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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 33

Година LII

28 август - 3 септември 2014 г.

От днес до 30 август:

На вълните на „Речни ноти”
Програма
 ɚɜɝɭɫɬ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ Ⱥɦɮɢɬɟɚɬɴɪ
 ɱ ± Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ÄɌɢ ɧɟ ɦɨɠɟɲ ɞɚ ɦɟ
ɫɩɪɟɲ´ ± ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ
Ⱦɢɜɧɚ
 ɱ ± Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ±
,9ɢ9ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɝɪɭɩɚɢȼɨɤɚɥɧɢɮɨɪɦɚɰɢɢ
 ɚɜɝɭɫɬ ɩɟɬɴɤ  ±
Ɉɛɪɟɞɟɧɞɨɦ
ɱ±Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɪɟɩɟɬɢɰɢɢ
 ɱ ± Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
21:00±ȼɟɱɟɪɧɚɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ
ɚɜɝɭɫɬ ɫɴɛɨɬɚ ±
Ɉɛɪɟɞɟɧɞɨɦ
   ɱ  Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
 ɱ  Ⱥɦɮɢɬɟɚɬɴɪ ± Ƚɚɥɚ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ
ɥɚɭɪɟɚɬɢɬɟ

Цена 0.60 лв.

Поздравителен адрес
До г-жа Евмения СТАНКОВА
гр. Тутракан
Уважаема госпожо Станкова,

ази вечер, от 20:30
ч. на амфитеатралната сцена на дунавския бряг в Тутракан,
ще започне 13-тото издание на Международния
конкурс за изпълнители
„Речни ноти”.
Музикалното събитие
ще събере почитатели
на музиката от различни
поколения, които заедно
ще станат свидетели
на прекрасни изпълнения.
Доказателство за това
са отлично преминалите досега издания на
конкурса, професионалното жури, колоритните
участници от близо и

Т

далеч, завладяващото
настроение и безкрайната емоция от срещите
с нови приятели.
Конкурсът ще започне
с концерт на младата изпълнителка Дивна – „Ти не можеш да
ме спреш”, след което
публиката ще има възможност да наблюдава
конкурсната част сред
най-големите изпълнители от 4-та и 5-та
възрастови групи.
Председател на журито и тази година е дългогодишният приятел на
Тутракан, композиторът
Хайгашод Агасян.
“ТГ”

С искрено удоволствие поднасям найнапред своята благодарност за осъществената от Вас инициатива за хигиенизиране на града! Вие сама почистихте
част от терена на Кейовата стена
– нещо, което малцина до този момент
са направили!
Затова Ви пожелавам амбиция за осъществяване на своите идеи, последователи – за да бъде ефектът още по-значим
и лично здраве!
Благодаря Ви!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Започна набирането на номинации
за Деня на правото да знам 2014
Ф
ондация Програма
Достъп до Информация (ПДИ) стартира набирането на номинации за годишните награди по повод Международния

ден на правото да знам,
които се връчват за принос
в областта на свободата
на информация.
Със специална церемония
на стр. 3

Положен е основен камък за градежа
на православен храм
„Св. св. Константин и Елена” в с. Подлес
Н
а 25 август 2014 г.,
Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, по
покана на енорийския свещеник Васко Василев, отслужи св. Литургия в храм
„Св. Димитър Солунски” в
гр. Главиница, Тутраканска
духовна околия. В службата участие взеха също:
архиерейският наместник
на Тутраканска духовна
околия ст. ик. Илия Тонков,
архиерейският наместник
на Разградска духовна околия ик. Георги Георгиев,
прот. Васко Василев, прот.
Михаил Михайлов, свещ.
Йордан Куцаров и свещ.
Йордан Йорданов. На клира
пяха братствени хорове от
Главиница и Тутракан. На
литургията присъства и
кмета на Община Главиница
Хюсеин Хамди.
на стр. 4
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РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ

ɑɚɫɬɢɱɟɧ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ
ɩɪɟɡɬɚɡɢɫɟɞɦɢɰɚɁɚɰɟɥɬɚɫɚɡɚɞɟɥɟɧɢɯɢɥɥɜɨɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɢɯɨɞɢɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬ
ɋɱɚɫɬɨɬɬɟɡɢɫɪɟɞɫɬɜɚɳɟɛɴɞɚɬɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢɢɭɥɢɰɢɜ
ɧɹɤɨɥɤɨɫɟɥɚɨɬɨɛɳɢɧɚɬɚɤɨɢɬɨɫɚɜɧɚɣɥɨɲɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɫɥɟɞɨɛɢɥɧɢɬɟɞɴɠɞɨɜɟɩɪɟɡɬɨɜɚɥɹɬɨ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɟɩɪɟɞɩɪɢɟɥɚɢɦɟɪɤɢɩɨɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟɧɚ
ɨɩɚɫɧɢɬɟɞɴɪɜɟɬɚɡɚɤɨɢɬɨɢɦɚɩɨɞɚɞɟɧɢɫɢɝɧɚɥɢɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɑɚɫɬɨɬɬɹɯɜɟɱɟɫɚɫɩɨɞɤɚɫɬɪɟɧɢɤɥɨɧɢɚɞɪɭɝɢ
ɤɨɢɬɨɫɚɩɪɨɝɧɢɥɢɢɫɬɚɪɢɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɦɚɯɧɚɬɢɧɚɩɴɥɧɨ
ВЕЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ОНЛАЙН ДАЛИ
НЯКОЯ Е ЗЛОУПОТРЕБИЛА С ДАННИТЕ И ИМЕТО ВИ
ȼɫɟɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɜɟɱɟɦɨɠɟɞɚɩɪɨɜɟɪɢɧɚɫɚɣɬɚɧɚɐɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɤɨɦɢɫɢɹɐɂɄɞɚɥɢɢɦɟɬɨɢɩɨɞɩɢɫɚ
ɦɭ ɧɟ ɫɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɨɬ ɩɚɪɬɢɢɬɟ ɢɥɢ ɤɨɚɥɢɰɢɢɬɟɄɚɤɫɬɚɜɚɬɨɜɚ"ɇɚɫɚɣɬɚɧɚɐɂɄɢɦɚɫɩɟɰɢɚɥɧɚ
ɫɟɤɰɢɹZZZFLNEJUHJBSRGSLVNL
ɌɚɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɧɤɚɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞɤɚɬɨɜɴɜɟɠɞɚɬɟɢɦɟɬɨɩɪɟɡɢɦɟɬɨȿȽɇɬɨ
ɢɢɦɟɣɥɚɫɢɋɥɟɞɫɟɤɭɧɞɚɤɨɞɴɬɜɟɱɟɟɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɜɢ
ɩɨɳɚɋɧɟɝɨɢȿȽɇɬɨɜɟɱɟɦɨɠɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚ
Ⱥɤɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟɨɬɤɪɢɹɬɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɦɨɝɚɬɞɚɩɨɞɚɞɚɬ
ɠɚɥɛɚ ɤɴɦ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɢɥɢ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚ
Äɇɹɦɚɲɟɤɚɤɞɚɚɤɬɢɜɢɪɚɦɟɫɢɫɬɟɦɚɬɚɩɨɪɚɧɨɡɚɳɨɬɨ
ȽɊȺɈɩɪɨɜɟɪɹɜɚɲɟɩɨɞɩɢɫɤɢɬɟɧɚɩɚɪɬɢɢɬɟɞɨɚɜɝɭɫɬ
ɋɟɝɚɫɚɦɨɭɬɨɱɧɹɜɚɦɟɧɹɤɨɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɞɟɬɚɣɥɢɡɚɞɚɫɦɟ
ɫɩɨɤɨɣɧɢɡɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚɧɚɫɚɣɬɚɧɢ³ɤɨɦɟɧɬɢɪɚɝɨɜɨɪɢɬɟɥɹɬɐɂɄɄɚɦɟɥɢɹɇɟɣɤɨɜɚ
ɁɚɩɪɴɜɩɴɬɬɚɤɴɜɨɧɥɚɣɧɪɟɝɢɫɬɴɪɛɟɩɭɫɧɚɬɨɬɐɂɄɡɚ
ɟɜɪɨɢɡɛɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨɫɟɫɴɫɬɨɹɯɚɦɚɣɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɌɨɝɚɜɚɫɟɨɤɚɡɚɱɟɩɨɞɩɢɫɢɬɟɧɚɦɧɨɝɨɯɨɪɚɤɨɢɬɨɧɢɤɨɝɚɧɟ
ɫɚɩɨɞɞɴɪɠɚɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɩɚɪɬɢɹɫɚɜɫɩɢɫɴɰɢɬɟɤɨɢɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬɬɹɞɚɛɴɞɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɨɬɐɂɄ
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Във връзка с писмо с рег. индекс № РД-145717/19.08.2014 г. от Директора на ОДБХ – Силистра,
предвид разпространението на болестта „син език”
по животните, Ви информираме, че при констатиране на болни и умрели животни можете да подавате
сигнали на дежурния телефон 086/88 20 65 в ОДБХ
– Силистра от понеделник до петък в часовия интервал от 9:00 до 17:30 часа или до д–р Стефан Петков
– официален ветеринарен лекар на община Тутракан
на GSM: 0882 469 725.
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

28.08.-3.09.2014 г.

Подготвят детските градини за 109 са първокласниците засега
новата учебна година О
В
сички детски градини
на територията на
община Тутракан са
затворени за една седмица.
Това е времето, в което
в детските заведения ще
бъдат извършени дезинфекция, леки ремонти и освежителни работи като ход
от цялостната подготовка
за новата учебна година,
информира директорът на
Дирекция „Хуманитарни
дейности” в Община Тутракан Стефка Станкова.
Вече са получени и учебните помагала за подготвителните групи и документацията за началото
на учебния процес.

В Тутраканска община
функционират две целодневните детски градини
и едно обединено детско
заведение, които имат
изнесени групи (филиали) в
селата Търновци, Цар Самуил и Нова Черна.
Във филиала в с. Нова
Черна в рамките на проект на Община Тутракан
финансиран от ПУДООС
вече са поставени нови
детски съоръжения, с които
е окомлектована детската
площадка. Детски съоръжения предстои да бъдат
доставени и за изнесената
група в с. Търновци.

До началото на учебната
година може да има промяна
в техния брой предвид мобилността на семействата свързана с работа в
чужбина или в други краища
на България.
Среща с директорите
на училищата във връзка с
готовността за учебната
2014/2015 г. ще бъде проведена на 3 септември, уточниха още от Дирекцията.
“ТГ”

Ще бъде продължена
Националната програма
за профилактика на оралните
За целевите помощи заболявания при децата
Н
за отопление
“ТГ”

ационална програма за
профилактика на оралните заболявания при децата
от 0 до 18 г. за периода 2015-2020
г. е приета.Тя представлява про2315 молби за целева дидатствали 226 социално дължение на действащата към
помощ за отопление са по- слаби.
момента Национална програма от
дадени в област Силистра
Издадени са 1286 запо- 2009 г., и стратегическата й цел е
към 15 август, съобщи Мая веди, а отказите са 132. подобряване на оралното здраве
Димитрова, глaвен специа- От всички подадени молби на децата до 18-годишна възраст
лист в Регионална дирекция 79 са за отопление с елек- в България.
"Социално подпомагане". трическа енергия, а всички
Поставените оперативни цели
Най-голям е броят на мол- останали за твърдо гориво. включват повишаване нивото на
бите в община Дулово През миналата година за информираност на населението за
688, следвана от община енергийно подпомагане са различните аспекти на профилакТутракан - 520 и община кандидатствали 5 547 со- тиката на оралните заболявания,
Силистра - 514. Най-малко циално слаби от областта, продължаване на здравното обучеса в община Алфатар- 112, като са били издадени 4 ние за опазване на оралното здраобщина Главиница - 151 и 525 заповеди за отпускане ве, намаляване разпространението
община Ситово - 104. В на помощ.
на зъбния кариес чрез прилагане
“ТГ” на силанти на първите постоянни
община Кайнарджа са кан-

молари при деца на възраст 5-7
години, епидемиологична оценка
на кариеса при деца на възраст 8, 9
и 10 години, на които са поставени
силанти, както и ограничаване и
намаляване на случаите със зъбна
флуороза.
Изпълнители на програмата
са лекари по дентална медицина
в партньорство с Националния
център по обществено здраве и
анализи, регионалните здравни
инспекции и факултетите по дентална медицина.
Продължаването на програмата
за нов шестгодишен период ще
позволи създаването на устойчивост на резултатите, постигнати
до момента при изпълнението на
дейностите в настоящата нацио“ТГ”
нална програма.

Населението намалява, увеличава се само в столицата и в още 7 областни градове
рез миналата година населението на град Тутракан е намаляло
с 93 души и в него живеят 8373 души. Най-голямото село в
общината продължава да бъде с. Нова Черна с 1516 жители.
То също е намаляло с 12 души, сочи справка в Националния регистър
на населените места на НСИ за броя на жителите по населени места
към 31 декември 2013 г.
Любопитно е, че през 1934 г. населението на Тутракан наброява
8674 души. Най-многобройно то е било през 1985 г. – 12 122 души,
след което започва прогресивно да намалява.
Населението в останалите три града в областта е както следва:
Силистра – 34 216, Дулово – 6 447 и Главиница – 1 521.
От общо 257 български градове само 35 от тях са увеличили броя
на населението си. От всички градове, в които се отчита увеличение
на броя на жителите, само седем са областни центрове -Пловдив,
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали и София. В
два български града населението за една година спрямо 31 декември
2012 г. е останало без промяна. Това са Мелник с 208 жители и Суворово с 4533 жители. В останалите 220 града населението намалява
с различен брой хора.
През 2013 г. най-голямото увеличение на населението е регистрирано в София. Броят на жителите на столицата през годината се е
увеличил с 8357 души и е достигнал 1 212 935. Справката в регистъра
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бщо 109 първокласници са записани в
четирите училища на
територията на община
Тутракан за новата учебна година, информираха
от дирекция „Хуманитарни
дейности” на крайдунавския
град. Те ще формират по две
паралелки в двете средни
училища в Тутракан и две
маломерни паралелки в основните училища в селата
Нова Черна и Цар Самуил.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 61/14.08.2014 год.

№ 62/21.08.2014 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 14.08.2014 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Склад за селскостопанска техника и инвентар ”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3693
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ V-2826 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” №59
Визата е издадена на: Димитър Тодоров Тонев
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/

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 20.08.2014 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Гараж ”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.833
от Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ I-833 в кв.95
по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006год. на Общински съвет-Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Вежен” №39
Визата е издадена на: Мензуне Резжеб Чакър
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/

показва, че след София, с най-много жители е нараснал Пловдив /1964
души/, следван от Варна /1131/. Останалите областни центрове, в които
се отчита ръст на населението, са Бургас /413 души/, Велико Търново
/109/, Кърджали /85/ и Благоевград /81 души/.
Най-голямо увеличение на населението в необластен град има в
Несебър, в който през 2013 година жителите са се увеличили с 524.
Най-много градове – 11, увеличават жителите си в Бургаска област.
Плевен е изгубил най-много жители през миналата година – 1310,
а Силистра – с 502. Повече от 100 000 души население продължават
да имат само седем български града – София – 1 212 935, Пловдив
– 339 077, Варна – 334 688, Бургас – 198 951, Русе – 148 351, Стара
Загора – 137 907 и Плевен – 104 432 жители.
Най-голямото село у нас продължава да е софийското Лозен – с
повече жители от над половината градове у нас - 6322 души.
Второто по големина като брой жители село в страната е силистренското Айдемир. През 2013 г. населението му намалява със 70
души, но независимо от това то изпреварва като брой население 139
градове със своите 5914 жители.
Към 31 декември 2013 г. в страната има 5268 населени места, от
които 257 града, 5009 села и Клисурският и Рилският манастир със
статут на населено място.
“ТГ”

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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ОБЩИНИТЕ

28.08.-3.09.2014 г.

Да помним основателя на музейното
дело в Тутракан - Рачо Змеев!
Н
а 26 август 2014 г.
се навършиха 85 години от рождението
на почетния гражданин на
Тутракан - Рачо Змеев.
Змеев е учредител на
първата музейна сбирка за
историята на Тутракан,
основател и пръв редактор
на в.”Тутракански глас”,
секретар на читалището и
председател на Общинския
съвет за култура. Удостоен
с научна степен “Кандидат
на историческите науки”.
Изучава проблеми на
местната, регионалната и
национална история, по които реализира многобройни
публикации – монографии,
студии, научни доклади,
съобщения и статии в периодичния печат: „Тутракан”,
1971; „Риболовът в Тутракан от миналото до наши
дни”, 1973; „Лодкостроенето в Тутракан” - Известия
на Етнографския институт
и музеи, Том ХV, 1974; „Риболовът по река Росица”

- Годишник на Националнополитехническия музей,
Том ХIII, 1978; „Развитието
на дунавския риболов. Река
Дунав - фактор за комплексно развитие на народ-

ното стопанство”,
Свищов, ВФСИ, 1979;
„Тутракан”, 1987; „Риболовът в българската традиционна
култура”, Сборник изследвания, 1985; „Рибарски кооперации”
- Енциклопедия България, 1981; „Българско краезнание”, 1983;
„Добруджа в живота
и творчеството на
Добри Немиров”, 1994
и др.
Участва в национални и международни
конференции. Един
от инициаторите за
образуването на Съюза на краеведите в
България.
Дългогодишните изследвания на местния
дунавски риболов и
лодкостроене, документалните проучвания за
историята, бита, поминъка
и духовната култура на
добруджанското население,

завършват с откриване,
през септември 1974 г., на
уникалния и единствен в
Европа Етнографски музей
“Дунавски риболов и лодкостроене”.
Алманах на целия съзнателен живот на историка, етнографа и краеведа
Рачо Змеев е монографията
“Риболовът у българите”,
издадена посмъртно от
Исторически музей – Тутракан.
Удостоен с ордените “Кирил и Методий” – Втора и
Трета степен, “1300 години
България” и много други
държавни отличия.
Житейският му път е
неизменно свързан с дългогодишна обществено–политическа, научно–изследователска и педагогическа
работа.
Рачо Змеев умира преди
20 години - на 9 август
1994 г.
Исторически музейТутракан

Започна набирането на номинации
за Деня на правото да знам 2014
от стр. 1 по ЗДОИ; Журналистически материал, свързан
с правото на достъп до
информация и Институция,
най-добре организирала
предоставянето на достъп
до информация.
Антинаградите са в две
категории: “Катинар” - за
институция, която нарушава правата на гражданите
и възпрепятства свободния
достъп до информация и
“Вързан ключ” - за най-абсурдно и смешно решение
по ЗДОИ.
Жури избира победителите сред всички номинации.
Всеки може да изпра-

по връчване на наградите,
ПДИ ще отбележи 28 септември – Международния
ден на правото да знам.
За целта, до 14 септември т.г., ПДИ набира номинации в шест категории
– четири положителни и
две негативни. Позитивната награда „Златен ключ"
ще бъде връчена в четири
категории: Гражданин, найактивно упражнявал правата си по Закона за достъп
до обществена информация
(ЗДОИ); НПО, най-активно
упражнявало правата си

В община Главиница с
най-висока безработица
в Силистренска област
езработицата в област Силистра остава сред най-високите
в страната, сочат официалните данни за юли на Дирекция „Регионална служба
по заетостта“. При средно
равнище от 10,6 на сто в
страната, в Силистренско
тя възлиза на 18,4%. Една
от основните причини е
липсата на образование,
отчитат специалистите.
Повече от половината
безработни в област Силистра са без образование
и на възраст над 50 години.
От регистрираните 8385
души в бюрата по труда в
областта, почти 60% от
тях са с ниско образование
и без специалност. Висшистите са едва 7 на сто от
всички безработни. Всеки
девети безработен е млад
човек до 29-годишна възраст, сочи статистиката.

Б

Община Главиница продължава за държи първенството по най-висок процент безработица в областта. Там без препитание
са 42,4% от жителите.
Веднага след нея е община
Кайнарджа – 41,2%, следват
общините Алфатар – 27,2%,
Дулово – 25,5%, Ситово –
24,6%, Тутракан – 17,1%, и
най-ниско в община Силистра – 10,0% /2323/.
Към края на юли в трите
бюра по труда в областта
– Силистра, Тутракан и
Дулово, регистрираните
безработни са 8385 души,
съобщават още от трудовата борса. Оттам поясняват, че техният брой за
пореден месец намалява – с
89 в сравнение с края на
юни. Като търсещи работа
лица са регистрирани и 139
заети, 58 пенсионери и 22
“ТГ”
учащи.

ти номинация чрез специалната страница на
кампанията за Деня на
правото да знам:
http://
www.righttoknowday.net/
nominations/2014/.
Кампанията за Деня на
правото да знам е част от
цялостната застъпническа
кампания на ПДИ за свобода на информацията.
Правото на достъп до информация е важно човешко
право и необходимо условие
за упражняване на други
основни права.
Правото на достъп до информация е важно условие
за открито и отговорно

управление.
Правото на достъп до
информация е условие за
участието на хората в
процеса на взимане на
решения.
Денят на правото да
знам се отбелязва от
застъпниците за свобода
на информацията на 28
септември по цял свят.
На този ден преди 12 години на конференция в
София бе създадена Международната мрежа на
застъпниците за свобода
на информация (FOIAnet),
а ПДИ е основател и неин
активен член.
“
ТГ”

ɊɚɱɨɁɦɟɟɜɩɪɟɞɆɭɡɟɹɧɚɞɭɧɚɜɫɤɢɹɪɢɛɨɥɨɜɢ
ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬ³ɤɚɧɢɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɫɬɪɚɧɢɧɚɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬÄɋɴɜɪɟɦɟɧɧɚɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ´ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɩɨɞɨɝɨɜɨɪɡɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳʋɆɝɨɞ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɞ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ 
ɨɬɱɚɫɚɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɟɬ
ɉɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɟɱɚɫɬɨɬɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɟɤɬɚɱɢɹɬɨɨɫɧɨɜɧɚɰɟɥɟɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɜɨɛɳɢɧɚɬɚɱɪɟɡɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ
ɉɪɨɟɤɬɚɫɟɢɡɩɴɥɧɹɜɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬ´ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɨɫ,,Äɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ´ɩɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬÄɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚ
ɢɟɮɟɤɬɢɜɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ´ɛɸɞɠɟɬɧɚɥɢɧɢɹ
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636; e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан призовава гражданите да регистрират домашните
си кучета и да не ги пускат свободно и без надзор на територията на
общината.
Съгласно Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан, както и в
съответствие с наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан,
собствениците на кучета са задължени:
- да регистрират кучетата си;
- да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаването им;
- под никакъв предлог да не ги пускат свободно и без надзор на
територията на общината.
Апелираме към всички граждани да се обърнат към ветеринарен
лекар за кастрация на кучетата си, тъй като кастрираните кучета са
освободени от годишна такса.
На собствениците, нерегистрирали кучетата си в Община Тутракан,
ще се налагат първоначални глоби в размер от 80 до 160 лв. Кучетата
могат да се регистрират и в кметствата по местоживеене.
На собствениците, незаплатили годишната такса за притежаване на
куче от 5 лв., ще се налагат глоби в размер от 15 до 50 лв.. Таксата
може да се заплати и в кметствата по местоживеене.
Годишната такса за притежаване на куче се събира в кметствата по
населени места и в Община Тутракан – Дирекция “Местни приходи”.
Информираме Ви също и за това, че към ОДБХ–Силистра, филиал
Тутракан, е стартирала кампания за чипиране на домашни и служебни
кучета и за въвеждането им в държавния регистър. За съдействие и
допълнителна информация по въпроса се обърнете към регистриран
ветеринарен лекар.
От здравна гледна точка съществуват няколко особено важни
аспекта, свързани с неконтролираното увеличаване на кучешката по-

пулация. На първо място можем да поставим болестта бяс. Проявата
на клинични признаци при човека и животните води до сигурна смърт.
Хората се заразяват предимно при ухапване от болни кучета и други
диви животни. Минималните мерки за превенция включват: контролиране на числеността на бездомните и домашни кучета; своевременна
ваксинация на всички кучета; регулярно изследване за бяс на заловени
диви животни с атипично поведение и намерени мъртви такива.
Тежки последици за здравето на човека причинява и паразитозата
кучешка тения. Това е паразит, образуващ ларвните си мехури във
вътрешните органи (черен дроб, мозък, бял дроб, очи и др.) на човека и домашните животни, като по този начин затрудняват техните
функции. Основно лечение при тези случаи е оперативната намеса с
всички произтичащи от това усложнения. Основната превенция с/у
кучешката тения се основава на редовното (от 3 до 6 месеца) вътрешно
обезпаразитяване на всички кучета, контрол в/у техните екскременти
(всеки стопанин е длъжен да събира оставените от техните кучета
замърсявания). Доброто измиване на всички плодове и зеленчуци
също е част от превенцията. Стопаните не трябва да хранят своите
кучета със сурови вътрешни органи от домашни животни, защото по
този начин могат да ги заразят с кучешка тения.
Домашните и скитащи кучета могат да станат преносител и на други
опасни за човека болести: лаймска болест чрез кърлежите от род
Ixodes, на бълхи, бруцелоза и др. Предпазването на хората от тези
болести е възможно само чрез редовен контрол в/у здравословното
състояние на кучетата отговорни, за което са техните стопани.
Уважаеми стопани и граждани, за да предпазите вашето здраве и
това на околните ви, използвайте знанията и опита на познатите ви
ветеринарни лекари и специалисти!
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Положен е основен камък за градежа
на православен храм
„Св. св. Константин и Елена” в с. Подлес
усеща и днес и се изразява в голямата религиозна
непросветеност на нашия
народ. Относно полагането
на основния камък за нов
храм в с. Подлес, архиереят изрази задоволство от
предприетата инициатива и надежда в най-скоро
време храмът да бъде построен и стане действащ.
Приветствия към митрополит Наум отправиха енорийският свещеник прот.
Васко Василев и кметът
на Главиница Хюсеин Хамди.
След св. Литургия в Главиница всички се отправиха
в намиращото се на три
километра от града село
Подлес, където на централно място е отредено място
за строеж на нов храм. То
е дарено на Русенска митрополия съгласно решение
на Общинския съвет в гр.
Главиница. Епархийският
архиерей разгледа плановете за строеж на храма. На
мястото за строеж беше
приготвен основният камък
и послание, което ще се
постави в основите. Извърши се определеният чин
за полагане основен камък,
който включва водосвет

и специални за целта молитви. След поръсване и
прекадяване на камъка, той
беше поставен на определеното му място заедно с
посланието. На мястото
се постави кръст с името
на строящия се храм, който ще бъде посветен на
св. равноапостолни царе
Константин и Елена. Митрополит Наум произнесе
слово, в което отново благодари на инициаторите,
спомоществователите и
всички жители на селото
за похвалната инициатива
да си изградят свой храм.
Той пожела дано Бог им
спомогне да нямат трудности при започването и
изграждането на храма,
както за съжаление се
получава на много места,
където са положени първи
копки, а строежа не е започнал с години.
По покана на кмета на
Главиница свещенослужителите посетиха Общината, където бяха обсъдени актуални проблеми,
свързани с финансирането по европейските програми, възможностите и
проблемите по строежа

и възстановяването на да бъде завършен за духрамове.
ховна радост на всички
Дано Бог, по молитвите християни от този край!
на светите равноапосИнформация:
толни царе Константин
Русенска митрополия
и Елена, спомогне новият
Снимки:
храм в с. Подлес по-скоро
Албена Тодорова

123 353 граждани от областта
с право на глас в парламентарни избори

Милена Дамянова
водач на листата на ГЕРБ
в Силистра за изборите,
Антон Кутев - на БСП

от стр. 1 камък за строеж на нов
храм в с. Подлес. Той изтъкна, че през комунистическия режим се пречеше
на хората да посещават
храмовете, резултатът,
от което, за съжаление, се

След службата Негово
Високопреосвещенство
благодари за отправената
му покана да посети Главиница и положи основен

РИК Силистра:

ɫɢɱɤɢɨɛɳɢɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɜɟɱɟ ɫɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɥɢ
ɧɚɫɜɨɢɬɟɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ
ɢ ɫɚ ɨɛɹɜɢɥɢ ɧɚ ɯɚɪɬɢɟɧ ɧɨɫɢɬɟɥɫɩɢɫɴɰɢɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ɤɨɢɬɨɦɨɝɚɬɞɚɭɩɪɚɠɧɹɬɩɪɚɜɨɬɨɫɢɧɚɜɨɬɧɚɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɬɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɢɡɛɨɪɢɧɚ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɝɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɊɂɄɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɌȾȽɊȺɈɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɛɪɨɹ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ± ɨɛɳɨ
  ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ⱥɥɮɚɬɚɪ ±   ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ±ɜɨɛɳɢɧɚ
Ⱦɭɥɨɜɨ ±   ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ±ɜɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɜɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɬɨɜɨ ±   ɜ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±Ɋɚɡɤɪɢɬɢɬɟ
ɫɟɤɰɢɢɜɬɢɦɧɨɝɨɦɚɧɞɚɬɟɧ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɧɪɚɣɨɧɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɫɚɨɛɳɨɨɬɬɹɯɜɨɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɜɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨ
 ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  ɜ
ɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚɜɨɛɳɢɧɚɋɢɬɨɜɨɢɜɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ȼ ɯɨɞ ɫɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɢ
ɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɨɛɳɢɧɢɡɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɤɜɨɬɢɧɚɱɥɟ-

В

ɧɨɜɟɬɟɧɚɫɟɤɰɢɨɧɧɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɤɨɦɢɫɢɢ ɋɂɄ ɦɟɠɞɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɚɪɬɢɢ
ɢɞɟɩɭɬɚɬɢɜɟɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
Ʉɪɚɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ
ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɜ ɊɂɄ ɟ
ɝ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢɬɟ
ɡɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨɧɚɦɟɫɬɚɬɚ
ɜɋɂɄɫɟɩɪɨɜɟɞɨɯɚɧɚɚɜɝɭɫɬ ɫɪɹɞɚ ɉɨɪɚɞɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɬɨɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɧɚɫɬɨɹɳɢɹɛɪɨɣɧɚɜÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫ´ɫɴɜɩɚɞɧɚɥɨɫɱɚɫɨɜɟɬɟ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɨɱɚɤɜɚɣɬɟɜɫɥɟɞɜɚɳɢɹɛɪɨɣ
ɉɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɴɫɬɚɜɴɬ ɧɚ  ɨɬ
ɨɛɳɨɋɂɄɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚ ɨɛɳɢɧɚ ɳɟ
ɟ ɱɥɟɧɟɧ ɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ 
ɋɂɄ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɜ ɫɟɥɚɬɚ ɢ
ɬɚɡɢɜɆȻȺɅ ±ɱɥɟɧɧɢɌɨɜɚ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɜɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧ
ɜ ɫɟɤɰɢɨɧɧɢɬɟ ɤɨɦɢɫɢɢ ɳɟ
ɪɚɛɨɬɹɬ ɨɛɳɨ  ɱɥɟɧɨɜɟ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɩɨɩɚɪɬɢɣɧɢ
ɤɜɨɬɢɫɨɱɢɨɳɟɱɟȽȿɊȻɳɟ
ɢɦɚɨɛɳɨɱɥɟɧɨɜɟɨɬɤɨɢɬɨɜɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚɧɚɋɂɄ
Ʉɨɚɥɢɰɢɹ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɫɴɫ
ɱɥɟɧɨɜɟɨɬɬɹɯɜɪɴɤɨ-

осегашният депутат и
бивш зам.-министър на
образованието в кабинета „Борисов“ Милена Дамянова
ще е водач на листата на ГЕРБ от
Силистра. Tова стана известно,
след като председателят на националния предизборен щаб на
ГЕРБ Цветан Цветанов представи
водачите на партийните листи на
ПП ГЕРБ за предстоящите парламентарни избори на 5 октомври.
Милена Дамянова е родена на

2010 година е била парламентарен
секретар на МОМН, след което е
назначена за зам.-министър на образованието в 87-то правителство
на България.
Милена Дамянова е дъщеря на
знаковия футболист от „Дунав“ /
Русе/ и „Доростол“ /Силистра/
Цветан Гълъбинов, вече покойник.
И до днес във футболните среди в
Силистра говорят добри думи за
Цецо Гълъбинов, както беше известен – като футболист и треньор

2 август 1976 година в град Силистра. Завършила е специалност
„Унгарска филология“ в СУ „Св.
Климент Охридски“ и „Финансов
мениджмънт“ в СА „Димитър А.
Ценов“ – Свищов. Специализирала
в Унгария. Работила е като хоноруван асистент в СУ „Св. Климент
Охридски“ и като преводач.
От 2007 година работи като
експерт в експертната комисия по
образование и наука към политическа партия ГЕРБ. До 14 септември

след това.
Листата на БСП отново ще се
води от софиянеца Антон Кутев.
Социалистите ще дадат пресконференция днес – 27 август, в
Силистра, на която ще присъства
водачът на листата им. Темите,
които ще бъдат представени пред
медиите са две - листата на БСП
за 20 МИР - Силистра за участие
в предсрочните парламентарни
избори и актуални политически
проблеми.
“ТГ”

Д

До 14 септември в общините
приемат заявления на хора
с трайни увреждания за
гласуване с подвижна урна

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɊɂɄɋɢɥɢɫɬɪɚɌɟɨɞɨɪɚɌɨɞɨɪɨɜɚɫ
ɱɚɫɬɨɬɫɴɫɬɚɜɚɧɚɤɨɦɢɫɢɹɬɚ

ɜɨɞɫɬɜɚɬɚȾɉɋ±ɫɱɥɟɧɨɜɟɨɬɬɹɯɜɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ
ÄȺɬɚɤɚ´ɫɱɥɟɧɨɜɟɢɜ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ ɚ ɊɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɹɬɛɥɨɤɢÄȻɴɥɝɚɪɢɹɛɟɡ
ɰɟɧɡɭɪɚ´ ɳɟ ɢɦɚɬ ɫɚɦɨ ɩɨ 
ɱɥɟɧɨɜɟɜɤɨɦɢɫɢɢɬɟ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟ ɫ ɬɪɚɣɧɢ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɢɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɭɩɪɚɠɧɹɬ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɫɢ ɩɪɚɜɨ ɜ
ɢɡɛɨɪɧɨɬɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɨ
ɠɟɥɚɹɬ ɞɚ ɝɥɚɫɭɜɚɬ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɭɬɢɹ

ɬɪɹɛɜɚɞɚɡɚɹɜɹɬɠɟɥɚɧɢɟɬɨ
ɫɢ ɜ ɩɢɫɦɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɱɪɟɡ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɥɢ
ɱɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɩɨɩɨɫɬɨɹɧɧɢɹ
ɢɦɚɞɪɟɫɢɥɢɧɚɫɬɨɹɳɢɹɢɦ
ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɤɨɝɚɬɨ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨ
ɢɫɤɚɧɟɩɨɱɥɨɬɂɄ
ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɫ
ɩɨɞɜɢɠɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɭɬɢɹɟɞɨɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
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„Да се хванем на хорото…” С благодарност А
от „Дунавска младост” и Читалището!

нсамбъл "Денизлерци" при НЧ „Светлина”, с. Варненци взе участие в
Четвъртия национален фолклорен
събор на любителски клубове за народни
танци „Липник 2014“ - „Да се хванем на
хорото, на Текето под небето", който се
проведе на 2 и 3 август 2014 г. в рамките
на традиционния празник на село Николово, посветен на св. Илия и Ден на отдиха
на град Русе. Събитието се състоя в

красивата местност Лесопарк „Липник” /
Текето/, край Русе.
Негови организатори са Община Русе,
Кметство Николово, НЧ „Пробуда 1901”
и Клуб по български народни танци „Чанове” - Русе.
В събора „Липник” 2014 г. участваха любителски групи и клубове по народни танци
и хора от цяла България. Мероприятието
“ТГ”
няма конкурсен характер.

тличното представяне на ТФ „Дунавска
младост“ на сцените
на няколко италиански фолклорни фестивала (няколко,
защото организатор бе гр.
Петина, но в продължение
на четири фестивални вечери танцьорите се изявяваха
на сцени в градовете San
Gregorio Magno, Viggiano,
Baselice и Petina), е резултат от огромния труд на
танцьорите и техния хореограф Елена Атанасова.
Уменията им са градени и
поддържани на много високо
ниво през годините. Нестихващите аплодисменти
и любовта на публиката са
тяхната награда. Последното представяне на състава

О

Фолклорно лято за
царсамуилските
самодейци

извън пределите на страната, като изключим участието в румънски фестивали
в трансграничния регион, е
било преди четири години.
Не защото няма какво да
покажат и няма покани – напротив, а защото липсват
средства. Средствата за
транспорт са най-големият
разход при подобни участия,
а те не са малко.
И тук е мястото да изкажем хиляди благодарности
от името на Читалищното настоятелство и от
името на танцьорите и
техният хореограф и художествен ръководител –
Елена Атанасова, на тези,
които със своя дарителски
жест направиха това пъ-

туване възможно. Благодарим на Николай Николов /
Месокомбинат „Едрина“
ООД/, Венцислав Статев
/Ресторант „Приятели“/,
Венцислав Танчев /“Моника-92“ ООД/, Георги Пенев
/“ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД/,
ЗК „Христо Ботев-92“ гр. Тутракан, ЗК „Царев
дол“ - с. Търновци, ЗК
„Дунав“ - с. Дунавец.
Дарителството е мисия,
съпричастност и благородство!
Пожелаваме им всяка тяхна добрина да бъде възнаградена с много здраве,
успех и удовлетворение!
Светлана ПЕТКОВА,
Секретар на
НЧ „Н.Й.Вапцаров”

с. Нова Черна

В очакване на „Мамалига-2014”
реди старта на
второто издание на
фестивала "Мамалига-2014", в село Нова Черна
кипи трескава подготовка.
Доброволците Тодор Георгиев, Илия Енев, Бенгюл
Али и работниците към
читалището се включиха
активно в хигиенизирането

П

а 9 и 10 август в
местността "Богородична стъпка”, Старозагорски минерални бани,
се проведе традиционният
фолклорен фестивал, в който участваха колективите

Н

на читалището в с. Цар
Самуил - фолклорна група
"Искра", Детска танцова формация "Искрици" и
клубът за народни танци
"Хармония”.
Всички се представихме

много добре и получиха
заслужени аплодисменти
от публиката. Танците на
клуб „Хармония” заредиха
с настроение присъстващите.
На връщане, след приключване на фестивала,
самодейците посетиха
пещерата "Орлова чука"
край град Две могили.
„Благодарим на всички
самодейци за много доброто представяне. Бъдете
живи и здрави, и както до
сега – всеотдайни!” – казват от читалищното
“ТГ”
ръководство.

на културната институция
и терена около нея.
Там, на 27 септември,
ще започне фестивалът
„Мамалига-2014”, в който
освен български майстори
на мамалигата, се очаква
да участват и румънски
гости.
„Елате и опитайте от

вкусната българска и румънска мамалига” – канят
организаторите от НЧ
„Васил Йорданов”.
На фестивала своето
изкуство ще покажат и
много фолклорни състави
от двете страни на дунавския бряг.
“ТГ”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Решения
на Общински съвет-Тутракан
по Протокол №47 от 31.07.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 591
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици
в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 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. Предложение за включване на СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ ”Христо Ботев” в
Списъка на Средищните училища в Република България за учебната 2014-2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Издаване на Запис на заповед от
Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
355/24.06.2014 г., мярка 4.1 Развитие на
рибарските групи от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България за периода 2007–2013
г. за проект „Фестивал „Огненият Дунав”,
сключен между Община Тутракан, МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Издаване на Запис на заповед от
Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща финансиране на разходи
за ДДС към авансово плащане по договор
за безвъзмездна финансова помощ №
355/24.06.2014 г., мярка 4.1 Развитие на
рибарските групи от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България за периода 2007–2013
г. за проект „Фестивал „Огненият Дунав”,
сключен между Община Тутракан, МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Безвъзмездно право на ползване
на общински имот находящ се в гр.
Тутракан, ул. „Крепостта” №3 за нуждите
на Областен съвет на Българския червен
кръст-Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. План за работата на Общински съвет
Тутракан за II-то шестмесечие на 2014 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет Тутракан
7. Приемане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на
имот – частна общинска собственост /
бивша”Детска консултация”/ находящ се
в партерен етаж на бл.”Росица 2”, ул.
„Росица”, гр.Тутракан на СНЦ „Шахматен
клуб „Трансмариска” - Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Допълване и изменение 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 2014г. и одобряване на пазарна оценка за продажба
на застроен неурегулиран поземлен имот
- частна общинска собственост, находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 3, с
кадастрален №73496.500.4090, ул. „Трансмариска” №63 с площ от 240кв.м. по КК
на гр. Тутракан в полза на собствениците на
законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа
на актове посочени в параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Подробен устройствен план /ПУП/
– Парцеларен план /ПП/ - за външно
ел. захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4
kV-100 kVA на „Стопански склад” в ПИ
№73496.19.268 по Кадастрална карта /
КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.
Тутракан, одобрени със Заповед № РД–186/04.02.2008 г. на „Агенция по геодезия,
картография и кадастър” /АГКК/ гр. София,
с възложител Драгомир Ангелов Ганев.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на решение за трансформиране от публична общинска собственост
в частна общинска собственост на имот
с идентификатор № 050024 с площ от
101,616 дка, с начин на трайно ползване
”ПИСТА”, III /трета/ категория , находящ
се в с.Белица, общ. Тутракан, Местност
„ТОПКОРУ” по КВС на с. Белица.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Приемане на решение за отдаване
под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна комбинирана
сграда, находящо се в с. Варненци, ул.
„Тутракан” №1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3454, ул. „Волга” в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3682, ул. „Волга” в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3383, ул. „Волга” в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3384, ул. „Волга” в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3385, ул. „Волга” в гр.

Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
неурегулиран поземлен имот с площ от
2191 кв.м. ,находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Пейо Крачолов Яворов” №13Б, кв. 27 с
кадастрален № 73496.500501.248.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 079014 с начин
на трайно ползване „изоставени трайни
насаждения”, Местност „Тополите” в
землищата на с. Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ Земеделска
земя с идентификатор № 000237 с площ
от 5.347 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, трета категория, находяща се в с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ Земеделска
земя с идентификатор № 000243 с площ
от 6.787 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, трета категория, находяща се в с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ Земеделска
земя с идентификатор № 000355 с площ
от 0,659 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, трета категория, находяща се в с.
Цар Самуил, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000403 с начин
на трайно ползване „нива”, Местност ”До
селото” в землищата на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ Земеделска
земя с идентификатор № 050118 с площ
от 6,600 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, четвърта категория, находяща се в
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Провеждане на публичен търг за
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд за срок от 5 (пет) стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
за срок от 10 /десет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Изменение на Решение № 442 по
Протокол № 37 от 18.12.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
29. Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска
собственост и утвърждаване на оценка
за продажба на имот с проектен №
73496.500.4092 с площ от 4 кв.м. в гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
30. Относно: даване на разрешение за
изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на път
собственост на Община Тутракан, намиращ
се в ПИ №012074 по КВС на с. Сяново,
общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
31. Участие в проект на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
за оказване на безвъзмездна техническа
помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване
на енергийната ефективност за публичния
сектор. "Разширяване на възможностите
на пазара на енерго-ефективни услуги,
предлагани от ESCO компании, за публичния сектор".
Докладва: Кмет на Община Тутракан
32. Конкурс за отдаване под наем на 3
(три) броя места за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по реда
на чл.56 от ЗУТ и поставяне на три броя
спирки на масовия градски транспорт на
места определени от Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
33. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 592
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал 3; чл.
11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2,ал.3,ал.4 и ал.5 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 СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан, както следва:
- Xв клас, Профил „Технологичен - Информационни технологии”, с пълняемост
11 ученици, със 7 по-малко от регламентирания в Наредба N: 7 минимален брой
ученици и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процесс в размер: /за 7 ученици x 1460 лв./
x 20% = 2 044 лева.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11,
ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, ал.4 и ал.5 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 СОУ
„Христо Ботев”, гр. Тутракан, както следва:
- XIIб клас, професия „Сътрудник в
бизнес услуги” с пълняемост 16 ученици
и недостиг на 2 ученици и осигурява
минимални допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 2 ученици x 1370 лв./x 20% = 548 лева

3. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11,
ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, ал.4 и ал.5 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 „Св.
Св.Кирил и Методий”, с. Нова Черна,
както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки:
I клас, пълняемост 10 ученици, недостиг
от 6 ученици /минимален брой 16/.
II клас, пълняемост 11 ученици, недостиг от 5 ученици.
III клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от 6 ученици.
IV клас, пълняемост 12 ученици, недостиг от 4 ученици.
V клас, пълняемост 17 ученици, недостиг от 1 ученик /минимален брой 18/.
VI клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от 8 ученици.
VII клас, пълняемост 13 ученици, недостиг от 5 ученици.
VIII клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от 8 ученици.
и осигурява минимални допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в размер: /за 43 ученици х 1460 лв./ х
20% = 12 556.00 лева.
3. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11,
ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 , ал.3, ал.4 и ал.5 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:
VII клас, пълняемост 10 ученици и
недостиг 8 ученици /минимален брой 18/
и осигурява минимални допълнителни
средства за обезпечаване на учебния
процес в размер: /за 8 ученици x 1460 лв./
x 20% = 2 336 лева.
- Маломерни слети паралелки:
I и II клас, с пълняемост 15 ученици и
недостиг 1 ученик
III и IV клас с пълняемост 15 ученици и
недостиг 1 ученик
V и VIII клас с пълняемост 11 ученици и
недостиг на 7 ученици
и осигурява минимални допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в размер: /за 9 ученици x 1460 лева/ x
40% = 5 256 лева.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 593
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.7 от
Постановление №84 на МС от 06.04.2009
г. за приемане на Списъка на Средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включваане в Списъка
на Средищните училища и определяне
на финансови правила за разходване на
средствата за допълнително финансиране
за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища, Общински съвет предлага на Министъра на образованието и науката СОУ «Йордан Йовков»
и СОУ «Христо Ботев», гр. Тутракан да
бъдат включени в Списъка на средищните
училища в Република България за учебната
2014-2015 г.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №594
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.38., ал.12 от Наредба №15/21.05.2010
г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 4.1 Развитие на рибарските групи
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство” на Република
България за периода 2007–2013 г., Договор №355/24.06.2014 г. за отпускане на
финансова помощ и Анекс №1 към него
за проект „Фестивал „Огненият Дунав”,
сключен между Община Тутракан, МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” и
Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултура, Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан, Димитър Венков Стефанов, да
подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 31 815,92 лв.
(тридесет и една хиляди осемстотин и
петнадесет лв. и деветдесет и две ст.) за
обезпечаване на 110% от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ №355/24.06.2014 г., мярка 4.1от
ОПРСР за проект „Фестивал „Огненият
Дунав”, сключен между Община Тутракан,
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултура.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор №355/ 24.06.2014 г. (Анекс №1), мярка 4.1 от ОПРСР за „Фестивал „Огненият
Дунав”, сключен между Община Тутракан,
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”
и Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултура и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 595
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.
24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация; чл. 115 от Постановление
№ 367 на Министерски съвет от 29.12.2011
г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2012 г. и договор за отпускане на финансова помощ
Договор № 355/24.06.2014 г. (Анекс №1),
мярка 4.1 „Развитие на рибарските групи”
от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство” на Република България
за периода 2007–2013 г., сключен между
Община Тутракан, Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултура и МИРГ „Глави-

ница – Тутракан – Сливо поле”, Общински
съвет-Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция в размер
на 12 363,37 лв. (дванадесет хиляди
триста шестдесет и три лв. и тридесет и
седем ст.) за обезпечаване на 110% от
плащането за финансиране на разходи
за ДДС към авансовото плащане по договор №355/24.06.2014 г. за отпускане на
финансова помощ за проект „Фестивал
„Огненият Дунав””, сключен между Община Тутракан, МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” и Изпълнителна агенция
по рибарство.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да подготви необходимите документи за
получаване разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор №355/24.06.2014
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 596
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.4 от ЗОС, във
връзка с чл.16, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
право на ползване на част от недвижим
имот - публична общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Крепостта”
№3, кв. 12, с идентификатор по КК №
73496.500.180.1 разположен в имот с идентификатор по КК № 73496.500.180, представляващ: етаж II, западна част от масивна
сграда, състояща се от две стаи, коридор
и сервизни помещения с обща площ от
150 кв.м. за нуждите на Областен Съвет на
Български червен кръст-Силистра.
II. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно право на ползване за имота с
Областен съвет на Български червен кръстСилистра за срок 5 /пет/ години.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 597
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общински
съвет Тутракан приема План за работата
на Общински съвет Тутракан за II-то шестмесечие на 2014 г.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 598
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.50, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне
за безвъзмездно ползване на СНЦ „Шахматен клуб „Трансмариска” – Тутракан”
на имот – частна общинска собственост
/бивша”Детска консултация”/ находящ
се в партерен етаж на бл.” Росица 2”, ул.
”Росица”, гр. Тутракан с площ от 76.86
кв.м., за срок до 5/пет/ години.
II. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно право на ползване за имота
със СНЦ „Шахматен клуб „Трансмариска” Тутракан” за срок 5 /пет/ години.
Гласували поименно: 15съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 599
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка с
чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014г. приета с решение
№ 452 по Протокол № 39/30.01.2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан с имоти,
общинска собственост, както следва;
1.1. В част III, буква Б за „Имоти, които Община Тутракан има намерение да
продаде чрез публичен търг или конкурс”
да се добави към т.39 ”Земеделска земя
по землища” за землище с. Цар Самуил .
- имот № 000403, местност ”До селото”
с площ от 0,287 дка.
1.2. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 46.
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот № 73496.501.3385, кв. 75„а” с площ
от 2011 к.м. в гр. Тутракан, общ. Тутракан
1.3. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 47.
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот № 73496.501.3384, кв. 75„а” с площ
от 1531 к.м. в гр. Тутракан, общ. Тутракан
1.4. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 48.
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот № 73496.501.3383, кв. 75„а” с площ
от 1116 к.м. в гр. Тутракан, общ. Тутракан
1.5. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 49.
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот № 73496.501.3682, кв. 75„а” с площ
от 1010 к.м. в гр. Тутракан, общ. Тутракан
1.6. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави в точка 50.
- Незастроен неурегулиран поземлен
имот № 73496.501.3454, кв. 75„а” с площ
от 3737 к.м. в гр. Тутракан, общ. Тутракан
1.7. В част III, буква Б за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг или конкурс” да
се добави към т.39 ”Земеделска земя по
землища” за землище с. Старо село.
- имот № 079014, местност ”Тополите”
с площ от 6,166 дка.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 600
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМС-

28.08.-3.09.2014 г.
МА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество,
както и чл.41, ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона
за общинската собственост, чл.32, ал.3 във
връзка с чл.37, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2014 г. приета с решение
№ 452 по Протокол № 39/30.01.2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан - в част
III, буква Б „III” за „Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде на
собствениците на законно построени
сгради” да се добави т.4 „Продажба на
застроен неурегулиран поземлен имот частна общинска собственост, находящ
се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, кв.3, с
кадастрален №73496.500.4090, ул. „Трансмариска” № 63 с площ от 240 кв.м. по КК
на гр. Тутракан”
2. ОДОБРЯВА оценка, за продажба
на застроен неурегулиран поземлен
имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан,
кв. 3, с кадастрален №73496.500.4090,
ул. „Трансмариска” №63 с площ от 240
кв.м. по КК на гр. Тутракан, върху който
законно е построена сграда, собственост
на ЕТ ”АВТОПЛАМ-ПЛАМЕН ИВАНОВ” и
Ремзие Юсеин Кючук, съгласно Н.А. с вх.
рег. №4643, Акт № 14, том ХIV, дел: 2694,
от 29.12.2004 г. и Н.А. с вх. рег. №1135, том
III, дел: 572, от 19.04.2005 г.
- на „Автоплам-Пл. Иванов” - да се
продадат 201,40 кв.м. за сумата от 2 215,00
лв. без ДДС.
- на Ремзие Кючук - да се продадат
38,60 кв.м. за сумата от 425,00 лв. без ДДС
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
сключване на сделките.
Гласували поименно: 15съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 601
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35,
ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински
съвет – Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ оценките на общински
земи, върху които е било учредено право на
ползване въз основа на актовете, посочени
в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 1 156 кв.м.
/хиляда сто петдесет и шест кв.м/, представляваща имот с идентификационен
№ 73496.505.62 в местността ”Голишна”
в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива
и категория на земята при неполивни
условия: четвърта – 547,00 лв. /петстотин
четиридесет и седем лева/;
1.2. За земеделска земя от 888 кв.м. /
осемстотин осемдесет и осем кв.м/, представляваща имот с идентификационен №
73496.504.691 в местността „Зад болницата” в землището на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива и
категория на земята при неполивни условия: четвърта – 420,00 лв. /четиристотин
и двадесет лв./;
1.3. За земеделска земя от 1 156 кв.м.
/хиляда сто петдесет и шест кв.м/, представляваща имот с идентификационен
№ 73496.505.38 в местността ”Голишна”
в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива
и категория на земята при неполивни условия: четвърта – 2570,00 лв. /две хиляди
петстотин и седемдесет лева/;
1.4. За земеделска земя от 1 022 кв.м.
/хиляда двадесет и два кв.м./, представляваща имот с идентификационен №
73496.504.3 в местността „Зад болницата” в землището на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива и
категория на земята при неполивни условия: четвърта – 483,00 лв. /четиристотин
осемдесет и три лв./;
1.5. За земеделска земя от 1 097 кв.м.
/хиляда деветдесет и седем кв.м/, представляваща имот с идентификационен №
73496.504.3 в местността „Зад болницата”
в землището на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива и
категория на земята при неполивни условия: четвърта – 483,00 лв. /четиристотин
осемдесет и три лв./;
1.6. За земеделска земя от 263 кв.м.
/двеста шестдесет и три кв.м./, представляваща имот с идентификационен №
73496.504.351 в местността „Зад болницата” в землището на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: нива и
категория на земята при неполивни условия: четвърта – 124,00 лв. /сто двадесет и
четири лв./;
1.7. За земеделска земя от 1 050 кв.м. /
хиляда и петдесет кв.м/, представляваща
имот с идентификационен № 73496.504.32
в местността „Зад болницата” в землището
на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин
на трайно ползване: нива и категория на
земята при неполивни условия: четвърта
– 497,00 лв. /четиристотин деветдесет и
седем лв./;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да предприеме необходимите законови
действия по реда на §4к от ПЗРЗСПЗЗ за
придобиване на собственост от правоимащите по §4 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 15съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 602
Общински съвет – Община Тутракан
на основание чл. 21, ал. 1, т.11 и т.13 и
чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ - одобрява Подробен устройствен
план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ ”За
външно ел.захранване с ЕК 1 kV от МТТ
20/0,4 kV-100 kVA на „Стопански склад”
в ПИ №73496.19.268 по Кадастрална
карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/
на гр.Тутракан, одобрени със Заповед
№ РД–18-6/04.02.2008 г. на „Агенция
по геодезия, картография и кадастър” /
АГКК/ гр. София, с възложител Драгомир
Ангелов Ганев.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 603
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.2 от Наредбата

за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот с идентификатор № 050024 с площ от 101,616 дка,
с начин на трайно ползване ”ПИСТА”, III /
трета/ категория, находящ се в с. Белица,
общ. Тутракан, Местност „ТОПКОРУ” по
КВС на с.Белица от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури понататъшните действия свързани с приемане
на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 13, Въздържали се – един, Против – един
РЕШЕНИЕ № 604
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, и чл.17, ал.1 от
НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан
I. 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., находящ се в с. Варненци,
ул. „Тутракан” №1, в кв. 12, УПИ-ХII, по
реда на Глава V от НРПУРОИ за срок от 5
/пет/ години.
II. Определя първоначална месечна
цена, съгласно „Тарифата за началния
размер на месечните наеми и цени за 1
кв. м.”, актуализирана с Решение №574
от 29.01.2008 г. на Общински съвет гр.
Тутракан, в размер на 89,14 лв. /осемдесет
и девет лева и четиринадесет ст./ със ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 605
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3454, с площ от 3737 кв.м, с
начин на трайно ползване: „за друг вид
производствен, складов обект” находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 75”а”,
ул. „Волга” по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. с граници на
имота: СЗ- улица”Волга” № 73496.501.319;
СИ - поз.имот №73496.501.3383; ЮИ поземлени имоти с №№ 73496.501.3377;
73496.501.3378; 73496.501.3379;
73496.501.3380; 73496.501.3682 и
73496.501.3382; ЮЗ - улица „Осогово” №73496.501.317, съгласно АОС №
1717/06.06.2014 год. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 35502,00 лв. ( тридесет и пет хиляди и
петстотин и два лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №606
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3682, с площ от 1010 кв.м, с
начин на трайно ползване: „за друг вид
производствен, складов обект” находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 75”а”,
ул. „Волга”, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. с граници на
имота: СЗ - поз. имот № 73496.501.3454;
СИ - поз. имот № 73496.501.3454; ЮИ поз. имот № 73496.501.3382; ЮЗ - поз.
имот №73496.501.3454, съгласно АОС №
1715/06.06.2014 год. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 9595,00 лв. ( девет хиляди петстотин
деветдесет и пет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 607
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3383, с площ от 1116 кв.м, с
начин на трайно ползване: „за друг вид
производствен, складов обект” находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 75”а”, ул.
„Волга”, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. с граници на имота: СЗ
- улица ”Волга” № 73496.501.319; СИ - поз.
имот № 73496.501.3384; ЮИ - поземлени
имоти №73496.501.3375 и 73496.501.3376;
ЮЗ - поз. имот № 73496.501.3454, съгласно
АОС № 1714/06.06.2014 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 10602 лв. (десет хиляди шестстотин
и два лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
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на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №608
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3384, с площ от 1531 кв.м, с
начин на трайно ползване: „за друг вид
производствен, складов обект” находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 75”а”, ул.
„Волга”, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. с граници на имота: СЗ
- улица”Волга” № 73496.501.319; СИ - поз.
имот № 73496.501.3385; ЮИ - поземлени
имоти №73496.501.3373,№73496.501.3374
и №73496.501.3375; ЮЗ - поз. имот
№ 73496.501.3383, съгласно АОС №
1713/06.06.2014год. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 14 545,00 лв. (четиринадесет хиляди
петстотин четиридесет и пет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 609
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32,
ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3385, с площ от 2011 кв.м, с
начин на трайно ползване: „за друг вид
производствен, складов обект” находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан кв. 75”а”,
ул. „Волга”, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008г. с граници на имота: СЗ - улица”Волга” № 73496.501.319;
СИ - улица „Козлодуй” № 73496.501.322
и поз. имон № 73496.501.3386; ЮИ- поземлени имоти с №№73496.501.3370;
73496.501.3372 и 73496.501.3373; ЮЗ
- поз. имот № 73496.501.3384, съгласно
АОС № 1716/06.06.2014 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 19105 лв. (деветнадесет хиляди
сто и пет лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 610
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти – частна общинска
собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 2191
кв.м., находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Пейо Крачолов Яворов” №13Б,
кв. 27 с кадастрален № 73496.500501.248
по кадастрална карта от 2008 г. с граници
на имота: С - улица „Пейо Крачолов Яворов” с идентификатор № 73496.500.668;
И – улица „Пейо Крачолов Яворов” с
идентификатор № 73496.500.668; Ю-поз.
имот с идентификатор № 73496.501.249;
З - улица „Пейо Крачолов Яворов” с идентификатор № 73496.500.668, съгласно
АОС №1643/10.02.2014 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 21 910,00 /двадесет и една хиляди
деветстотин и десет/ лв. без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 611
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ земеделска земя
с начин на трайно ползване „изоставени
трайни насаждения” имот № 079014 с площ
от 6.166 /шест декара и сто шестдесет и
шест кв.м/ дка, категория V /пета/, местност „Тополите”, при граници на имота:
С - землищна граница; И - полски път №
079002, гора в зем. земи № 079006 и изост.
тр. насаждения № 079012; Ю - дървопроизв.пл. № 000390; З - изостав. тр. нас.
№ 079013 по картата на възстановената
собственост на с. Старо село, общ. Тутракан, съгласно АОС № 1720/17.06.2014 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2007,00 лв. (две хиляди
и седем лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За

– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 612
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет - гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с идентификатор № 000237 с площ
от 5.347 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, III /трета/ категория, находящ се в
с. Цар Самуил, общ. Тутракан, Местност
„ДО СЕЛОТО” по КВС на с. Цар Самуил,
с граници на имота: С - поз. имот №№
000256,050030,000236; И - поз. имот
№000238 и 000239; Ю - поз. имот №
000240; З - полски път № 052015, съгласно
АОС № 1490/23.04.2013год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 5168,00 лв. /пет хиляди сто
шестдесет и осем лева/.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №613
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет - гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с идентификатор № 000243 с площ
от 6,787 дк., с начин на трайно ползване
”Нива”, III /трета/ категория , находящ се
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, Местност
„ДО СЕЛОТО” по КВС на с. Цар Самуил, с
граници на имота: С - поз. имот №000244;
И - полски път № 052016; Ю - полски път
№ 052016; З - поз. имот № 000257, поз.
имот № 000239 и поз. имот № 000238,
съгласно АОС № 1467/04.04.2013 год. и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 6560,00 лв./ шест хиляди
петстотин и шестдесет лева/ .
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 614
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет - гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с идентификатор № 000355 с площ
от 0,659 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, III /трета/ категория, находящ се в
с. Цар Самуил, общ. Тутракан, Местност
„ДО СЕЛОТО” по КВС на с. Цар Самуил, с
граници на имота: С - поз. имот № 000359;
И - поз. имот № 0003546; Ю - полски път
№ 052013; З - поземлен имот № 000356,
съгласно АОС № 1439/21.03.2013 год. и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 637,00 лв. /шестстотин
тридесет и седем лева/.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №615
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет - гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижими имоти – частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „нива”
имот № 000403 с площ от 0,287 /нула дка.
и двеста осемдесет и седем кв.м/ дка,
категория III /трета/, местност „До селото”,
при граници на имота: С - жил. територия
№ 050030; И - нива № 000401; ЮЗ - нива
№ 000402; СЗ - нива № 000402 по картата
на възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1416/28.02.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
277,00 (двеста седемдесет и седем лева).
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 616
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1
от Закона за общинската собственост,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет - гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с идентификатор № 050118 с площ
от 6,600 дка, с начин на трайно ползване
”Нива”, IV /четвърта/ категория, находящ се
в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, Местност
„Чокойски ниви” по КВС на с. Цар Самуил, с

граници на имота: С - полски път № 051105;
И - поз. имот №050119; Ю - полски път №
051076; З - поз. имот № 050117, съгласно
АОС № 1477/17.04.2013 год. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 7260,00 лв. /седем хиляди двеста
и шестдесет лева/.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 617
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и във връзка с
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат
публични търгове с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от 5 /пет/
стопански години, по реда на Глава Пета
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, за отдаване под
наем на земеделска земя от ОПФ.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обекти на публични търгове с явно надаване, описани
в Част III, Буква А, точка 3 от Годишната
програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община
Тутракан за 2014 год. както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за
провеждане на публични търгове с явно
наддаване, от I-V категория – 60,00 лв./
дка и от VI категория – 50 лв./дка, съгласно
чл.17, ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/.
3.1 Определя стъпки за наддаване в
размер на 10 % от началната тръжна цена.
4. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търгове и сключване на договори.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №618
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 24а, ал. 1, от Закона за
собствеността и ползването на земеделска
земя, чл.8, ал. 1 от Закона за общинска
собственост и чл. 4, ал.1 от НСУРОПФ,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на да се проведе
търг с явно наддаване за отдаване под
наем на поземлен имот (земеделска земя)
с идентификатор № 73496.4.131 с начин на
трайно ползване „нива” гр. Тутракан съгласно АОС № 1179/13.03.2012 г., местност
„Сакар”, категория VI с площ от 69,289 дка.
2. Определя срок за отдаване под наем
от 10 /десет/ стопански години и начална
тръжна цена по 50,00 лв./дка, съгласно
чл.17, ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/..
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 619
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА
, чл.34 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.192, ал.1 от
ЗУТ и чл.6, ал.2,т.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за Изменение на
Решение № 442 по Протокол № 37 от
18.12.2013 г. на Общински съвет гр. Тутракан и се изменя както следва:
- Дава съгласие за възмездно придобиване на незастроен поземлен имот с площ
от 200 кв.м. с проектен имотен идентификатор № 73496.500.4075 находящ се в
гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” в т.ч. 11 /
единадесет /бр. дръвчета-кайсии собственост на Светослав Димитров Гвоздейков,
чрез покупка при цена: 2857,00 лв. /две
хиляди осемстотин петдесет и седем лева/.
- Дава съгласие за възмездно право на
прокарване на подземен канал с дължина
на трасето от 47 м. през УПИ - III, кв. 1,
по ЗРП на гр. Тутракан, собственост на
Светослав Димитров Гвоздейков, при цена:
2750,00 лв. /две хиляди седемстотин и
петдесет лева/.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури понататъшните действия свързани с приемане
на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 620
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.6, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.4, т.2от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 17, ал.5 от ЗУТ, чл.2, ал.2,
чл.32, ал.1, т.8 и ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет - гр. Тутракан
1. Дава съгласие за преобразуване от
публична общинска собственост в частна
общинска собственост, незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.500.4092
с площ от 4 / четири/ кв.м, представляващ част от улица с идентификатор
№73496.500.635 по КК на гр. Тутракан,
придаващ се по регулация към новообразуван поземлен имот, във връзка с влизане
в сила на заповед за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация и План за застрояване
за УПИ- VII-4027, 4091, кв.3, отреден за
„Търговия и обществено обслужване” .
2. Определя оценка в размер на 44,00лв.
/четиридесет и четири лева/ без ДДС, за
продажба на незастроен терен с площ
от 4 /четири/ кв.м. с идентификатор
№73496.500.4092, придаващи се по регулация за урегулиране на УПИ-VII-4027,4091
кв.3 по плана на гр. Тутракан, собственост
на "Аким – Нел” ЕООД.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законосъобразни действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 621

На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМС, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината…” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ.
Да се възложи изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ Парцеларен план /ПП/ за елементите
на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия
по КВС на с. Сяново, общ.Тутракан – за
прокарване на път през поземлен имот
/ПИ/ №012074 (общинска собственост).
Да представи проект за ПУП-ПП в
съответствие с изискванията на ЗУТ,
Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми
и планове, ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров
и графичен вид. Да се представи в три
екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа и на магнитен
носител.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Тутракан и
Областен управител на Област Силистра
в седемдневен срок от приемането му.
Решението не подлежи на оспорване,
съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 622
Общински съвет - Тутракан дава
съгласие Община Тутракан да участва
в пилотната фаза на проект "Разширяване на възможностите на пазара на
енергоефективни услуги, предлагани от
ESCO компании, за публичния сектор"
за следния обект: Улично осветление
на община Тутракан.
2. При доказан гарантиран резултат
възлага на Кмета на Община Тутракан
да проведе конкурс за определяне на
изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Енергоефективни услуги
с гарантиран резултат на общински
обекти” (ДГР) за гореспоменатия обект.
3. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да сключи договор/и (ДГР) с
кандидата/те, спечелили конкурса за извършване на енергоефективни услуги,
по смисъла на чл.чл.23, 48 и 49 от ЗЕЕ.
4. За периода на изплащане на
инвестицията за енергоефективните
услуги, общинските обекти включени
в договора/и, ще получават целеви
средства, планирани в бюджета на
общината, съгласно изискванията на
ЗМСМА и Закона за общинския бюджет.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №623
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.14 от ЗОС, във
връзка с чл.17 и чл.22 от НРПУРОИ,
Общински съвет-Тутракан:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на три броя места за поставяне
на преместваеми обекти за търговска
дейност с максимална площ 5 (пет) м2
по реда на чл.56 от ЗУТ съобразно схеми
за поставяне утвърдени от Гл.архитект
на Община Тутракан, и поставяне на
минимум три броя спирки на масовия
градски транспорт с минимална площ
7м2 на места определени от Община
Тутракан за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на сключване на
договора, при следните условия:
1. Максимален срок за поставяне
на спирките на масовия градски транспорт – 6 (шест) месеца от сключване
на договора.
2. Минимален брой на спирките на
масовия градски транспорт – 3 (три)
броя.
3. Осигуряване на работни места минимум 3 (три) броя.
4. Предложена месечна наемна цена
(кв.м.), но не по-ниска от 1.50 лв. на
кв.м, определен в чл.19, ал.11, т.1 от
НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община
Тутракан, приета от Общински съвет гр. Тутракан.
Други условия, които задължително
да бъдат включени в конкурсната
документация:
- Наемателят се задължава да монтира спирки на масовия градски транспорт, изработени от качествени здрави
материали, изработени от здрави профили, защитени от корозия, козирката
и гърба на спирката да са от закалено
стъкло не по-малко от 10 мм с цел
безопасност.
- Наемателят се задължава за срока
на наемния договор да поддържа,
почиства преместваемите обекти и
спирките и площта около тях, и гаранционно да обслужва спирките на масовия
градски транспорт да поема разходите
по опазването и поддържането им,
включително подмяна на стъкла.
- След прекратяване договора за
наем, Община Тутракан придобива
безвъзмездно собствеността върху
спирките на масовия градски транспорт.
- Всяко разполагане на реклами и/
или рекламно информационни елементи по преместваемите обекти за
търговска дейност и спирките на масовия градски транспорт, предмет на
публично оповестения конкурс, да се
извършва по реда на Наредба по чл.56,
ал.2 от ЗУТ, приета от ОбС гр.Тутракан.
- Размер на депозита за участие в
публично оповестения конкурс – 100
(сто) лева.
II. Възлага на кмета на община Тутракан да проведе конкурса и сключи договор за наем при определените условия.
Неразделна част от настоящия проект на решение са 3 (три) броя схеми за
разполагане на преместваеми обекти за
търговска дейност.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 14, Въздържали се – един, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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От ФК „Белица” се очаква победа
ра на Две могили, а на 24
август, отново с 1:0 при
гостуването си в Кубрат.
Във временното класиране ФК „Белица” заема 12-то
място с 0 точки, следван
от „Доростол 2003” (Силистра) също без точка,
но с много по-лоша голова
разлика – 1:6.
В третия кръг ФК „Белица” ще домакинства мач
с „Черноморец” (Балчик)
– среща, от която футболните фенове очакват
добра игра и победа. Тя ще
се играе от 18:00 часа на
29 август (неделя) на стадиона в с. Белица.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ва кръга от новото
футболно първен ство в Североизточна „В” група вече останаха
в историята. През тази
година представителите
на Силистренска област в
групата се увеличиха с още
един – редом с ФК „Белица”
вече играе и „Доростол
2003” (Силистра).
За съжаление и двата отбора започнаха първенството с две поредни загуби.
На 17 август, в първия
кръг, ФК „Белица” загуби
като гост с 1:0 от отбо-

Д
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В сайта www.bgchudesa.com
Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”

Още С М Я Х :

Юридически прочит на приказката
"ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА"

ервената шапчица
живеела в Урегулиран
поземлен имот (УПИ),
предназначен за жилищни
нужди, находящ се в малко
село, разположен в непосредствена близост до
имоти, част от държавния
горски фонд. От другата
част на горските територии се намирал недвижимият имот на нейната
роднина от втора степен

Ч

по права линия.
В изпълнение на периодичното си задължение за
издръжка и гледане, срещу
което нейната баба й прехвърлила собствеността
върху къщата, Червената
шапчица се отправила към
горските територии, с цел
да престира* на баба си
хранителни продукти, като
спази уговореното местоизпълнение – в къщата на

бабата.
Поради неизпълнение на задълженията на общината да поддържа
и маркира общинските пътища,
Червената шапчица била въведена в заблуждение
и тръгнала по
един пуст, третокласен път.
Там срещнала
Вълка – субект,
притежаващ свидетелство за
съдимост дълго
четири страници.
Той се опитал да я убеди
да сключат договор за дарение, по силата, на който
Червената шапчица да му
предостави безвъзмездно
съдържанието на носената
от нея кошница. Тъй като
опитът му се оказал негоден, в съзнанието му се
формирала умисъл към други
престъпления.
Когато Червената шапчи-

ца пристигнала на местопрестъплението, субектът,
след като осъществил състава на престъплението
„измама”, извършил второ
убийство. В този момент
се появил органът на власт
и при превишаване на служебните си задължения
изкормил престъпника.
С това свое действие
той нарушил правото му на
справедлив процес, както
и още редица текстове
от Конвенцията за защита правата на човека, и в
крайна сметка държавата
била осъдена от Съда в
Страсбург.
*престира – връща, възстановява, представлява
по своята същност мярата
на необходимо поведение,
която следва да престира
"върне" правно задълженото
лице в съответствие с изискванията на оправомощения и с цел удовлетворяването на правно значимите
интереси на титуляра на
субективното право.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
6 5151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - при пожар, наводнения, спешна медицинска помощ, катастрофи, произшествия
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

Фризьорски салон “Офелия”
Механа "МЕЛАНИ"

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 август – Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община
Главиница
1 септември – Юлияна БЪЧВАРОВА, Гл.спец. „Финансово-административно обслужване”, ОбщинаТутракан
2 септември – Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на
ОЦИД, Община Тутракан
2 септември – Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт „Регионално развитие”, Община Тутракан
2 септември – Веселина ИВАНОВА, ФТС „Детелини”,

НЧ „Н.Й.Вапцаров”, Тутракан
2 септември – Леман АЛИ, Секретар на МКБППМН,
Община Главиница
2 септември – Бюлент САЛИМ – Ст. спец. Лесовъд,
Община Главиница
3 септември – Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара,
НЧ „Н.Й.Вапцаров”, Тутракан
3 септември – Димитър ПЕЕВ, Изпълнител „Опазване
на околната среда”, Община Тутракан

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

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

