,
ЦСРИ в гр. Тутракан и ЦНСТ за
деца в община Дулово; да се насърчават доброволчески практики
и осъществяването на по-тясно
взаимодействие с неправителствения сектор при осигуряване
на ефективността и качеството на

З

социалните услуги; да се разкрият
междуобщински социални услуги,
обхващащи потребители от повече
от една община.
На вниманието на авторите на
оценката от междуведомствения
екип стоят и няколко момента,
изискващи навременни действия:
в общините, в които има закрити
или предстои закриване на специализирани институции, да се

осигури ефективно използване и
стопанисване на сградния фонд, с
цел разкриване на нови социални
услуги в общността; освободеният
персонал от реформираните или
от закритите специализирани
институции да бъде приоритетно
насочван към новоразкритите социални услуги в общността или към
създадените от резидентен тип.
“ТГ”
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Фестивални дни по
трансграничен проект на
Община Главиница

Ф

естивални дни „Модно
шоу на 19-ти век” се проведоха в румънския град
Кълъраш. Събитието се организира
по едноименен проект финансиран
по Програмата за Трансгранично
сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.
Той се осъществява от водещият
партньор - Община Главиница, и
Сдружение „Евроинтегра” - София, Училищен инспекторат - гр.
Кълъраш и Асоциация „Акчес” – гр.
Кълъраш.
След големия успех и цветност
на Фестивала в град Главиница

проведен в началото на м. юни,
пъстротата се пренесе в град Кълъраш, който беше огласен от детски
смях, народни песни и танци.
В зала „Барбу Щирбей” на Окръжен съвет - Кълъраш, екипът
по проекта сподели свойте вълнуващи моменти и преживявания
след Фестивала в град Главиница
и представи бъдещите дейности
и цели.
Проектът има за цел да допринесе за развитието на по-добро социално сближаване чрез културното
разбирателство. По този начин
ще се установи сътрудничество за

съвместни дейности между млади
хора и образователни институции в
областта на културното наследство
и възраждане на фолклорните
традиции. Началото на бъдещо
сформирано партньорство между
училища в селските райони на
ТГС-региона ще бъде осигурено
чрез представяне на фолклорни,
исторически и културни традиции,
и етническо разнообразие като
средство за провокиране на младото поколение.
Специални гости на събитието
бяха представители на общински
и местни власти от двете държави: Хюсеин Хамди, кмет на община
Главиница, Мариус Дулче, зам.кмет на град Кълъраш, Стелута
Караион – Генерален инспектор на
образователен инспекторат град
Кълъраш, Силвияна Шестаковски
от Училищния инспекторат в град
Кълъраш.
В своята реч Десислава Дончева,
председател на Сдружение „Евроинтегра”, сподели вълнението си
от предстоящите събития и подчерта колко е важно изграждането
и запазването на дългогодишен
приятелски мост между двете
държави. Окрилени от детската
чиста енергия, всички ние можем
да преминем определените граници и да разпръснем светлината на
радостта и веселието.
Беше организирано официално
откриване на трансгранична фото
изложба – “Красотата на мястото, където живея”, включваща
различни фотоси, свързани с
културата и традициите на двете държави. Фотографиите са
заснети от учениците в Румъния

Bobby Angel или "На автостоп до Джулая"...
от стр. 1
Той дава съгласие за публикация на двете части на
пътеписа във в. „Тутракански глас”, а за читателите
се представи сам, ето така:
„Казвам се Божидар Христов, но съм по-известен
като Bobby Angel. Блогър, писател, поет и текстописец на свободна практика (т.е. нямам договор с медии
или компании). Израсъл между останки от комунизма
и несполучливи опити за демокрация в страна далеч
на изток от Рая, аз успях да запазя идеалите си непокътнати през трудни години на публично подтискане
на свободната мисъл. Към днешна дата имам близо 20
издадени стихове и дузина запазени за по-непродуктивни времена. Пиша текстове за музиканти като
Светльо Христов, Любо Христов и съм в контакти
за изработката на такива с тутраканските светкавици „Непукист”.
Слушам рок, откакто се помня, съвсем сериозно.
Петнайсет години "гоних" идолите си от Deep Purple,
докато ги срещнах очи в очи миналата година в Каварна. От време на време записвам аудио подкаст, в
който гости са били Васко Кръпката, Къци Вапцаров,
холивудския режисьор Сам Фърстенберг ("Американски
нинджа"), а в момента водя преговори за разговор с
член от фамилията Шварценегер.
Всичко останало за мен можете да откриете на
уеб адрес BOBBYANGEL.WORDPRESS.COM.”
Калина ГРЪНЧАРОВА
“Джулая (честващ първите лъчи
на месец юли) е традиционен
хипи празник в България, който
възниква във Варна през 1972 г., а
понастоящем се празнува редовно
с участието на Джон Лоутън на
най-източният бряг – скалите при
с. Камен бряг, където Слънцето
първо огрява България. Името на
празника се свързва с известната
песен на Юрая Хийп от 1971 г.
July Morning.” – така бива описан
Джулая в Уикипедия.
Истината е, че за тези, които
обичаме рока, блуса и главно свободата на мислене и изразяване,
Джулай морнинг е годишната ни

среща. Ние сме като птици, нали се
сещате как щъркелите се събират
на “съвещание” преди да отлетят
на юг. Как големи ята от стотици
дългокраки пернати се ступват в
някоя нива, гледат се вторачено, а
след това се втурват към по-удобни
за живот места. Ето това представлява Джулая за нас.

ПРЕДИСТОРИЯ
Тази година имаше няколко
събития, които силно исках да
посетя – концертът на Стивън
Сегал в София, обичайния Kavarna
Rock фестивал и Джулая на Камен
бряг. Интересно как и трите се

бяха скупчили в последователни
дни – от 26-и до 30-и юни. Но тъй
като финансовото ми състояние
е до точката на банкрут, аз нито
мога да се кача на автобус, нито да
подпомогна пътуване с група, камо
ли да платя цялата сума за гориво
на една кола. Затова остана да се
примиря с горчивия факт, че няма
да ходя никъде, дори имайки достъп до VIP пропуски зад сцената
в Каварна. Просто пих поредната
студена чаша вода и замълчах.

ПРИЧИНИ
В понеделник (30 юни) пътувах
по работа с баща ми към Силистра.
Само ако знаех, че на 60 километра
от там ще се посреща слънцето,
със сигурност щях да остана и да
подпаля краката още преди обед.
Но се върнах заедно с него на село
и към 11 и 30 часа седнах на лаптопа си да прегледам за съобщения
във Фейсбук. И изведнъж – хоп,
пред мен споделена от Васко
Кръпката картинка с реклама за
Джулай в Тутракан. Нещо отвътре
ми трепна за секунда, затова написах коментар, че търся превоз
между Секулово и Тутракан. Близо
половин час по-късно, Васко подсили идеите ми за пътуване гратис
с думите “Най-сладко се ходи на
Джулай на автостоп, да ви кажа,
деца мои”. Това запали фитила на
бомбата със сериозен закъснител,
и без дори да се замислям обух
дългите си тесни ретро дънки (което беше голяма грешка), навлякох
една бяла тениска, взех си телефона, слушалките, връхна дреха за
през нощта, едно половинлитрово
шише с вода, всичките пари които
имах на разположение (срамните
лев и осемдесет и пет стотинки),
затръшнах вратата зад гърба си и
потеглих по най-краткия път към
крайдунавския град.

ПЪТУВАНЕТО
На метри извън Секулово, разни
хора прибиращи се от работа по
нивите ме гледаха вторачено, явно
рядко виждащи някой да пътува на
стоп. А в интерес на истината това
беше моя първи такъв. Метнах
слушалките, пуснах радио Шумен
поради липса на плейър и закрачих
смело. Не се мина дълго и един
работник пътуващ към съседното
село за вода ме качи. Не ме пита
накъде пътувам, но се оплака, че
“амуджите” са завладели района
и работа трудно се намира. Скоро
след това се разделихме и аз продължих по предначертания план.
Жаркото слънце ме изяждаше от
лявата страна, а нямаше нито едно
облаче, все едно голяма синя пелена бе покрила небето. Безкрайните
добруджански полетата се шареха
около мен, тук засети с жито, там
с царевица, по-напред със слънчоглед, приличащи на старите черги
на бабите ви. Напуканият асфалт
под обувките ми пареше като покритие на печка на дърва. Но нищо
от това не ме спираше да вървя, а
напротив – мотивираше ме. Запях
заедно с Миленита “Пия за Мария”,
докато от ляво ме подмина жълто
куче с изплезен език. Усмихнах се
и погледах в другата посока, а там
на ожънат ечемичен парцел се бяха
струпали стотици щъркели. Един
кръжеше във въздуха като охрана,
а останалите просто стояха, ей
така, по необясними причини, по
никое време. Съжалих, че нямам
фотоапарат, защото наистина си
заслужава да запечатам момент
като този и да го оставя за историята. Кожи от змии и прегазени
таралежи също ме съпътстваха не
веднъж, а високи бодили оставяха
в мен чувството, че се намирам в
уестърн с Клинт Ийстууд, а не на

и България и представят найценните наследства на градовете,
разположение на двата бряга на
река Дунав.
“Модно шоу от 19-ти век”, което
е насочено към представянето на
типични фолклорни носии от края
на 19-ти век, обичаи и традиции,
свързани с живота на хората в
региона през 19-ти век, беше
съпроводено от народни танци.
Учениците имаха възможността
да покажат своята креативност,
идеи и знания за техните предшественици.
Всички 147 участници от България и Румъния се включиха в
модно дефиле, което премина по
улиците на град Кълъраш. Учениците пееха песни и танцуваха под
съпровода на народни музикални
инструменти. Децата бяха аплодирани бурно от насъбралата се
публика и предизвикаха хиляди
усмивки въху лицата минувачи
и гости.
Трансграничният футболен
турнир се очерта като един от

най-вълнуващите моменти от
събитието.
Домакините предоставиха възможност на своите гости да се
запознаят с традициите и нравите
на област Кълъраш. Беше организирана обиколка на учениците
в няколко регионални музеи. На
разположение бяха специални
лектори, които отговаряха на зададените въпроси и представиха
историята на областта и нейните
прадеди през годините.
След обиколката, гостите от
България бяха посрещнати найсърдечно и с много изненади в
гимназия „Тудор Владимиреску”
в град Кълъраш и в училище
„Георги Константин Калинеску” в
град Градищея.
Закриването на Фестивала се
състоя на откритата сцена в парк
„Думбрава”. С носталгия по изминалите дни, но с усмивки участници и организатори си обещаха тези
фестивални дни да се превърнат
в ежегодна традиция и за двата
града.
“ТГ”

главен път в европейска държава.
Ей така, на шега, изминах десет
километра, когато за мое голямо
учудване спря един бакшиш (такси), който ме качи до центъра на
Дулово. Когато му казах, че отивам
да посрещам Джулай морнинг, той
отвърна “Абе, тоя к’во ше прави
в Тутракан, защо не е в София,
Варна или някой от по-големите
градове?”. Не исках да му развалям впечатлението, че става
въпрос за личност, най-малкото
защото човека е от малцинствата.
Не знам дали успях да извървя два
километра, когато още един циганин от Поройно ме подкани да се
кача в неговия Голф 2. Пътуваше
за Главиница, което означаваше,
че ще ми спести много километри
пеш. На него също се налагаше да
обяснявам накъде и защо съм тръгнал, всичко за традициите около
песента на Юрая Хийп и прочее,
но макар сам да ме попита за тия
неща, далеч не беше въодушевен
да слуша легенди за хипи-движенията. Той сподели, че е тръгнал
да дава заявка за PVC-дограма,
която щял да пласира някъде в
Белгия. После и млъкнахме и така
прекарахме остатъка от взаимното
пътуване. Беше кофти, че нямаше
какво да му кажа, но явно и двамата сме се чувствали по същия
начин. Остави ме в Сокол, откъдето
продължих към Зафирово. За седемте километра между двете села
срещнах една-единствена кола,
но за мое нещастие шофьорът
й не откликна на молбата да го
придружа до някъде. Излизайки
на главното шосе Силистра-Русе
нещата започнаха да изглеждат
различно. Автомобили и товарни
камиони минаваха през трийсетина секунди, а БТР трещяха в
слушалките “Няма връщане назад,
по пътя поел съм, не мога да спра”.
И наистина не исках да спра. След
осем-девет километра нон стоп
вървеж, в Богданци помолих

един тъмен възрастен човек да ми
напълни шишето с вода. Той ме
гледаше много странно, все едно
бе видял Исус пред себе си. Каза
ми, че много уважава пътниците и
скоро не е виждал такива. Аз му
пожелах дълголетие и започнах
да изкачвам баира на излизане от
селото. Двеста метра по-напред
размахах палец за стоп на три
коли движещи се една след друга.
Всички те ме подминаха, а зад тях
бесен разперих два средни пръста
и се развиках с послания към майките на управляващите ги. В този
момент черното Ауди последно в
редицата закова на място и включи
на задна. Помислих си “Край, сега
ще стане мазало”. Очаквах да слезе
някоя горила и да ме пречука, но
вместо това една мацка не много
по-голяма от мен отвори дясната
врата и ме попита за къде съм.
Леле, а тя изглеждаше невероятно – с кестенява коса, очила с
ниски диоптри, стройна и много
положително настроена. Когато й
казах, че съм тръгнал от майната
си да стигна до Дунава за Джулая,
те ме изгледа странно, попита
ме дали имам някакви дефекти
и се разсмя. Оказа се, че тя е в
посока Русе, откъдето продължава за Румъния, учела в Букурещ.
Помоли ме да стискам палци за
изпита който има на следващия
ден, което наистина направих.
Приказките по между ни вървяха
причудливо гладко. Слизайки на
разклона за Тутракан попита как
се казвам, тогава научих и нейното
име – Илина. Дадох й адреса на
блога си, при което тя отговори,
че е сложен, но ще се опита да го
запомни. И се разделихме.
Ето ме, влизам от околовръстното в Тутракан, само на няколко
километра от целта. Нямах никакви
идеи какво да очаквам, но силно
вярвах, че няма да остана разочарован…
/Следва продължение/
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Празник на кайсията – 2014!
тутраканският Пенсионерски клуб №1 е №1 в конкурса за най-вкусен кайсиев
сладкиш. На второ място
журито е класирало Кайсиевото дърво на ЦДГ „Патиланчо”, а №3 е Кайсиевата
фантазия на Пенсионерски

за следващи участия.
В края на празника своето
изкуство показаха и танцьорите от ТФ "Дунавска
младост"!
Припомняме, че Празникът на кайсията в Тутракан се провежда за пръв
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поетично
Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Равносметка
Казваме си „Лека нощ”,
но лека ли е тя?
Да, лека си я правим ние
напук на тази самота.
Калина ГРЪНЧАРОВА
а единадесети път
Тутракан се превърна
в столица на кайсията. Това се случи на 4 юли,
а градският парк „Христо
Ботев” бе отново в жълта

З

опитваше различните видове кайсии, пробваше парченца сладкиши, а на площад
„Ракия” бе най-весело.
Разбира се, всички изброени по-горе примамливи
неща първо бяха опитани/

Чувах самотата, че убива –
бавно, без да чувстваш ти.
Уверих се в истината нелъжлива в дълги нощи, в безконечни дни.

клуб №3.
Милан Козарев от Клуба
на инвалида печели първо
място за най-вкусно кайсиево сладко, следван от
Надежда Добрева от читалището в с. Цар Самуил и
Пенсионерски клуб №1.
Децата участници в
Празника на кайсията бяха
сред щастливците да дефилират с атрактивни костюми в Карнавал на цветовете, да рисуват - на воля
и представят своята фантазия за кайсията. Всички
получиха награди – стимул
премяна, любопитни хора,
весели деца, готови да
празнуват заедно събитието посветено на плода,
който слави името на Тутракан по света и у нас.
Организаторите от Община Тутракан и Кооперация „Българска кайсия”
и този път се постараха
на различните щандове
да цари изобилието – от
сортовете кайсии през
майсторски приготвените
сладкиши до примамливия
аромат на кайсиева ракия…
Както обикновено в такива случаи се изразяваме – за
отрицателно време щандовете бяха опразнени – всеки

път на 8 юли 2004 г. и е
организиран от Община
Тутракан, Сдружението
на производителите на
кайсии, Сдружението на
потребителите, Общинския
детски комплекс и Читалището в крайдунавския град.
Целта на Празника е да
се популяризира труда на
производителите на кайсии в Община Тутракан и
сортовете кайсии, на храните съдържащи кайсии и
се съхранят традициите в
културния живот на жителите на община Тутракан.

Тръсни глава и пак напред
без страх прескачай я напук!
Ще се смали от смелостта,
ще светне пак денят ти тук.
И слънцето тогаз ще грей,
ще стопля нашите души,
сърцето с радост ще запей,
щастливи ще са наш`те дни.

дегустирани от жури, а
победителите получиха и
своите награди.
Призовата тройка при
производителите на кайсии
включва Петър Мечков,
Румен Димитров и Людмил
Спасов.
В конкурса за най-добра
кайсиева ракия победител
е Иван Лазаров от с. Цар
Самуил, следван от Габриела Обретенова от Тутракан и Тодор Тодоров от с.
Варненци.
При кайсиевите ликьори
първа е Екатерина Кръстева, след нея е ликьорът на
Надежда Торлакова.
За своето кайсиево руло,

Памет за загиналите 26 староселци
в „съучастничество”. На 6
юли по пътя към Силистра
26 задържани български
селяни са избити по найжесток начин под фалшивия
претекст, че конвоят е

рез пролетта и лятото на 1926 г. се
случват едни от найдрастичните насилия спрямо българското население
в Южна Добруджа, сочи
историята. „На 3 срещу
4 юли 1926 г. чета на Вътрешната добруджанска
революционна организация
преминала от българска
територия в Добруджа,

П

извършва нападение срещу
бирника (данъчния служител) румънец в с. Старо
село, Тутраканско. Така се
дава повод за масови арести, репресии и убийства,
извършени от румънска
жандармерийска част с
командир капитан Попеску,
спрямо българи от селото и
околните села. Арестувани
са около 50 души, обвинени

нападнат от „комитаджийска чета”. „Трагедията в
Старо село” предизвиква
сериозни дипломатически
усложнения и има важни последици за развитието на

добруджанското движение
и поражда нови бежански
вълни към България” - пише
ст.н.с. Благовест Нягулов
от Института за исторически изследвания към БАН.
Трагичните събития от
преди 88 години се помнят в
Старо село. По този повод
на 6 юли т.г., на централния
площад в селото, отец Илия
Тонков отслужи заупокойна
панихида в памет на убитите в местността „Кулва-

ла” от румъно-чокойската
власт 26 староселци.
Панихидата се организира от Кметството и от
читалище „Възраждане”,
чиито самодейци изнесоха
кратка програма.
Венци и цветя на признателност староселци
поднесоха пред паметника
на загиналите.
Събитието завърши със
заря.
“ТГ”
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Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 46/ 26.06. 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 578
Относно: Дневен ред:
1. Разрешение за допускане на изключение
от минималния брой ученици в паралелките и за
дофинансиране, съгласно чл.11а от Наредба №7
от 29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена на МОН за учебната
2014-2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Осигуряване дърва за огрев на ветераните
от войните, съпругите на починалите ветерани от
войните и пенсионери военно инвалиди от Община
Тутракан, живеещите на територията на Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Прехвърляне чрез непарична / апортна / вноска
в полза на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Тутракан” ЕООД – гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Отпускане на еднократна помощ на Венета
Петрова Кирилова - с. Цар Самуил, ул. „Х.Димитър”
№ 8, ЕГН
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Издаване и подписване на Запис на заповед
от бенефициента /Община Тутракан / по Оперативна програма “Регионално развитие” - схема
BG161РО001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за развитието
на природни, културни и исторически атракции”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., представляващ земеделска земя с
идентификатор №, №, № 000255, 050118, 050105 с
начин на трайно ползване „нива” в землището на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва& Кмет на Община Тутракан
7. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г. и одобряване на пазарна
оценка за продажба на Земеделска земя с площ
от 707 кв.м. с начин на трайно ползване „Друг вид
земеделска земя”, категория VI /шеста/ с идентификатор № 73496.2.65, местност ”Баша” в землището
на гр. Тутракан в полза на собственика на законно
построена сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г. и приемане на решение за
учредяване възмездно право на строеж /пристрояване върху 30,15 кв.м. застроена площ от недвижим
имот частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Ана Вентура”
№18, кв.89, поземлен имот с идентификатор
№73496.501.2357 по кадастрална карта от 2008 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Одобряване на пазарна оценка за продажба
на Земеделска земя с площ от 17494 кв.м. с начин
на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”,
категория VI /шеста/ с идентификатор № 73496.2.96,
местност ”Калимок” в землището на гр. Тутракан
в полза на собственика на законно построена
сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Предложение за удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”
Докладва: Председател на Общински съвет
Тутракан
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 579
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.11а, ал.1, 2 и 3 на Наредба №7 от
29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена на МОН за учебната 2014-2015
г., Общински съвет гр. Тутракан разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
ОУ „Стефан Караджа”, с . Цар Самуил, както следва:
Маломерна самостоятелна паралелка VI клас,
пълняемост 9 ученици, недостиг от 9 ученици/
минимален брой 18/ и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер:
/за 9 ученици х 1460 лв./ х 20% = 2 628 лева.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 580
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната целева
помощ в размер на 4 /четири/ кубични метра дърва
за огрев за всеки ветеран от войните и пенсионер военно инвалид и по 2 /два/ кубични метра за съпруга
на починал ветеран и от Община Тутракан, живеещи
на територията на Община Тутракан.
2. Отпускането на целевата помощ да бъде
извършено съгласно приложен списък на правоимащите. (Към 12.06.2014 г. броят на ветераните е
5, вдовици 23 и военно инвалиди пенсионери 10).
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 581
На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.9 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация; чл.51б, ал.2 от Закона за общинската
собственост; чл.38, ал.1 и ал. 2 от Закона за
лечебните заведения; чл. 147, ал. 2 и чл.148, ал. 1,
т. 2 от Търговския закон и във връзка с чл.12, т. 2
от общинската Наредба за реда за учредяване на
Търговски дружества с общинско имущество и за
упражняване правото на собственост в Търговското
дружество с общинско участие:
1. Отменя № 496 и е материализирано в протокол № 41/27.02.2014 г. относно прехвърляне чрез
непарична /апортна/ вноска по реда на Търговския
закон, в полза на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Тутракан” ЕООД по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 161PO001/4.105/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване
и оборудване на общински лечебни заведения в
общини, извън градските агломерационни ареали.
2. Дава съгласие да се апортират в капитала
на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД придобитите чрез
реализирания проект „Преустройство и модернизация на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН ЕООД с предоставяне на
възможност за долекуване” движими вещи в размер
на 3 503 151, 60 лв. /три милиона петстотин и три
хиляди сто петдесет и един лв. и нула шестдесет
стотинки/, а именно :
1. Мултифункционален ултразвуков апарат /4 D с
пълен комплект трансдюсери за АГ – абдоминални
и вагинални, и всички видове доплер – 17”TFT LCD
Monitor – инв.№ 1
2. Лапароскопско оборудване за гинекологична

хирургия – комплект - инв.№ 2
3. Набор инструменти за отворена и лапароскопска електрохирургия в гинекологията - комплект
– инв.№ 3
4. Електрокоаголатор – инв.№ 4
5. Операционна маса – инв.№ 5
6. Реанимационна неонатологична маса –
инв.№ 6
7. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 7
8. Пациентски монитор – инв.№ 8
9. Дефибрилатор –инв.№ 9
10. Видеоколпоскоп – инв.№ 10
11. Хистероскоп – инв.№ 11
12. Детски ларингоскоп – инв.№ 12
13. Монитор за новородено с пулсоксиметър
– инв.№ 13
14. Кардиофетален монитор / кардиотокограф/
дистанционен, висок клас – инв.№ 14
15. Кувиоз – инв. № 15
16. Транспортен кувьоз – инв.№ 16
17. Неонатологичен респилатор – инв.№ 17
18 Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 18
19. Лампа за фототерапия /тип тунел/ - инв. № 19
20. Система за пациентски мониторинг за 4
интензивни легла, вкл. 4 броя кардиомонитори
– комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониторироне, кисл. сатурация – инв.№ 20
21.Кардиомонитори – комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониториране, кисл. сатурация
– инв.№ 21
22. Холтер за артериално налягане и ЕКГ –
инв.№ 22
23. ЕКГ апарат детски многоканален портативен – инв.№ 23
24. Детски спирометър – инв.№24
25. Детски пациентен монитор – инв.№ 25
26. Дефибрилатор – инв.№ 26
27.Респиратори – инв.№ 27
28. Мобилен респиратор – инв.№ 28
29. ЕКГ – 12 канален – инв.№ 29
30. Дефибрилатор – инв.№ 30
31.ЕКГ – 6 канален – инв.№ 31
32. Пациентни монитори – комбинирани –
инв.№ 32
33. Дефибрилатор – инв.№ 33
34. Доплеров сонограф – инв.№ 34
35. Скенер – инв.№ 35
36. Дигитален стационарен Графичен рентгенов
апарат – инв.№ 36
37. Автоклаф комбиниран за парновакумна и
газова стерилизация – инв.№ 37
38. Мултифункционален ултразвуков апарат /4
D / с пълен комплект трансдюсери и всички видове
доплер – инв. № 38
39.Микроскопи обикновени / за клинична и
микробиологична лаборатории – по 1 във всяка
/ - инв.№ 39
40. Фиброгастроскоп – инв.№ 40
41. Фиброгастроскоп – инв.№ 41
42.Ултразвуков инхалатор – инв.№ 42
43.Система за пациентски мониторинг за 6
интензивни легла – инв.№ 43
44. Газ анализатори за анестетични газове –
инв.№ 44
45. Дигитален дистантен стационарен скопично
– графичен рентгенов апарат – инв.№ 45
46. Мобилен рентгенов графичен апарат –
инв.№ 46
47. Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 47
48. Автоматичен селективен биохимичен анализатор – инв.№ 48
49. Автоматичен коагулометър – инв.№ 49
50. Автоматичен имунологичен анализатор
– инв.№ 50
51. Йонселективен анализатор / К, Na, Ca,CI, Ph,
за измерване на йонизиран Са/ - инв.№ 51
52. Автоматичен анализатор за измерване на
глюкоза и лактат – инв.№ 52
53. Центрофуги – инв.№ 53
54. Дефибрилатор – инв.№ 54
55. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 55
56. Пациентни монитори – инв.№ 56
57. Дефибрилатор синхронизиран – инв.№ 57
58. ЕКГ – 12 канален – инв. № 58
59. ЕКГ апарат многоканален – инв.№ 59
60. Дефибрилатор – инв.№ 60
61. Пациентни монитори – инв.№ 61
3. Дава съгласие община Тутракан да увеличи
капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД с общо 3 503
160,00 лв. /три милиона петстотин и три хиляди сто и
шестдесет лв./, чрез записване на 350316 нови дяла
от по 10 лева за всеки дял. Стойността на новите
350316 дяла се формира, както следва:
а/ парична вноска в капитала на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН
ЕООД в размер на 8,40 лв. /осем лв. нула четиридесет стотинки/
б/ непарична вноска в капитала на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН
ЕООД, на движими вещи, представляващи медицинско оборудване, придобито чрез реализиран
проект „Преустройство и модернизация на МБАЛ
- Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване” в размер на 3 503 151, 60 лв. /три милиона
петстотин и три хиляди сто петдесет и един лв. и
нула шестдесет стотинки./ , а именно :
1. Мултифункционален ултразвуков апарат /4 D с
пълен комплект трансдюсери за АГ – абдоминални
и вагинални, и всички видове доплер – 17”TFT LCD
Monitor – инв.№ 1
2. Лапароскопско оборудване за гинекологична
хирургия – комплект - инв.№ 2
3. Набор инструменти за за отворена и лапароскопска електрохирургия в гинекологията
- комплект – инв.№ 3
4. Електрокоаголатор – инв.№ 4
5. Операционна маса – инв.№ 5
6. Реанимационна неонатологична маса –
инв.№ 6
7. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 7
8. Пациентски монитор – инв.№ 8
9. Дефибрилатор – инв.№ 9
10. Видеоколпоскоп – инв.№ 10
11. Хистероскоп – инв.№ 11
12. Детски ларингоскоп – инв.№ 12
13. Монитор за новородено с пулсоксиметър
– инв.№ 13
14. Кардиофетален монитор /кардиотокограф/
дистанционен, висок клас – инв.№ 14
15. Кувиоз – инв. № 15
16. Транспортен кувьоз – инв.№ 16
17. Неонатологичен респилатор – инв.№ 17
18 Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 18
19. Лампа за фототерапия / тип тунел / - инв.
№ 19
20. Система за пациентски мониторинг за 4
интензивни легла, вкл. 4 броя кардиомонитори
– комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониторироне, кисл. сатурация – инв.№ 20
21. Кардиомонитори – комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониториране, кисл. сатурация
– инв.№ 21
22. Холтер за артериално налягане и ЕКГ –
инв.№ 22
23. ЕКГ апарат детски многоканален портативен – инв.№ 23
24. Детски спирометър – инв.№24
25. Детски пациентен монитор – инв.№ 25
26. Дефибрилатор – инв.№ 26
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27.Респиратори – инв.№ 27
28. Мобилен респиратор – инв.№ 28
29. ЕКГ – 12 канален – инв.№ 29
30. Дефибрилатор – инв.№ 30
31. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 31
32. Пациентни монитори – комбинирани –
инв.№ 32
33. Дефибрилатор – инв.№ 33
34. Доплеров сонограф – инв.№ 34
35. Скенер – инв.№ 35
36. Дигитален стационарен Графичен рентгенов
апарат – инв.№ 36
37. Автоклаф комбиниран за парновакумна и
газова стерилизация – инв.№ 37
38. Мултифункционален ултразвуков апарат /4
D / с пълен комплект трансдюсери и всички видове
доплер – инв. № 38
39. Микроскопи обикновени / за клинична и
микробиологична лаборатории – по 1 във всяка
/ - инв.№ 39
40. Фиброгастроскоп – инв.№ 40
41. Фиброгастроскоп – инв.№ 41
42.Ултразвуков инхалатор – инв.№ 42
43.Система за пациентски мониторинг за 6
интензивни легла – инв.№ 43
44. Газ анализатори за анестетични газове –
инв.№ 44
45. Дигитален дистантен стационарен скопично
– графичен рентгенов апарат – инв.№ 45
46. Мобилен рентгенов графичен апарат –
инв.№ 46
47. Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 47
48. Автоматичен селективен биохимичен анализатор – инв.№ 48
49. Автоматичен коагулометър – инв.№ 49
50. Автоматичен имунологичен анализатор
– инв.№ 50
51. Йонселективен анализатор / К, Na, Ca,CI, Ph,
за измерване на йонизиран Са/ - инв.№ 51
52. Автоматичен анализатор за измерване на
глюкоза и лактат – инв.№ 52
53. Центрофуги – инв.№ 53
54. Дефибрилатор – инв.№ 54
55. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 55
56. Пациентни монитори – инв.№ 56
57. Дефибрилатор синхронизиран – инв.№ 57
58. ЕКГ – 12 канален – инв. № 58
59. ЕКГ апарат многоканален – инв.№ 59
60. Дефибрилатор – инв.№ 60
61. Пациентни монитори – инв.№ 61
- движими вещи с балансова стойност 3 503
151,60 лв./ три милиона петстотин и три хиляди сто
петдесет и един лв. и 0,60 ст./
4. Утвърждава увеличен размер на капитала
на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН ЕООД в размер на 3 774 430
лв. /три милиона седемстотин седемдесет и четири
хиляди четиристотин и тридесет лв./, разпределен
в 377 443 /триста седемдесет и седем хиляди
четиристотин четиридесет и три/ дяла, всеки на
стойност по 10 /десет/ лв.
5. Променя Учредителния акт на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН
ЕООД в раздел КАПИТАЛ – чл.7. Текстът придобива
следното съдържание :
„Чл.7 /1/ Капиталът на едноличното дружество е
в размер на 3 774 430,00 лв. /три милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди четиристотин и
тридесет лева/, разпределен в 377 443 /триста седемдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет
и три/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един. Капиталът
на дружеството се формира от парична вноска и
непарична вноска на едноличен собственик, представляваща недвижими имоти и движими вещи,
съобразно баланса на „МБАЛ Тутракан – ЕООД, въз
основа на който е преобразувана, както и непарична
вноска, представляваща движими вещи, придобити
при реализация на проект „Преустройство и модернизация на МБАЛ – Тутракан” с предоставяне на
възможност за долекуване”, а именно :
1. Мултифункционален ултразвуков апарат /4 D с
пълен комплект трансдюсери за АГ – абдоминални
и вагинални, и всички видове доплер – 17”TFT LCD
Monitor – инв.№ 1
2. Лапароскопско оборудване за гинекологична
хирургия – комплект - инв.№ 2
3. Набор инструменти за за отворена и лапароскопска електрохирургия в гинекологията
- комплект – инв.№ 3
4. Електрокоаголатор – инв.№ 4
5. Операционна маса – инв.№ 5
6. Реанимационна неонатологична маса –
инв.№ 6
7. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 7
8. Пациентски монитор – инв.№ 8
9. Дефибрилатор –инв.№ 9
10. Видеоколпоскоп – инв.№ 10
11. Хистероскоп – инв.№ 11
12. Детски ларингоскоп – инв.№ 12
13. Монитор за новородено с пулсоксиметър
– инв.№ 13
14. Кардиофетален монитор / кардиотокограф/
дистанционен, висок клас – инв.№ 14
15. Кувиоз – инв. № 15
16. Транспортен кувьоз – инв.№ 16
17. Неонатологичен респилатор – инв.№ 17
18 Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 18
19. Лампа за фототерапия / тип тунел / - инв.
№ 19
20. Система за пациентски мониторинг за 4
интензивни легла, вкл. 4 броя кардиомонитори
– комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониторироне, кисл. сатурация – инв.№ 20
21. Кардиомонитори – комбинирани за артериално налягане, ЕКГ мониториране, кисл. сатурация
– инв.№ 21
22. Холтер за артериално налягане и ЕКГ –
инв.№ 22
23. ЕКГ апарат детски многоканален портативен – инв.№ 23
24.Детски спирометър – инв.№24
25. Детски пациентен монитор – инв.№ 25
26. Дефибрилатор – инв.№ 26
27. Респиратори – инв.№ 27
28. Мобилен респиратор – инв.№ 28
29. ЕКГ – 12 канален – инв.№ 29
30. Дефибрилатор – инв.№ 30
31.ЕКГ – 6 канален – инв.№ 31
32. Пациентни монитори – комбинирани –
инв.№ 32
33. Дефибрилатор – инв.№ 33
34. Доплеров сонограф – инв.№ 34
35. Скенер – инв.№ 35
36. Дигитален стационарен Графичен рентгенов
апарат – инв.№ 36
37. Автоклаф комбиниран за парновакумна и
газова стерилизация – инв.№ 37
38. Мултифункционален ултразвуков апарат /4
D / с пълен комплект трансдюсери и всички видове
доплер – инв. № 38
39. Микроскопи обикновени / за клинична и
микробиологична лаборатории – по 1 във всяка
/ - инв.№ 39
40. Фиброгастроскоп – инв.№ 40
41. Фиброгастроскоп – инв.№ 41
42. Ултразвуков инхалатор – инв.№ 42
43. Система за пациентски мониторинг за 6
интензивни легла – инв.№ 43
44. Газ анализатори за анестетични газове –
инв.№ 44
45. Дигитален дистантен стационарен скопично
– графичен рентгенов апарат – инв.№ 45
46. Мобилен рентгенов графичен апарат –
инв.№ 46
47. Наркозен апарат с капнометрия – инв.№ 47
48. Автоматичен селективен биохимичен ана-

лизатор – инв.№ 48
49. Автоматичен коагулометър – инв.№ 49
50. Автоматичен имунологичен анализатор
– инв.№ 50
51. Йонселективен анализатор / К, Na, Ca,CI, Ph,
за измерване на йонизиран Са/ - инв.№ 51
52. Автоматичен анализатор за измерване на
глюкоза и лактат – инв.№ 52
53. Центрофуги – инв.№ 53
54. Дефибрилатор – инв.№ 54
55. ЕКГ – 6 канален – инв.№ 55
56. Пациентни монитори – инв.№ 56
57. Дефибрилатор синхронизиран – инв.№ 57
58. ЕКГ – 12 канален – инв. № 58
59. ЕКГ апарат многоканален – инв.№ 59
60. Дефибрилатор – инв.№ 60
61. Пациентни монитори – инв.№ 6”
6. Утвърждава актуализиран Учредителен акт на
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН ЕООД, отразяващ увеличаването на
капитала с непарична вноска чрез записване на нови
дялове от едноличния собственик Община Тутракан.
7. Задължава управителя на МБАЛ-Тутракан
ЕООД д-р Н. Цветкова да предприеме всички
законови действия по вписването в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията на приетите с настоящето решение промени в капитала
на дружеството и следващите се от това промени в
актуалния Учредителен акт.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 582
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ
на Венета Петрова Кирилова- с. Цар Самуил, ул.
„Х.Димитър” № 8 с ЕГН, на стойност 1000,00 лева.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 14,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 583
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т 23 от ЗМСМА
Общински съвет – Тутракан дава съгласие и разрешава на Димитър Венков Стефанов в качеството
си на Кмет на Община Тутракан да гарантира пред
поемателя Министерство на регионалното развитие,
Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” – Главна дирекция “Програмиране
на регионалното развитие” чрез Запис на заповед
за сумата в размер на 845 854,37 лева (осемстотин
четиридесет и пет хиляди, осемстотин петдесет
и четири лева и тридесет и седем стотинки) по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически
атракции”, проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан” № BG161PO001-3.1.03-0017, по
договор № BG161PO001/3.1-03/2010/038, със срок
за предявяване за плащане – до 17.09.2014 г. (два
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 584
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата 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 с имот, общинска
собственост с:
- №000255, местност ”До селото”, категория /
III/ с площ от 13,634 дка. по КВС на с. Цар Самуил
- № 050118, местност „Чокойски ниви”, категория /IV/ с площ от 6,600 дка. по КВС на с.
Цар Самуил.
- № 050105, местност „Кючук екинлик”, категория /III/ с площ 11,699 дка. по КВС на с. Цар Самуил.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 585
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан,
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2014 г. приета с решение № 452 по Протокол № 39/30.01.2014
г. на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
А, точка 3 с имоти, частна общинска собственост,
както следва: /по списък/
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 586
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан,
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2014 г. приета с решение № 452 по Протокол № 39/30.01.2014
г. на Общински съвет гр. Тутракан в част I, буква А,
точка 7 и 8 с имоти, частна общинска собственост,
за предоставяне под наем чрез търг както следва.
7. Незастроен урегулиран поземлен имот с акт
№1241/04.06.2012 г. за частна общинска собственост, кв. 36, УПИ II - 550 по планът на с. Нова Черна
одобрен със Заповед №44/25.02.1991 г. с площ от
1400 кв.м., за стопански цели.
8. Незастроен урегулиран поземлен имот с акт
№380/08.09.2008 г. за частна общинска собственост,
кв. 36, УПИ III - 550 по планът на с. Нова Черна
одобрен със Заповед №44/25.02.1991г. с площ от
1360 кв.м., за стопански цели.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 587
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,
ал.2 ,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.4 ал.3, чл.32, ал.3 и
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 „Продажба на земя - частна общинска
собственост на собствениците на законно построени
сгради” с ред 4 за продажба на Земеделска земя
с площ от 707 кв.м. с начин на трайно ползване
„Друг вид земеделска земя”, категория VI /шеста/
с идентификатор № 73496.2.65, местност ”Баша”
в полза на собственика на законно построена
сграда в имота.
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на 683,00 лв. /
шестстотин осемдесет и три лева/, за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, местност
”Баша” представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.2.65 /седем, три, четири, девет,
шест, точка, две, точка, шест, пет/ с начин на трайно
ползване „Друг вид земеделска земя”, категория
VI /шеста/ с площ от 707 кв.м. /седемстотин и
седем кв.м./ по КК на гр. Тутракан, при граници и
съседи: С - път № 73496.2.88; И - поземлен имот
№ 73496.2.55; Ю - път №73496.4.102; З - поземлен
имот № 73496.2.67, върху който законно е построена
сграда, собственост на „Славянка” АД със седали-
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ще и адрес на управление, гр. Тутракан, ул. „Ана
Вентура” №15 с ЕИК: 828049819 с Изпълнителен
директор Красимир Йорданов Петров.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 588
На основание чл.21.ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.
9 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост
и чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1, т.3 и чл.48, ал.2, т.б от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
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 с: „учредено вещно
право/право на строеж върху 30,15 кв.м. от имот
частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул. „Ана Вентура” №18, кв.89,
поземлен имот с идентификатор №73496.501.2357
по кадастрална карта от 2008 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
право на строеж и пристрояване върху 30,15 /
тридесет кв.м. и 15 кв.см. /кв.м. застроена площ
за строеж на: „Пристройка на два етажа за магазин
и офис на I-ви етаж и разширение на жилище на
II-ри етаж” към сграда собственост на Емил Ангелов Данев с адрес гр. Тутракан, ул. ”Ана Вентура”
№18, от недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан,
ул.„Белмекен” №25, кв.101, УПИ-III-951 по плана
за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с
Решение № 327/02.02.2006 г., поземлен имот с
идентификатор №73496.501.2357 целия с площ
от 520 кв.м. по кадастрална карта одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г.
- по цена определена от лицензиран оценител в
размер на 255,00 лв. /двеста петдесет и пет лева/.
- срок за реализиране правото на строеж 5 /
пет/ години от датата на подписване на договора
за учредяване правото на строеж.
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 14,
Въздържали се – един, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 589
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,
ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.3 и чл.37, ал.1 от

Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ОДОБРЯВА оценка в размер на 16 908,00лв.
/шестнадесет хиляди деветстотин и осем лева/, за
продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, местност ”Калимок” представляващ
земеделска земя с идентификатор № 73496.2.96 /
седем, три, четири, девет, шест, точка, две, точка,
девет, шест/ с начин на трайно ползване „Друг вид
земеделска земя”, категория VI /шеста/ с площ от
17494,00 кв.м. /седемнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и четири кв.м./ по КК на гр. Тутракан,
при граници и съседи: С - имот № 73496.500.850;
И - имот № 73496.500.850 и имот №73496.4.103; Ю имот №73496.4.103; З - имот № 73496.4.102, имот №
73496.2.55, имот № 73496.2.88, имот № 73496.2.97 и
имот № 73496.2.89, върху който законно е построена
сграда, собственост на „Славянка” АД със седалище
и адрес на управление, гр. Тутракан, ул. „Ана Вентура” №15 с ЕИК: 828049819 с Изпълнителен директор
Красимир Йорданов Петров.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 590
1. Общински съвет на основание чл. 4 от Наредбата за символиката и отличията на Община
Тутракан, ДАВА СЪГЛАСИЕ да отпочне процедура
по предложението за удостояването със званието
„Почетен гражданин на град Тутракан и Общината”
на академик Георги Георгиев Марков.
2. ВЪЗЛАГА на Временната комисия по символиката на основание чл. 7 от Наредбата да проучи
и уточни своето становище, като ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
се публикува в средствата за масова информация
най-малко 1 (един) месец преди внасянето му в
Общинския съвет.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на Временната комисия да
се внесе и разгледа на тържественото заседание
на Общинския съвет на 21 септември 2014 г. (чл.53
от Наредбата) и по случай честването на Празника
на Тутракан 21 септември.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

От 20 до 22 септември 2014 г.

Екскурзия с автобус до ИСТАНБУЛ
Програма
1 ДЕН - Отпътуване около 21.00 ч. по маршрут Одрин - Истанбул.
Пристигане сутринта в Истанбул - бивша столица на три империи,
прочут с древното си минало. Aко има свободни стаи в момента на
пристигане гостите се настаняват веднага. Ако няма свободни стаи
настаняването става след 12.30 ч.
Обзорна обиколка на Истанбул с автобус: площад “Султан Ахмед”,
Египетският пазар, кулата "Галата", площад "Таксим", преминаване
по първия въжен мост. Спирка при небостъргача „Сапфир“ - найвисоката жилищна сграда в Европа.
Туристическа програма срещу допълнително заплащане: На
последния етаж на „Сапфир“ има панорамна площадка и 4D кино,
където може да се насладите на виртуална разходка сред забележителностите на този невероятен космополитен град. Посещение
в Миниатюрк – парк, в който на открито са представени макетите
на всички исторически забележителности намиращи се на територията на Турция. Настаняване. Свободно време с възможност за
индивидуално посещение на "Капалъ Чарши”.
По желание – вечеря в рибен ресторант - срещу допълнително
заплащане. Нощувка.
2 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително
заплащане:
1. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан Ахмет»
с професионален екскурзовод - посещение на двореца "Топ капъ”.
2. Екскурзия до Принцовите острови - архипелаг от 9 острова,
обитаеми, от които са само четири. Спирка на главния остров разходка.
3. Турска вечер в традиционен ресторант. Нощувка.
3 ДЕН - Закуска. Туристическа програма срещу допълнително
заплащане:
1. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум”. За тези,
които не желаят посещение на аквариума – свободно време за
разходка в Мола.
Отпътуване за България с преминаване през Одрин и посещение
на джамията "Селимие".
ЦЕНА: 209 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги; 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Истанбул; Обзорна обиколка с местен екскурзовод на български език;
застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"; водач от фирмата,
снимка за спомен – колаж от снимки от пътуването
Цената не включва: 1. Панорамна площадка на небостъргача
Сапфир с 4D разходка – 28 турски лири /19 лв./
2. Посещение в Миниатюрк - 23 евро - трансфер, входна такса
и екскурзовод.
3. Пешеходна туристическа разходка до площад “Султан Ахмет»
с професионален екскурзовод и посещение на двореца "Топ капъ"
/включен вход/ – 25 евро;
4. Екскурзия до Принцовите острови - 17 евро;
5. Турска вечер в традиционен ресторант – 28 евро;
6. Вечеря в рибен ресторант – 20 евро;
7. Посещение в Аквариум “Тюркуазу“ в Мол “Форум” - 25 евро/
човек.
Екскурзиите се провеждат при минимум 35 туриста.
Необходим е задграничен паспорт!
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

7

ОБЩНОСТ
СМЯХ

Спим с жената в спалнята. Изведнъж се чува звук от падащ капак
в кухнята. Мамка му! Забравихме тигана на масата, а там е котката!
Скачам и тичам към кухнята, а жената крещи след мене: „Утрепи я
гадината!“.
В коридора виждам… котката да спи, а от кухнята гузничко се измъква тъщата…

Малки обяви
Търся - Тричленно семейство търси спешно квартира в горната част на Тутракан. За контакти: Пеньо
Маринов, Нова Черна, тел. 0878 590 602

ПРОДАВА СЕ на атрактивна цена вторият етаж
от къщата на ул. "В.Търново" №17а в Тутракан.
Проверете на тел.: 0866 6 5746

Въпрос: Когато двете със сестра ми се омъжим, какви ще се падат
помежду си мъжете ни?
Отговор: Братя... по нещастие.

ПРОДАВАМ запазен разтегателен диван. Цена - 100 лв.
За справки: GSM 0895 425 453

Двама приятели си говорят:
- Писна ми вече от тая моя тъща, не знам какво да правя...
- Направи й гаден номер, да й дойде акълът.
- Абе, направих - пуснах обява във вестника: "Предлагам секс услуги
- ЕВТИНО!" и дадох нейния телефон.
- И какво?
- Ми предлага гадината...

пени гуми и теглич, с два прозореца от двете страни, в
добро техническо състояние и дупка за комин. Фургонът е
изолиран добре, стените са с ламперия, без течове, намира
се в гр. Тутракан. Цена 1200 лв. Тел.: 0889 285 058

Един човек отишъл при местния свещеник и се изповядал:
- Прости ми, отче, защото съгреших. През Втората световна война
скрих един евреин на тавана си.
- Това не е грях - отвърнало отчето. - Направил си голяма добрина.
- Но аз го накарах да ми плаща по трийсет долара за всяка седмица.
- Признавам, че това не е много великодушно - казал свещеникът, - но
си го направил за добра кауза.
- Благодаря ти, отче - отдъхнал си мъжът. - Това е огромно облекчение
за мен. Имам само още един въпрос.
- Какъв?
- Да му кажа ли, че войната е свършила?
Няколко дни след сватбата младоженката се обажда на майка си:
- Край! Развеждам се! И никога вече няма да се женя за журналист.
- Ама какво е станало?
- Представи си - да вземе и да публикува любовните ми писма във
вестника си!
- Е, какво толкова....Би трябвало да се радваш даже.
- В хумористичната страница!
- Ало, мацка, кристалния планински въздух ли обичаш повече или
свежия средиземноморски полъх?!
- Лятна почивка ли избираш, дарлинг?!?
- Не... Ароматизатор за тоалетната.

Продавам строителен фургон, напълно подвижен, с напом-

"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!

тел.: 0894 204 486

Сканди

СУДОКУ

10 - 16.07.2014 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В НЧ "Христо Ботев - 1901 г.", с. Зафирово, община Главиница:

Концерт за финал на творческия сезон

Марияна ЛАЗАРОВА
празничен концерт
под надслов "Самодейци пеят и танцуват"
приключи поредният творчески сезон 2013/2014 г. за
съставите на НЧ "Христо
Ботев - 1901 г." в с. Зафирово. В програмата взеха
участие Формация "Младостта е в сърцата ни",
Танцова формация "Пъстра
китка" и Детски танцов
състав "Изворче" с ръководител и корепетитор Николай Николов и хореограф
Снежана Николова.
Гости на концерта бяха

С

певческа група "Косарки"
при НЧ "Ведрина - 1997 г.", с.
Косара с ръководител Пенка Димитрова и танцовата
двойка Виолета Иванова и
Евгени Рачев от Клуб по
спортни танци "Елеганс",
Силистра с ръководител
Пламен Славов.
Поздравителни адреси
за успешната си работа
през сезона получиха ръководителите на различните
групи: Лорета Станева ръководител на Школа по
изобразително изкуство и
керамика, Снежана Николова – хореограф и Николай
Николов - ръководител и

корепетитор.
За дарителския жест към
читалището – осигуряване
на туники и обувки за съставите, Аксиния Илиева,
представител на фирма
"Булагро груп холдинг" ЕАД,
гр. Стара Загора и секретаря на читалището Марияна Лазарова - за получения
приз от Община Главиница
за цялостен принос в развитието на културното и
просветно дело за 2014 г.
също получиха Поздравителни адреси.
Децата от Школата по
изобразително изкуство и
керамика получиха своите

грамоти от Калинка Василева - председател на Читалищното настоятелство
от спечелени национални и
регионални конкурси.
За този творчески сезон
в колекцията от отличия на
НЧ "Христо Ботев - 1901 г."
има пет първи места, три
втори места, три трети места, една специална
награда, една комплексна
награда и осем поощрителни награди, подплатени с десет медала, три
статуетки, един плакет,
двадесет и две грамоти и
много предметни награди.

Приказки на открито в Лятна читалня
П
ървата лятна читалня
за 2014 година събра
отново децата в парк
"Христо Ботев" в Тутракан,
информира библиотекарката Стефка Капинчева.
Читатели и доброволци
взеха активно участие

в организирането и провеждането на тази инициатива. Всяко дете си
избира книжки за четене, а
за най-малките малчугани
от сборна група при ЦДГ
"Патиланчо" библиотечният специалист прочете

приказката на Андерсен
"Славеят на китайския император”.
На децата бе предоставена възможност да
избират с какво да се занимават - рисуване, изработване на кутия за бонбони и

участие в играта "Познай
приказката”.
„Благодаря за отговорното участие в лятната
читалня на учителите Надя
Минчева, Румяна Стоянова
и на стажантите от СОУ
"Христо Ботев" - Ирен Маринова и Илиян Неделчев.”
– допълни още Капинчева.
Това е осмото издание
на Лятната библиотечна
читалня за деца.

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 юли – Мурадие РЕДЖЕБ, Кмет на с. Суходол, община община Главиница
15 юли – Вилислава ДИМОВА, ДТФ „Дунавска младост”,
Главиница
10 юли – Мария ИВАНОВА, Учител, СОУ „Йордан Йов- НЧ „Н.Й.Вапцаров”, гр.Тутракан
16 юли – Бейхан ИБРЯМ, Гл.спец. „Земи и мери”, Обков”, гр. Тутракан
щина Главиница
13 юли – Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
13 юли – Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор,

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

