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е основан през 1962 г.

Брой 32

Година LII

20 - 27 август 2014 г.

Дивна с концерт на
конкурса „Речни ноти”
Калина ГРЪНЧАРОВА
ивна Станчева, поизвестна само като
Дивна, ще си припомни отново сцената Международния конкурс за изпълнители „Речни ноти”. Едва
4-годишна, тя бе участник
в първото му издание през
2001 г.
На откриването на музикалния форум на 28 август т.г. в Амфитеатъра в
Тутракан, Дивна ще изнесе
самостоятелен концерт –
«Ти не можеш да ме спреш».
17-годишната русенка
доби национална популярност с участието си в ТВриалити "Пей с мен”, което
тя печели заедно с Миро.
И тази година председател на конкурсното жури

Д

Цена 0.60 лв.

Наши "политически" гости:

Бирената партия-Силистра
слиза сред народа

ще е композиторът Хайгашод Агасян, който заедно
със своите колеги - композиторът Светослав Лобошки, музикалният педагог
Марияна Ставрева, собственикът на звукозаписно
студио Пламен Мирчев,
журналистът от БТА Николай Текелиев и зам.-кметът
Петя Князова-Василева ще
имат трудната задача да
оценяват изпълненията и
подредят крайната класация по възрастови групи.
13-то издание на „Речни
ноти” ще приключи на 30
август с гала-концерт на
лауреатите.
Снимка:
Детелин ДИМИТРОВ
Програмата на
конкурса - на 8-ма стр.

В сайта www.kmeta.bg

Гласувайте за д-р Димитър Стефанов в конкурса "Кмет на месеца"!
Портала на българските общини www.kmeta.bg продължава
конкурса „Кмет на месеца”. Темата на конкурса се определя
месец за месец според най-значимите теми и събития в държавата, поясняват в сайта. През този месец темата, по която се състезават
българските кметове, е "Фестивали и събори".
По нея са номинирани петима кметове на общини с население над 20
000 души, както и още пет за по-малките общини под 20 000 жители,
сред които и кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. (на сн.)
Потребителите на сайта имат възможност да гласуват онлайн, за да
определят най-добрия сред избраните градоначалници. Всеки може да
упражнява гласа си веднъж на 24 часа в двете категории. Кметовете и
общинската администрация също могат да дадат своя вот както за себе
си, така и за колегите си.
Предложените кметове са представени с кратка информация, чрез
която читателите могат да се запознаят с техните постижения. След
края на гласуването, което ще
продължи до края на м.август,
двамата градоначалници, събрали
най-много гласове, ще спечелят
титлата „Кмет на месеца”. Победителите ще бъдат наградени със
статуетка и грамота на специална
церемония.
“ТГ”

В

И в Силистренско има
потвърдени случаи на
„син език”
Силистра е обявено огнище на болестта „син
език”, съобщи д-р Валери
Милчев от Областната дирекция по
безопасност на храните в крайдунавския град.
Положителни са пробите на две
овце във ферми в дуловските села
Правда и Таслаково“, уточни той.
Мерките предприети от Общинската епизоотична комисия в
Тутракан са оформени в кметска
заповед №РД-04-948/08.08.2014 г.
и са публикувани на стр. 3.

В

“ТГ”

Бирата е мироглед! Тя преминава
през теб, като женски поглед през
сърцето на стар ерген, като хладен
полъх през пустинята Сахара!
на стр. 4

Бареков в Тутракан:

Да им объркаме
сметките!

Тутракански полицаи
задържаха криминално
проявен с автомобил,
издирван по ШИС и от Интерпол
За да избегне проверката,
мъжът поставил
в реален риск живота на служителите
на стр. 2

на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
КУЛТУРНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ
В КИРНОДЖ
Приятелска визита по повод Празника на Кирнодж
осъществиха представители на Община Тутракан в
румънското селище на 17 август.
Стефка Станкова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Васил Дойнов, специалист „Спорт,
туризъм и младежки дейности” поздравиха участниците в празника, в присъствието на ръководството
на Кирнодж, румънски депутати и представители на
местния бизнес.
450 КГ/ДКА Е СРЕДНИЯТ ДОБИВ ОТ ПШЕНИЦА
В ОБЩИНА ТУТРАКАН
Средният добив от пшеница в област Силистра е 442
кг/дка, показват оперативните данни на Областната
дирекция "Земеделие”. В областта няма пропаднали
площи. Реколтирани са 483 435 дка с пшеница. Общото
производство е близо 214 хиляди тона.
Най-висок добив отчитат зърнопроизводителите от
община Силистра - средно 505 кг/дка, в община Ситово
средният добив е 500 кг/дка, в община Тутракан - 450
кг/дка, в община Кайнарджа - 418 кг/дка. Най-ниски са
добивите в общините Алфатар, Главиница и Дулово по 400 кг/дка.
Статистиката на земеделската служба показва, че
през миналата стопанска година в областта средният
добив от хлебна пшеница е бил 532 кг/дка, а общото
производство - 271 хиляди тона зърно.
ФУТБОЛ
Областното първенство по футбол – Силистра ще
стартира на 30 август (събота). Първият мач на
ФК ”Заря - 2006” (Цар Самуил) ще е домакински. На
свой терен те ще срещнат тима на ФК ”Спортист”
(Кайнарджа).
Началото на срещите при юношите е 16:00 часа, а
мъжките отбори ще играят в 17:30 ч.
На 31 август (неделя) първият кръг от първенството
продължава. Тогава са срещите ФК ”Добруджа” (Ситово) - ФК ”Спортист” (Преславци) и ФК ”Левски-96”
(Главиница) - ФК ”Трансмариска” (Тутракан).
КРИМИНАЛЕ
Двама водачи в нетрезво състояние са засечени в
нощта срещу 10 август в село цар Самуил. Ю.З (42
г.) управлявал „Опел Астра” с 2.37 промила алкохолно
съдържание, а Т.Х. (20 г.) – колесен трактор с 1.38 промила. Допълнителна проверка показала, че младежът
е и неправоспособен.
Образувани са досъдебни производства.
Триста килограма сушени гъби са откраднати
от стопанско помещение в село Стефан Караджа в
нощта срещу 8 август. Кражбата е извършена чрез
взломяване на прозорец, а щетата от нея възлиза на
около 10 000 лв.
По случая е образувано досъдебно производство.
Лек автомобил е изгорял на 11 август в село Богданци. Пожарът е възникнал около 21.50 часа и е погасен от екип на Противопожарен участък – Главиница.
Причината, довела до произшествието, се изяснява.
Селскостопанска постройка е горяла вследствие
на самозапалване в село Суходол на 14 август. Екип на
Противопожарен участък – Главиница се е отзовал на
сигнал, получен в 14.20 часа. Преди да бъде потушен
пожарът са изгорели 80 кв.м покрив и около 600 бали
фураж. Спасени са съседна постройка и къща.
Водач без книжка е засечен на 19 август от служители на РУП-Тутракан. В село Калугерене те спрели
за проверка 45-годишния И.С., при която се изяснило,
че той шофира автомобила си БМВ, без да притежава
свидетелство за управление и се намира в едногодишния срок от наказването му по административен ред
за същото деяние.
Срещу него е започнато досъдебно производство.

Да помогнем!
Уважаеми Дами и Господа,
Община Тутракан и Общински съвет на БЧК-Тутракан Ви призовават да се включите в дарителската
кампания в подкрепа на бедстващото население в
Мизия с парични средства и продукти от първа необходимост - вода и трайни хранителни продукти.
Пунктът на БЧК, ул. „Крепостта” №3 ще работи:
Събота и неделя - от 8.00 часа до 12.00 часа
Понеделник, сряда и петък – от 13.00 часа до
17.00 часа
Дарения се събират и на откритата банкова
сметка на Българския червен кръст:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: LG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
1000 София, ул. „Калоян” №3
(За пострадалите от наводненията
в страната)
За допълнителна информация на телефони:
0866-60621,0866-60 628, 0899993603, 0893370985,
0877430322
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Тутракански полицаи задържаха
криминалнопроявен с автомобил,
издирван по ШИС и от Интерпол
За да избегне проверката, мъжът поставил в реален риск живота на служителите
ърза и професионална
реакция на служители на РУП-Тутракан
доведе до задържането на
33-годишния Б.Я. – криминалнопроявен, придвижващ се с
автомобил, издирван по ШИС
(Шенгенска информационна
система) и от Интерпол.
Тутраканските полицаи
се задействали веднага,
след като на 12 август

Б

около 15:00 часа били уведомени от колегите си
от съседното районно управление в Сливо поле,
че без да се подчини на
подаден знак за спиране,
мъжът се придвижва с висока скорост с автомобила
си „Фолксваген” в посока
Тутракан. Незабавно край
село Нова Черна бил поставен полицейски пост, но при

опита на служителите да
го спрат, мъжът извършил
рискова маневра, реално
застрашаваща живота им,
и отпътувал в обратна
посока. След кратко преследване той навлязъл в
слънчогледова нива, където
изоставил колата и се укрил, вземайки със себе си
регистрационните табели.
Проведените незабавно

заградителни мероприятия
обаче дали резултат и
полицейските служители
успели да го задържат. Проверка показала, че Б.Я. има
богато криминално минало,
а автомобилът му е обявен
за издирване по ШИС и от
Интерпол. Той е задържан
за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно
производство.

Изнесени заседания на Общинските съвети
ската сесия – общинските служители, участвали
активно в подготовката
и реализацията на фестивала „Огненият Дунав”
да бъдат наградени със
сумата от 30 лв.
***

ерноморският град
Царево бе мястото,
което общинските
съветници на Тутракан
избраха за изнесеното си
заседание проведено на 15
август и на него присъстваха 15 от тях.
Със свое решение Общинският съвет утвърди
актуализирания поименен
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 1
август 2014 г. и възложи
на общинския кмет да
извърши необходимата
актуализация по бюджета
за настоящата година.
Със следващо решение
одобриха направените от
кмета на Общината промени по прихода и разхода
на Бюджет`2014 и приеха
актуализирания бюджет,

Ч

като неговата рамка в
приходната и разходната
част вече е 8 726 789
лева.
Местните парламентаристи приеха с пълно мнозинство информацията
за отчета на Общинския
Бюджет за първото полугодие на 2014 г.
Акад. Георги Марков да
бъде удостоен с наградата на Общинския съвет
– „Почетен гражданин на
гр. Тутракан и общината”
- решиха още съветниците. Това ще се случи на
тържествената сесия по
повод Празника на Тутракан – 21 септември.
На изнесеното заседание бе прието предложението на общинския съветник Нехат Кантаров,
направено по времена юл-

бщински съвет-Главиница проведе редовно заседание, което този път бе изнесено
в гр. Царево.
Най-напред общинските
съветници приеха Отчета
за своята дейност и тази
на постоянните комисии
за първото шестмесечие
на годината.
Положително е и становището им за участие
в проект на Европейска
Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за

О

оказване на безвъзмездна
техническа помощ при
изпълнение на договори
с гарантиран резултат
(ДГР) с цел повишаване
на енергийната ефективност за публичния сектор.
"Разширяване на възмож-

ностите на пазара на
енерго-ефективни услуги, предлагани от ESCO
компании, за публичния
сектор".
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост бе допълнена с имот в с.Звенимир
и бе прието решение за
продажба и утвърждаване
оценка на имоти по плана
на селата Калугерене и
Стефан Караджа.
“ТГ”

РИК-Силистра заработи без почивен ден
ърва пресконференция
проведе в Областна
администрация Силистра Районната избирателна комисия за изборите
на 43-то Народно събрание
на 5 октомври. Областният управител Насуф Насуф
представи комисията с
председател Теодора Тодорова от квотата на ГЕРБ
и заместник-председатели
Ванушка Георгиева от ПП
„Атака“ и Розалина Скорчелиева от Коалиция за България. Секретар е Вилдан
Мемиш от ДПС.
Комисията започна работа на 15 август след
назначението от ЦИК и ще
работи всеки ден от 9 до 17
ч., а в дните за регистрации – при удължено работно
време, без почивен ден,

П

информира председателят
Теодора Тодорова.
До 25 август е срокът за
регистрация на независими
кандидати. До 20 август е

регистрацията на партии и
коалиции в ЦИК за участие
в изборите.
От 21 август до 18 ч. на 2
септември РИК ще приема

листите с кандидати за
народни представители,
както и независимите кандидати.
На 18 август изтече
срокът, в който кметовете на общини трябва да
посочат местата, където
ще бъдат поставени списъците с избиратели. ГРАО
изчиства списъците, за да
ги предложи в окончателен
вид. Предстои обучение на
СИК-овете.
„Платеният вот ще затихва и тези ще са първите избори, в които това ще
се усети. Опитът показа,
че с платен вот не се удължава управлението, нито
се гарантира качеството
му, както и качеството
на законотворчеството“,
заяви Теодора Тодорова.

Бареков в Тутракан:

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Да им объркаме сметките!
Калина ГРЪНЧАРОВА
редседателят на партия
„България без цензура”
(ББЦ) и неговите заместници Светлин Танчев и Росен
Петров посетиха Тутракан на 13
август. Те бяха посрещнати от координатора на структурата в града
Ивелин Спасов и симпатизанти.
Поводът за посещението, според Ивелин Спасов, е доброто
впечатление, което са оставили
тутраканци при първата визита на
новите политици по време на предизборната кампания за депутати
в европарламента приз м.май т.г.
В залата на Общинския съвет
в крайдунавския град пръв взе
думата Николай Бареков. „ББЦ
е единствената партия, която се
изправи срещу статуквото и това
не може да й бъде простено. Ние
им объркахме сметките и им развалихме победата, защото хората,
които ни подкрепихте, добре прозряхте, че политическият ни елит
се занимава с това да краде.” - каза
лидерът на "България без цензура"
и зам.-председател на групата на
консерваторите в Европарламента
Николай Бареков. - За нас гласуваха младите българи, защото
те искат бъдеще, а градове като
Тутракан замират, точно заради
липса на бъдеще. Но ако допреди
младите хора се насочваха към
градове като Русе и Варна, сега
идва и техният ред, те също ще
обезлюдеят", предупреди Бареков.
В цялото си слово най-големите

здравни каси. Така, ако при вашия
личен лекар няма направления, ще
имате право да си смените касата,
а тя ще контролира лекарите. Само
така нещата ще се регулират",
обясни Бареков на една от при-

живеем, категоричен беше той.
Нужна ни е средна класа с покупателна способност, която да
плаща данъци, да развива бизнеса - така се прави силна държава,
но у нас нещата не се получават,
каза другият зам.-председател на
ББЦ Светлин Танчев, кого Бареков
представи като „преди това подлъган от НДСВ и ГЕРБ”. Причината
това да не се случва у нас, според
него, са корумпираните политици.
По света ляво и дясно са вече
размити понятия, каза той.
Хората от Тутракан затрупаха
своите гости с въпроси. Те искаха
да знаят защо има такава голяма
разлика в изкупните цени на тютюна у нас и в Гърция. „Защо там се
плаща по 8 евро, а у нас - 1 евро?“,
попита Исмаил Махмуд от с. Цар
Самуил, който през пролетта на
м.г бе главен инициатор на кам-

състващите на срещата, оплакала
се, че всички лекари искат пари, а
не направления.
Николай Бареков информира,
че заплатата на един евродепутат
е 20 хиляди лева, а неговата ще я
дарява за деца и граждани в нужда.
„Нека не превръщаме тези избори в омраза, бъдете приятели!”
- призова зам.-председателят на
ББЦ Росен Петров. От избора на
всеки един от вас зависи как ще

панията за преминаване на селото
към община Сливо поле. "Истината
е, че се обезкървява държавата.
В момента ни изнудват с програмите за безработица – сегашните
управляващи назначават хора
без образование като експерти, а
държат останалите хора на къса каишка. Назначават ги за по 40 лева
на месец да метат улици и по този
начин ги карат после да гласуват за
тях на изборите", обобщи Махмуд.

П

критики Бареков отправи към ГЕРБ
и ДПС.
"Най-отвратителната сделка
между ГЕРБ и ДПС и тяхната целувка ще бъде платена от българския
народ. Двете партии не искат да
управляват, за да стане животът
ни по-добър, а за да крадат от нас.
Парите ще отидат в техните сметки, вместо да стигнат до хората от
Тутракан, Силистра и Алфатар. Ето
защо трябва масово да се гласува
за ББЦ, за да им объркаме сметките", мотивира се Бареков.
"Ние сме за здравна реформа.
Борисов имаше 4 години във
властта, но не я направи. А БСП се
изложиха като кифладжии - те не
посмяха да разследват Борисов и
забравиха за всякакви реформи.
Според нас здравеопазването
трябва да е безплатно за майките
и децата. Нужно е да има и няколко

На 21 август (четвъртък)

ɚɚɜɝɭɫɬ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɚɬɚ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɪɟɝɚɬɚ
ɩɨɪɟɤɚȾɭɧɚɜÄɌɂȾɳɟ
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɬ ɜ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɨ ɉɨɠɚɪɟɜɨ ɉɪɟɡ ɫɥɟɞ
ɜɚɳɢɬɟ ɞɜɚ ɞɧɢ ɬɟ ɳɟ ɚɤɨɫ
ɬɢɪɚɬ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɜɴɜ ȼɟɬɪɟɧ
ɢ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɳɟ
ɩɪɟɦɢɧɚɬ ɜ ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚ ɱɚɫɬ
ɧɚɪɟɱɧɨɬɨɬɪɚɫɟ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɝɪɟɛɧɢɹɬ ɩɨ
ɯɨɞɫɬɚɪɬɢɪɚɩɨɬɪɚɞɢɰɢɹɨɬ
ɂɧɝɨɥɳɚɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɧɚ 
ɸɧɢɢɳɟɡɚɜɴɪɲɢɧɚɫɟɩ
ɬɟɦɜɪɢɜɞɟɥɬɚɬɚɧɚȾɭɧɚɜɜ
ɊɭɦɴɧɢɹɊɟɝɚɬɚɬɚɩɪɟɦɢɧɚɜɚ
ɨɳɟɩɪɟɡȺɜɫɬɪɢɹɋɥɨɜɚɤɢɹ
ɍɧɝɚɪɢɹɏɴɪɜɚɬɫɤɚɋɴɪɛɢɹ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ȿɬɚɩɴɬ ɨɬ ɪɟɱɧɢɹ ɩɨɯɨɞ ɜ

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

З А П О В Е Д
№ РД-04-948/08.08.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, писмо с изх. 1–922–2/01.08.2014 г. с приложена към него Заповед № ОКД–02-11/01.08.2014 г. на Областния
управител на област Силистра и протокол от проведено заседание на
07.08.2014 г. на епизоотичната комисия в община Тутракан,

НАРЕЖДАМ:
1. Преброяване и регистрация на едрите и дребните преживни
животни, отглеждани в населените места на община Тутракан, попадащи в предпазната зона – с. Царев дол, с. Преславци, с. Белица, с.
Бреница и с. Варненци, и в наблюдаваната зона – останалите населени
места на общината.
2. Извършване на клинични прегледи през две седмици на овцете,
отглеждани в населените места на община Тутракан, разположени в
зоните по т. 1, резултатите от които да се документират.
3. Вземане и изпращане на кръвни проби за серологично изследване
от едри и дребни преживни животни, отглеждани в населените места
на община Тутракан, разположени в зоните по т. 1, определени на
случаен принцип от ЦУ на БАБХ.
4. Забрана за предвижването на възприемчиви за син език преживни животни, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в
радиус от 20 км от заразените животновъдни обекти и попадащите в
предпазната зона, с изключение на тези предназначени за незабавно
клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка
с инсектициди. Клането следва да се извърши само в най–близката
кланица на територията на общината.
5. Забрана на пашата на всички възприемчиви животни, отглеждани
в населените места на община Тутракан, попадащи в предпазната
зона в часовете с активен летеж на куликоиди от 19:00 ч. до 08:00 ч.
6. Забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни
преживни животни на територията на община Тутракан, попадащи в
предпазната и наблюдавана зона.
7. Съвместен контрол с органите на Министерство на вътрешните
работи за спазване на забраните по т. 4, т. 5 и т. 6.
8. Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение на торта и местата
за водопои в населените места, разположени в радиус от 20 км от
заразените животновъдни обекти, попадащите в предпазната зона и
в населените места със съмнение за възникване на болестта.
(Уведомяване на собствениците на пчелини преди извършване
на дейностите по т. 8 с цел предпазване на пчелите от отравяне с
препарати, използвани за дезинсекция).
9. Собствениците на животновъдни обекти на територията на
определената предпазна зона, в които се отглеждат едри и дребни
преживни животни, да извършат периодична обработка на животните
с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие.
10. Собствениците на животни при констатиране на клинични признаци, характерни за болестта син език, незабавно да сигнализират
практикуващите ветеринарни лекари, с които имат сключени договори
или официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община Тутракан.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Кмет на Община Тутракан: /п/
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞɚ ±
ɚɜɝɭɫɬȼɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɭɱɚɫɬɴɤ
ɧɚ ɪɟɝɚɬɚɬɚ ɪɟɱɧɢɬɟ ɬɭɪɢɫɬɢ
ɳɟ ɩɪɟɦɢɧɚɬ ɨɛɳɨ  ɤɢ
ɥɨɦɟɬɪɚ
 ɟɧɬɭɫɢɚɫɬɢ  ɪɟɱɧɢ
ɬɭɪɢɫɬɢ ɨɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ⱥɜ
ɫɬɪɢɹ Ⱥɧɝɥɢɹ ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ɏɴɪɜɚɬɢɹɋɴɪɛɢɹɊɭɦɴɧɢɹ
ɂɬɚɥɢɹɢɂɡɪɚɟɥɫɴɫɫɜɨɢɬɟ
ɥɨɞɤɢɫɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɜɪɟɝɚ
ɬɚɬɚ Ƚɪɟɛɰɢɬɟ ɫɚ ɧɚ ɫɪɟɞɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ ɇɚɣɜɴɡɪɚɫɬɧɚ ɟ
ɝɨɞɢɲɧɚɝɟɪɦɚɧɤɚ
Ɉɛɳɨ ɧɚɞ  ɱɨɜɟɤɚ ɨɬ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɚ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɥɢ
ɞɨɫɟɝɚɜɪɟɝɚɬɚɬɚɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɭɱɚɫɬɴɤɜɤɥɢ
ɞɟɬɟɧɚɝɨɞɢɧɢɡɚɟɞɧɨɫɴɫ
ɫɜɨɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢ
“ТГ”

Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636; e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
Уважаеми Съграждани,
Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи
нашето здраве и нашия начин на живот. Човекът трябва да се грижи за
околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род. В съвременните условия на живот здравето
на човека зависи от околната среда в не по-малка степен, отколкото от
заложената в него наследственост. В началото на ХХI век почти половината от населението на планетата живее в градовете. Градският начин на
живот има неоспорими предимства, но и редица негативни последици,
които на фона на характерните за съвременните хора обездвижване и
небалансирано хранене са заплаха за здравословното им състояние.
Основният източник на здравно - екологични проблеми в градската
среда е автомобилният транспорт. Той е причина за:
- замърсяването на атмосферния въздух;
- нарастването на шума в населените места.
Замърсяването на въздуха от превозните средства допринася за
глобалното затопляне, което повишава значително рисковете от засушаване, наводнения, циклони и земетресения. Атмосферните замърсители, отделяни от автомобилите в съчетание с интензивното слънчево
греене, високата влажност на въздуха и липсата на вятър образуват
т.нар. фотохимичен смог /токсична мъгла/ - често явление в големите
градове. При фотохимичния смог се образуват многобройни токсични
вещества с окислително действие, които водят до:
- алергични заболявания на очите, дихателните пътища и кожата;
- намаляване на имунната защита на организма.
За да имаме по - чист въздух бихме могли:
- да се придвижваме по - често пеша или с велосипед;
- да подържаме автомобила си в техническа изправност, което подобрява неговата икономичност и понижава консумацията на гориво.
Всяко домакинство годишно произвежда около един тон битови
отпадъци. Приблизително половината от това може да се рециклира.
Рециклирането на отпадъците води до по-ефективно използване на
суровините, снижаване на енергийните разходи и не на последно място - ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и
човешкото здраве.
Но какви са знанията, поведението и нагласите на населението относно събирането, изхвърлянето и обезвреждането на битовите отпадъци
и свързаните с тях рискове за здравето и околната среда?
Смесените битови отпадъци, това са отпадъци от домакинствата, чиито
състав, количество и свойства замърсяват околната среда. Добре ли

сме информирани, кои са опасните битови отпадъци – батерии, луминисцентни лампи, бои, домакински препарати, лекарства и др.. Трябва
да знаем, че основните източници на здравен риск при изхвърляне на
батерии са съдържащите се в тях олово, живак и киселини. Най – важните последствия от вредното въздействие на опасните битови отпадъци
върху околната среда и човешкото здраве са:
- замърсяват почвата и водите;
- попаднали в околната среда някои от тях се разграждат хиляди
години.
Всички ние знаем цветовете на контейнерите и видовете отпадъци,
които трябва да бъдат изхвърлени в тях при разделното им събиране.
Смесеното изхвърляне на отпадъците в общ контейнер ги прави негодни за рециклиране. Дори един неволно изхвърлен битов отпадък
в контейнер за разделно събиране води до замърсяване и невъзможност за преработка на всички останали отпадъци в съответния съд. В
нашия град е въведена система за разделно събиране на отпадъците.
За съжаление не всички граждани събират разделно отпадъците си.
Някои хора имат скептично отношение към разделното събиране на
битови отпадъци – те смятат, че тези отпадъци не се рециклират, а
други не са си изградили навици и се затрудняват да събират по този
начин отпадъците си. Но всички ние носим определена отговорност при
решаване на екологичните проблеми. Ние сме отговорни родители, а
опазването на околната среда приемаме за ценност, която трябва да
бъде предадена на поколенията, затова трябва да помагаме на децата
си да формират навици за опазване на околната среда. Защото всички
ние носим отговорност при решаване на екологичните проблеми, но на
практика сме критични повече към отговорните институции отколкото
към себе си. В същото време голяма част от хората не са склонни да
променят навиците си, не знаят и не се интересуват къде в близост до
дома им има контейнери за разделно събиране, затрудняват се, а може
би и не желаят да събират разделно отпадъците си, не биха променили
навиците си при закупуване на стоки и продукти за бита, замърсяват
околната среда със строителни отпадъци.
Всички ние трябва да изградим навици и поведение и да се насочим
отговорно към опазване на околната среда и човешкото здраве. Единственият изход е човек да разбере своето място и положение в околната
среда, да разбере, че той и обществото са част от биосферата и затова
трябва да се съобразява със законите на развитието си.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Наши "политически” гости:

Партийна поезия

Бирената партия-Силистра слиза сред народа
За партията

артията за умерен прогрес в рамките на закона
/ПУПРЗ/ или наричана с
любов от народа - Бирена партия,
е основана през далечната 1992
г. Замислена като пародия на
тогавашната политическа действителност, тя е официално регистрирана партия с решение №
131 от 30 май 1992 г. в Регистъра
на партиите в България и както
всяка партия си има Централен
комитет с председател Георги
Гълов – журналист и писател, и
партийни структури на Регионални нива. За област Силистра от 22
години е моя милост.
Независимо, че Бирената партия има най-много симпатизанти
и безкористни поддръжници,
трябва да се извършва и организационна дейност: да се привличат нови членове, да се оформя
тяхното членство.
В Бирената партия никога не
е имало разкол. Ние единствени
показваме стабилност и бистрота в нашия партиен живот,
защото нашата партия не преследва егоистични цели, не се
цепи, не се люспи и не замразява
членство.
Не участваме в политически
игри, боричкания за власт, за

П

кокал и друга партизанска карантия! Защото, дами и господа,

Бирата за нас не е просто кехлибарена жидкост за замъгляване
на мозъците и промиване на
бъбреците, а мироглед. Затова
и германците имат специална
молитва за бираджиите: Господи, дай ми моля те дълъг живот,
работа - не много, жени от време
на време, а бира по всяко време”.
В нашата партия има и фракции като „Водка”, „Мастика”,
Коняк” и други, но това, което
ни обединява е бирата. Дали
ще бъде бира сутрин, след махмурлук, дали ще бъде наобяд с
тройка кебапчета или вечер –
няма значение. Но смесването на
бира с концентрат някой път води
до сериозно главоболие, тогава
всеки си носи отговорността и
последствията от нарушаването
на партийната дисциплина.
Но трябва да си уважаме колегите от фракциите. Защото, ако
вечер си провеждат пленумите,
едно е сигурно – сутринта на
другия ден, ще прегърнат нашите
идеи с халба бира в ръка. А има
ли нещо неповторимо от тръпката на първата глътка сутрешна
бира? Тя преминава през теб,
като женски поглед през сърцето
на стар ерген, като хладен полъх
през пустинята Сахара!

За лидера

оден съм в средата на миналия век, когато Библията
се смяташе за глупава
книга, Кока кола-та за алкохолно
питие, джазът за дивашка музика,
а „Битълс” и „Ролинг Стоунс” за
агенти на империализма.
Зодия „Везни”. Женен съм за
една жена от 35 години и имам две
прекрасни и умни дъщери, които

Р

Английски – Чиърс!
Арабски – Биссаха!
Датски – Скоол!
Испански – Салуд!
Италиански – Салуте!
Немски - Прозит и
Цум воол!
Китайски - Кам бе!
Полски - На здровйе!
Румънски – Норок!
Португалски – Салуди!
Руски - На здоровье!
Сръбски – Живио!
Турски – Шерифемизде!
Унгарски - Егечи егер!
Френски - А вотр санте!
Холандски – Хезондхейд!
Чешки - На здрави!
Шведски – Скоол!
Японски - Кам пай!

пък ме дариха с 4-ма също така
прекрасни внуци.
Безпартиен по рождение, републиканец по убеждение.
Висок съм 167 см /без чорапи/ и
тежа колкото трябва.
Като малък бели не правех,
изяждах си редовно закуската,
учех си прилежно уроците. Обичам
бира, кънтри музика, Салвадор
Дали и Джон Стайнбек. Обичам
също и Доли Партън, ама тя не
знае.
Не съм срещал извънземни.
Пропуснал съм много неща в
живота си, но обедния аперитив
- никога!
Аз съм човек, който обича приятелството и ненавижда предателството!
Привърженик съм на умерения
модернизъм в класицизма.
Благодарен съм на малките
неща, защото наближавам възрастта, когато живота само ни
отнема и нищо не ни дава! Само
някоя чаша питие. Радвам се на
събуждането – още съм здрав, не
скърцам! До кога ли?

Наздраве!

Марин МИНЕВ-ДЖОНА

Прости ми партийо, прости ми!
И тая сутрин пак съм уморен,
главата ми от остра болка стене.
Започва ден. Започва труден ден,
а колко много ми се спи на мене...
Да бях си пийвал биричката пак...
Да бях излял на пода концентрата...
Но, не! Наливах се с коняк!
И ето ти го резултата!
Горчи в устата ми, в душата ми горчи,
от злоба жълта е жена ми червени са и двете й очи,
и по син съм от седесарско знаме.
А как бих искал моята съдба,
макар да е оплаквана и горка,
сега да ме дари с шкембе чорба
и халба пенеста "Загорка” .
Но друга болка ражда моя стих,
и пречи ми да вляза в бирария,
че снощи без да искам измених
на Бирената партия в България.
Прости ми, Партийо! Не станах ренегат!
И туй с дела от утре ще докажа!
Аз седнах просто при един познат,
а той е бил агент на сила вража.
Подведе ме! И просто ме напи!
Но аз все пак се събудих у дома си,
а той навярно кротко още спи
под някоя от снощните ни маси.
Биролюб ХАЛБОВ

"НАЗДРАВЕ!”
на всички езици,
ако в празничните
вечери се
срещнете с
различни хора:

Един ден в крайдунавския край Поредно отлично представяне на
староселските самодейци

естият събор на
пенсионерите „Един
ден в крайдунавския край” отново събра
любителите на фолклора и
старите градски песни от
третата възраст.
По традиция, събитието
се състоя на откритата
сцена в местността „Антимовско ханче”, на която
часове наред един след друг
своето изкуство представиха изпълнители от пенсионерските клубове от цяла
Североизточна България.
Всички участници получиха специални грамоти.
Събитието се организира
и финансира от Община
Тутракан и е част от годишния Културен календар.
Снимки: Васил ЧАКЪРОВ

Ш

Даринка ВЕЛИКОВА,
Председател на ЧН
НЧ "Възраждане”, Старо село
амодейците при
НЧ "Възраждане", с.Старо село
участваха в деветия
Национален тракийски
фолклорен събор "Богородична стъпка", който
се проведе на 9 август
в Старозагорски минерални бани.
На импровизирания
селски двор "Добра сре-

С

ща" като гости представихме обичая "Лазаруване", който тази
година беше вписан в
Националната представителна листа "Живи
човешки съкровища".
На Първа сцена се
изявиха Женската вокална група, Младежкият танцов състав,
Младежкият народен
оркестър, изпълнителката на народни песни
Величка Енева и Ансам-

бълът за автентичен
фолклор.
Представихме се отлично и както винаги
завладяхме сърцата на
публиката и журито.
Доказателство за това
е специалната награда
Диплом за принос в
съхранение и развитие
на българския фолклор,
която добавяме към
многобройните отличия
от други фестивали и
конкурси.
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Пленерът „Реката” създава Детска картинна галерия
Калина ГРЪНЧАРОВА
а трета поредна година
Общинският център за
извънучилищни дейности
в Тутракан организира пленера
„Реката”.
Според регламента, младите
художници трябва да нарисуват и
предоставят на организаторите по
две художествени творби изпълнени с маслени бои или с други
материали върху платно. Възрастовата група на децата-участници
е от 8 – 18 г.
На финала, във фоайето на
Центъра бе представена изложба
от творбите на младите художници
- участници в тридневната творческата среща край реката.
Изложбата откри ръководителят
на Центъра за извънучилищни дей-

З

ности Доротея Бальовска, която
благодари на всички участници
и им връчи грамоти и подаръци
за спомен.
Тутракан има много силна Школа за изобразително изкуство,
която се ръководи от художника
Аурел Стоянов, платната, на чийто
възпитаници отново очароваха
всички. Всяка година няколко завършили средното си образование
ученици, преминали през Школата, продължават образованието
си в Художествената академия,
Факултета по изобразително изкуство във ВТУ или специалността
Архитектура у нас и в чужбина.
Всъщност, на пленера техни
гости бяха децата от Школата
по изобразително изкуство „Арт
Попово” от гр. Попово, Школите
към ОДК-Силистра и СОУ „Христо
Ботев” в Русе.
На практика, пленерът провокира младите творци да пресъздадат
уникалната атмосфера на град
Тутракан и да усъвършенстват своите умения. Разбира се, създадоха
се и нови приятелства.
Ето какво споделиха за „ТГ” част
от участниците в пленера „Реката”:
Гергана ДИЧЕВА: Тук съм с моя
преподавател Гален Бакърджиев и
съученика ми Борис Косев. Идваме
от Русе, СОУ „Христо Ботев”. Времето беше много хубаво и успяхме
да рисуваме навън. Рисувахме
върху платна с акрил. За излож-

бата остават две картини, ние си
взехме по една за Русе. Рисувахме
лодки и стари къщи. Следващата
година, ако има отново пленер,
бихме дошли с удоволствие.
Михаела ТОДОРОВА: Аз съм от
Силистра заедно моя ръководител
Живка Ковачева. Ние сме от Школа по изобразително и приложно
изкуство към ОДК. Оставихме нестандартни картинки - разнообразни, странни, разбира се, типично в
наш стил и един стъклопис, който
се надяваме да се хареса много и
да не се потроши скоро.
Денислава ДИМИТРОВА: Аз съм
от Попово, от Школа за изобразително изкуство. Тук съм с моя
ръководител Искра Хаджииванова и братовчедка ми Цветелина
Христова. Впечатлени сме от
гостоприемството на ОЦИД и
от красотата на града. И искаме
следващата година пак да дойдем.
Симона ЙОРДАНОВА: Аз съм
от Школата по изобразително
изкуство към ОЦИД-Тутракан.
Моят ръководител е г-н Аурел
Стоянов Участвам за втора година
в този пленер, всичко беше много
хубаво и полезно. В изложбата има
две мои картини на тема реката и
лодките.
Живка КОВАЧЕВА, преподавател
в Обединен Детски Комплекс Силистра, Школа по изобразително и
приложно изкуство: По покана на
г-жа Бальовска сме тук, познаваме

се с нея отдавна. Изключително
очаровани сме от организацията,
беше перфектна просто. Много
приятно беше и това, че успяхме
да се запознаем с колегите от
Тутракан. Според параметрите
на пленера, работихме с маслени
бои и един вид витраж или поскоро мозайка с отпадъчно стъкло,
което е интересно като техника.

Децата бяха абсолютно спокойни,
свободни, когато искат да работят
и почиват и мисля, че ефектът е
доста добър, което може да се
види от изложбата. По принцип за
една изложба няма смисъл да се
говори, тя трябва да се види. Така
че, който иска, да заповяда, ние с
удоволствие ще дойдем пак, стига
да ни поканят.

с която работят моите ученици, е
с акрил. Щастливи сме, че имахме
възможността да оставим една
следа тук в този град, който е с
традиции в изкуството. С удоволствие бихме дошли отново,
доволни сме много от организацията, благодарим на г-жа Бальовска
и г-н Аурел Стоянов за поканата.
Ръководителят на Центъра за

Гален БАКЪРДЖИЕВ, от гр.
Русе, преподавател съм по изобразително изкуство в СОУ „Христо
Ботев”: В нашето училище има
паралелки с разширено изучаване
на изобразителни изкуства. За
пръв път с моите ученици сме тук,
на този пленер, в този романтичен
град. Заредихме се с много впечатления, които ще продължат да
ни влияят и занапред. Техниката,

извънучилищни дейности Доротея Бальовска информира, че
след третото издание на пленера
вече е изграден начален фонд на
Детска картинна галерия, която
ще се помещава в една от залите
на Центъра, а намеренията са
пленерът да прерасне в международна изява.
Арт събитието се финансира от
Община Тутракан.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН”
Финалът на проект “Повишаване на квалификацията и компетентностите на служителите в Община Тутракан” е поводът за организираната
пресконференция на 11 август 2014 г. Проектът е финансиран по Договор №13-22-113 от 06.12.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ
по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.
(ОПАК) – Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Стойност на проекта: 89 530,00 лева; Продължителност на проекта: 9
месеца; Начало на проекта: 06.12.2013 г.; Край на проекта: 06.09.2014 г.

Целеви групи: Кмет, заместник-кметове, кметове на кметства и кметски
наместници, служители на общинската администрация.
Общата цел на проекта е:
Повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Тутракан.
Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнение
на дейностите, са:
1. Осигуряване на специализирано обучение на служителите, съобразно с
необходимостта от развитие на специфични компетенции;

2. Обучение на служителите, съответстващо на общите цели на управление
на администрацията;
3. Повишаване на мотивацията за развитие на служителите от Община
Тутракан;
4. Укрепване на административния капацитет на служителите в общината
чрез обучение, осигуряващо повишаване на професионалните компетенции и
възможностите за професионално развитие на служителите в администрацията;
Основните дейности заложени за реализация в проекта са:
Дейност 1 – Сформиране на екипа и управление на проекта.
Дейност 2 - Подготовка на тържна документация и провеждане на тръжни
процедури за избор на изпълнители.
Дейност 3 - Дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност на проекта.
Дейност 4 - Обучения на целевата група за повишаване квалификацията
и компетентностите на служителите от Общинска администрация Тутракан.
ОБУЧЕНИЕ №1 „Развитие и усъвършенстване на личната ефективност”
Обучението беше с продължителност 3 дни /11.07.2014 г. - 13.07.2014 г./
в с. Чифлика и обхвана общо 42 участника. Те изградиха умения, свързани с
управление на времето, управление на стреса, креативно мислене, справяне с
често срещани проблеми в личен и служебен план и др. Всеки участник получи
сертификат за успешно преминато обучение по темата.
ОБУЧЕНИЕ №2 „Ефективно управление на служителите в администрацията,
чрез планиране и организиране на работата”
Обучението беше с продължителност 3 дни /06.07.2014 г. - 08.07.2014 г./ в
град Стара Загора и обхвана 14 участника. Те изградиха умения по ефективно
управление, планиране и организиране работата на служителите, организиране на работния процес и др. Всеки участник получи сертификат за успешно

преминато обучение по темата.
ОБУЧЕНИЕ №3 “Адаптивност на служителите при работа с уязвими групи”
Обучението беше с продължителност 3 дни /09.07.2014 г. - 11.07.2014 г./ в с.
Чифлика и обхвана 42 участника. То допринесе за по–доброто взаимодействие
между служителите и потребителите на услуги и административното обслужване. Целта на обучението беше по–доброто изпълнение на задълженията си и по–
свободното общуване с малцинствени групи и хора в неравностойно положение.
Всеки участник получи сертификат за успешно преминато обучение по темата.
ОБУЧЕНИЕ №4 “Делова комуникация и етикет”
Обучението беше с продължителност 2 дни /16.07.2014 г. - 17.07.2014 г./
в Института по публична администрация град Банкя и обхвана 14 участника.
Участниците в обучението придобиха познания в областта на официалноделовото общуване, деловата кореспонденция, овладяване на деловия език,
използване на различни модели делови текстове и др. Всеки участник получи
удостоверение от ИПА за успешно преминат курс по темата.
Резултати:
1. Проведени специализирани обучения на служители от общинската администрация, поред установените нужди и предпочитания.
2. Установени нужди, области и теми за бъдещо развитие по конкретни
обучения на целевите групи.
3. Проведени обучения за повишаване капацитета и ефективността за взаимодействие – вътрешно и между дирекциите и отделите в администрацията
– представители на целевата група.
4. Обучен персонал, който ще отговаря на специфичните потребности на
населението от административна компетентност.
5. Проведени обучения за повишаване на личната ефективност между
общинските служители.
6. Осигуряване на информация и публичност за популяризиране на проекта,
на неговите цели и резултати от него и оповестяване приноса на ЕСФ и РБ за
постигане на целите по проекта.
7. Спазване на законодателството и правилата на ОПАК по отношение изпълнението на дейностите и разходването на средствата по бюджета на проекта,
чрез осигурено ефективно изпълнение.

свищовското село Царевец се проведе четвъртият Национален фолклорен фестивал
„Фолклорен извор 2014” (7-10 август 2014 г.)
с участието в различни категории на многобройни
състави от цялата страна. Журито с председател
Юлия Цанкова раздаде награди, сред които и на
представители на групи от Крайдунавска Добруджа,
най-често читалищни колективи. Златен медал за
цялостно представяне получиха самодейците от НЧ
„Христо Ботев 1942” – с. Белица, община Тутракан,
в раздел „Певчески състави за автентичен фолклор“.

В
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ОБЩИНИТЕ
Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА
на движимо имущество „Фуражомелка 32 чука”, в сграда „Фуражомелка”, находяща се в бившия стопански двор на с.Бащино общ.
Главиница, с начална тръжна цена в размер на 510,00 лв. без ДДС
/612,00 лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 09.09.2014 г. от 15,30 ч. в заседателната
зала на община Главиница – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен в касата на общината до 16,00 часа 08.09.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв. , платими в брой в касата на общината до
16.00 ч. на 08.09.2014 г.
Оглед на движимото имущество се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16,00 ч. на 08.09.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
16.09.2014 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел.086362128

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА
на урегулиран поземлен имот УПИ ХVII, кв.1 с площ 1200 кв.м.
по плана на с.Вълкан с начална тръжна цена в размер на 2840,00
лв. без ДДС /3408,00 лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 09.09.2014 г. от 15,30 часа в заседателната зала на община Главиница – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен в касата на общината до 16,00 часа на 08.09.2014 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги
на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер
на10,00 лв., платими в брой в касата на общината до 16.00 часа на 08.09.2014 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16,00 ч. на 08.09.2014 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
16.09.2014 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на тел. 086362128

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 58/07.08.2014 год.

Във връзка с чл.128, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ е изработен:
«ПУП-ИПР /Изменение на плана за регулация/ на УПИ ХI-50, УПИ IХ-49 и УПИ
Х-49 в кв.6 по прана за регулация на с.Бреница, общ.Тутракан, обл.Силистренска»
С представено геодезическо заснемане на съществуващите на
место имотни граници се установени, че:
- Уличната регулация в кв.6 е приложена.
- Между съществуващата масивна сграда, бивша ”Детска градина”
и имота на наследници на Мустафа Османов Тайров е материализирана ограда от бетонни колове и телена мрежа.
- Имотната граница от север с имот № 49 също е материализирана, дворищната регулация между УПИ ХI-50 и Х-49 не е приложена, а е приложена само уличната регулация.
Направено е изменение на плана за регулация на част от кв.6 като вътрешните
дворищно-регулационни линии съвпадат със съществуващите на место имотни
граници и се запазва одобрената и приложена на место улична регулация.
1. Новообразуван УПИ ХХIХ-50 в кв.6 с площ от 1 884 кв.м.
2. Новообразуван УПИ ХХV-155 в кв.6-За общ.нужди с площ – 1 775 кв.м.
3. УПИ IХ-49 в кв.6 с площ – 2 064 кв.м.
4. УПИ Х-49 се премахва( неприложен дворищнорегулационен план / §8 от ПР на ЗУТ/ )
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
заинтересуваните лица могат в четиринадесетдневен срок от обявлението
да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до общинска администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 60/13.08.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 07.08.2014 год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
„Реконструкция на покрив и пристройка – разширение на склад за строителни материали”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3699 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на
АГКК гр.София, УПИ ХIII-3699 Тутракан в кв.51 по План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет-Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Силистра” №61
Визата е издадена на: „Ситимат” ООД
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,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

З А П О В Е Д
№ РД-04-946/08.08.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ и Решение № 617 по Протокол № 47 от 31 юли 2014 г.

I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/
стопански години за землищата на с. Антимово, с. Бреница, с. Белица,
с. Варненци, с. Нова Черна, с. Дунавец, с. Преславци, с. Пожарево, с.
Старо село, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан.
2. Обект на търга са земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани
в списък – приложение по землища, неразделна част от настоящата заповед.
3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Общински съвет
гр. Тутракaн, ул. „Трансмариска” № 20 на:
3.1. 17.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Цар Самуил;
3.2. 17.09.2014 г. от 13.00 часа за землище с. Нова Черна и землище
с. Бреница ;
3.3. 18.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Старо село и землище
с. Дунавец;
3.4. 18.09.2014 г. от 13.00 часа за землище с. Антимово и землище
с. Търновци;
3.5. 19.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Белица, землище с.
Варненци и землище с. Шуменци;
3.6. 19.09.2014 г. 13.00 часа за землище с. Пожарево, землище с.
Преславци и землище гр. Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10
% от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък
– приложение и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN
BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, на
касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася
за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от
началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък –
приложение.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
7. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 444200 в ЦКБ АД, клон Русе.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС
платими на касата към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090
в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 25.08.2014 г. до 16.00 ч. на 16.09.2014 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане
до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9.
8.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за
допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за
актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по
вписванията след 01.01.2014 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и
част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган
на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за
допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
9. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16.00 часа на 16.09.2014
г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
10. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи,
като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника,
землището и номера на имота, за който се участва;

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на
23.09.2014 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторени търгове – при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 24.09.2014 г., 25.09.2014 г., 26.09.2014
г. в часовете посочени в т.3 раздел I в заседателната зала на Общински съвет
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева
с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан
по банкова сметка IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:
448090, в ЦКБ АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 23.09.2014 г. Краен
срок за подаване на тръжна документация до 16.00 часа на 23.09.2014 г.

Кмет на Община Тутракан: /п/
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

20 - 27.08.2014 г.
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ОБЩИНИТЕ

20 - 27.08.2014 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

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

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

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

№ РД-04-944/08.08.2014 г.

№ РД-04-945/08.08.2014 г.

№ РД-04-947/08.08.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /
НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение
№ 558 по Протокол № 45 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 618 по Протокол № 47 от 31 юли 2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.8 и чл.19 от ЗОС,
чл.56, ал.1,ал.2 ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда придобиване,управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл. 17, ал.1
от същата Наредба и Решение № 604 по Протокол № 47 от 31.07.2014год. на
ОбС-Тутракан

I. Н А Р Е Ж Д А М:

I. Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански
години, находяща се в землището на с. Варненци, ЕКАТТЕ 10149.
2. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор № 009063, местност
„Дойчиновите места”, с площ от 104,165 дка, V /пета/ категория, по Картата на
възстановена собственост за землището на с. Варненци, като обработваемата
площ на имота е 53,498 дка, а необработваемата е 50,667 дка, при което
първите 3 /три/ години са гратисен период за необработваемата и за тях не се
заплаща наем. След изтичане на гратисния период се заплаща наем в размер
на достигнатата тръжна цена към датата на приключване на гратисния период.
3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Община Тутракан, ул.
„Трансмариска” № 31 на 12.09.2014 г. от 09.00 часа.
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10% от
началната конкурсна цена на декар, умножена по площта на имота, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център
на Община Тутракан.
5. Начална тръжна цена за обработваемата площ – 60,00 /шестдесет лв./ лв./дка.
6. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена (3,00 лева).
7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната
на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен
срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
9. Други тръжни условия:
9.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС платими на
касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе
в срок от 22.08.2014 г. до 16.00 ч. на 11.09.2014 г.;
9.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие
в търга с приложени документи в определения срок по т. 10.
9.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след
01.01.2014 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение
за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част
„Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на
участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
9.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане
до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение
за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
10. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16.00 часа на
11.09.2014 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан
непрозрачен плик;
11. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като
върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището
и номера на имота, за който се участва.

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 10
/десет/ стопански години, находяща се в землището на гр. Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496.
2. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор № 73496.4.131,
местност „Сакара”, с площ от 69,289 дка, шеста категория, по КК на
гр. Тутракан.
3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Общински съвет
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 на 12.09.2014 г. от 10.00 часа.
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер
на 10% от началната конкурсна цена на декар, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, на касата към Информационния
център на Община Тутракан.
5. Начална тръжна цена – 50,00 /петдесет лв./ лв./дка.
6. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 %
от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък
– приложение.
7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да
извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща
постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /
четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по
чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан:
IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в
ЦКБ АД, клон Русе.
9. Други тръжни условия:
9.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с
ДДС платими на касата към информационния център по сметка на
Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF,
код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 22.08.2014 г. до 16.00 ч.
на 11.09.2014 г.;
9.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане
до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10.
9.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за
допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за
актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по
вписванията след 01.01.2014 г. или посочване на ЕИК;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
- Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност”
и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014 г.;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган
на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
9.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за
допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
10. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16.00 часа
на 11.09.2014 г. в информационен център на Община Тутракан в
запечатан непрозрачен плик;
11. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи,
като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва;

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.7;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на
11.09.2014 г., в Информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати,
повторен търг да се проведе на 19.09.2014 г. от 09.00 ч. в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31. Тръжните документи
се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център
на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа
на 18.09.2014 г. Краен срок за подаване на тръжна документация - 16.00
часа на 18.09.2014 г.
Кмет на Община Тутракан: /п/
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т. 4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч.
на 11.09.2014 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 19.09.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”
№ 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на
касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова
сметка IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090,
в ЦКБ АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 18.09.2014 г. Краен срок
за подаване на тръжна документация до 16.00 часа на 18.09.2014 г.
Кмет на Община Тутракан: /п/
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

З А П О В Е Д

I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на част от недвижим имот- публична общинска собственост, за развиване на
търговска дейност, с основна площ 68,74 кв. м. и спомагателна 22,68 кв. м.
представляваща част от едноетажна масивна, комбинирана сграда /бивша
„Сладкарница” със застроена площ 326 кв.м. /триста двадесет и шест кв.м./,
находяща се в село Варненци, ул. „Тутракан” №1, кв. 12, УПИ- ХII, за срок от
5 /пет/ години, при следните условия:
1.1. Начална тръжна месечна цена – в размер на 89,14 лв. /осемдесет и
девет лева и четиринадесет стотинки / с ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата
на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка
на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в
ЦКБ АД, клон Русе.
2. Специални условия – ням ;
3. Търгът да се проведе на 12.09.2014 год. от 11,00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от
началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ АД , клон
Русе от 22.08.2014 г. до 16:00 ч. на 11.09.2014 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 8,00 лв ( осем лева ).
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват
оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
7.1 Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община
Тутракан срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния
център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 22.08.2014 г. до
16.00 ч. на 11.09.2014 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирми/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с
приложени документи описани в същото;
7.3 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението
за допускане до участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение на актуалното
състояние на търговеца или ЕИК;
- Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на
пълномощник;
7.2.2 Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в
търга следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на
пълномощник.
7.4 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока на заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документ за закупени тръжни книжа или внесен депозит
за участие;
- не съдържат които и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16.00 ч. на 11.09.2014
г. в информационния център на общината Тутракан в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата.

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00 ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 19.09.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на
Общината при същите условия. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на
касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе , в срок от 15.09.2014 г. до
16.00 ч. на 18.09.2014 г.

Кмет на Община Тутракан: /п/
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 59/07.08.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 10.06.2014год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Проект за допълващо застрояване - стопанска сграда - овчарник
и навес”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.608
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ ХХVIII-608 в кв.2 по Регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976
год. на ОНС-гр.Силистра.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ясен” №8
Визата е издадена на: Нахид Сюлейман Чанакчъ
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/
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

"Трансмариска" край Тутракан се изстреля на върха в Чудесата
брат в класацията за Чудесата на България изведе
римската крепост край
Тутракан начело – информира в.
„Стандарт” в броя си от 14 август.
Статията на Станка Христова може
да се прочете и в сайта на кампанията www.bgchudesa.com.
„Голямата активност в гласуването е заради мощната агитация
на кметството. Кметът на Тутракан
Димитър Стефанов обясни, че иска
да превърне римската крепост в туристическа дестинация, популярна
у нас и по света. На приключилия

О

наскоро фестивал "Огненият Дунав" кампанията на "Стандарт"
"Чудесата на България" е била
презентирана в продължение на
четирите фестивални дни. "Хиляди
жители на Тутракан, живеещи в
града, в страната или чужбина, които си идват в родните домове специално за празника, научиха, че се
борим за първенство в класацията
на "Стандарт". За "Трансмариска"
агитираха с песните си ансамбъл
"Българе", Софийски солисти,
Румънеца и Енчев и група Б.Т.Р.,
чиито концерти съставяха тазго-

дишната програма на празника",
обясни градоначалникът.
Рамо на кмета Стефанов ударили и колегите му Цонко Цонев
от Каварна, както и градоначалниците на Павликени, Елена, на
съседните общини Главиница,
Дулово. Всички те дошли на феста
и дали подкрепата си за идеята
историческото богатство на града
да се развива, за да стане Тутракан
част от туристическата карта на
България.
Римската крепост днес е отлично реставрирана. Благодарение

на европроект на стойност 2,9
милиона лева, финансиран от ОП
"Регионално развитие", кастелът
на брега на Дунава нощем е залят
от светлина и звуци. Всички кораби, плаващи по реката, виждат
атракцията, затова не е чудно, че
популярността ни расте, горди са
в кметството в Тутракан. Местната
управа се надява, че подкрепата
за крепостта "Трансмариска" ще
продължи да расте и древният
кастел ще стане чудо номер 1 в тазгодишната класация на "Стандарт".
Гласуването продължава!

20 - 27.08.2014 г.

В сайта www.bgchudesa.com

Гласувайте
в секция "Атракции”

„Bravissimo Bulgaria!” за „Дунавска младост”
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬ ɛɟ ɜ ɩɪɨɞɴɥ
ɠɟɧɢɟɧɚɩɟɬɞɧɢɜɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ
Ʉɚɦɩɚɧɢɹ
ɉɴɫɬɪɚɫɦɟɫɢɰɚɨɬɤɭɥɬɭɪɢ
ɦɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɮɨɥ
ɤɥɨɪɧɚɬɚɬɪɚɞɢɰɢɹɧɚɘɠɧɚ
ɂɬɚɥɢɹɟɤɫɩɥɨɡɢɹɨɬɰɜɟɬɨɜɟ
ɢɞɜɢɠɟɧɢɹɜɲɨɭɨɬɩɟɬɱɚɫɚ
ɜɫɹɤɚɜɟɱɟɪɜɩɨɞɧɨɠɢɟɬɨɧɚ
ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢɬɟ Ⱥɥɛɭɪɧɢ ±
ɬɨɜɚɟɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬɌɪɴɩɤɚɬɚ
ɞɚ ɛɴɞɟɲ ɧɚ ɬɚɤɢɜɚ ɫɰɟɧɢ ɢ
ɞɚ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɲ ɫɜɨɢɬɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɟ ɨɝɪɨɦɧɚ ɚ ɞɚ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɲ ɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɢ ɢ
ɫɥɟɞ ɜɫɹɤɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɞɚ
ɱɭɜɚɲȻɪɚɜɢɫɢɦɨȻɭɥɝɚɪɢɹ
ɟɧɟɨɩɢɫɭɟɦɨ
ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɧɚɲɢɬɟ ɬɚɧɰɶɨɪɢ ɤɨɢɬɨ ɢɝ
ɪɚɯɚ ɫ ɦɧɨɝɨ ɯɴɫ ɢ ɩɨɤɚɡɚɯɚ
ɫ ɞɨɫɬɨɣɧɫɬɜɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ
ɮɨɥɤɥɨɪ

Стефка КАПИНЧЕВА
ɨɪɟɞɟɧ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨ
ɞɟɧ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɤɨɪɢ
Ɍɚɧɰɨɜɚ ɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɩɪɢ ɇɑ
Äɇɢɤɨɥɚ Ƀɨɧɤɨɜ ȼɚɩɰɚɪɨɜ´
ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȿɥɟɧɚȺɬɚɧɚɫɨ
ɜɚ Ɍɨɡɢ ɩɴɬ ɬɟ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɜ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɮɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜ ɉɟɬɢɧɚ ɂɬɚɥɢɹ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɨɬ  ɞɨ 
ɚɜɝɭɫɬɌɚɡɢɝɨɞɢɧɚɮɟɫɬɢɜɚ
ɥɴɬ ɞɨɫɬɢɝɧɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥ
ɧɨɬɨ ɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɚ ɜ ɧɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢ ɝɪɭɩɢ
ɨɬɂɡɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɢɨɬɘɠɧɚ
Ⱥɦɟɪɢɤɚ

П

Честит рожден ден
и да почерпят:

20 август – Зюбейде НАСУФ, Директор на ОУ „Св.
СВ.Кирил и Методий”, с. Сокол, община Главиница
21 август – Анастасия ЯКОВА, гр. Тутракан
22 август – Соня ЗЛАТАРОВА, Директор на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан
23 август – Петко ПЕТКОВ, Общински съветник от
БСП, ОбС-Главиница
24 август – Нури МУТИШ, Регионален представител на
„Пионер Семена България” ЕООД, Ротари Клуб Тутракан
24 август – Ерджан РЕДЖЕБ, Кмет на с. Листец,
община Главиница

24 август – Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС „Детелини”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”-Тутракан
25 август – Диляра ИБРЯМ, ДТФ „Дунавска младост”,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”-Тутракан
25 август – Мери ИЛИНКОЛОВА, Мед. сестра, Община
Тутракан
26 август – Росица ТОДОРОВА, Гл.счетоводител, Управление „Образование”, Община Главиница
26 август – Виктория СЪБЕВА, ТС „Борис Илиев”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”-Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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