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"Приемна грижа"
или да подариш детство...
Калина ГРЪНЧАРОВА
а територията на
общините Тутракан
и Главиница, които
се обслужват от Дирекция
"Социално подпомагане" Тутракан, към момента,
има само едно утвърдено
професионално семейство,
в което е настанено дете.
Семейството е от главинишкото село Суходол.
Иде реч за социалната
услуга "Приемна грижа" или
както е по-популярна тя
в обществото "Приемно
семейство".
От разговор с директора
Шенол Молла и началника
на отдел "Закрила на детето" - Теменужка Маринова,
стана ясно, че в нашия край
трудно се "навиват" хора
и семейства да приемат
чуждо дете за отглеждане, т.е да станат приемни
родители.
Статистиката по темана стр. 4
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"ЧЕР ХАЙВЕР И ЛЕЩА"
с Албена МИХОВА и Добрин ДОСЕВ

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2015
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника и в пощенските станции.

www.konkurs.kmeta.bg

Гласувайте в конкурса
"Кмет на годината`2014"!
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В ОЦИД - амбицирани Г
за творчески изненади
Главиница организира
през учебната година Общинатрадиционния
Мотокрос` 2014
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
тартът на новата
творческа учебна
година в Общинския
център за извънучилищни
дейности (ОЦИД) в Тутра-

кан бе даден на 8 октомври
в присъствието на кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, зам.-кмета Петя
Василева, директора на
на стр. 5

на стр. 2

на 19 октомври 2014 г. (неделя) от
10:00 часа на Мотопистата

Драматично-куклен театър "Васил Друмев", гр. Шумен гостува в
Тутракан на 20 октомври (понеделник).
От 18:00 часа в залата на Читалището трупата ще представи театралната постановка "Чер хайвер и леща" на Луиджи Скарничи и Ренцо
Тарабузи.
Предварителна продажба на билети в библиотеката на Читалището.
Цена - 6,00 лв., за ученици и пенсионери - 5,00 лв.

ТОП МЕН ЕООД
Фабрика за мъжки костюми
Набира: Технолог, бригадир, ОТК,
кроячи, шивачи, гладачи

Предлага:Безплатен транспорт и
мотивиращо заплащане

За контакти:

гр. Русе 7000, ул. Потсдам 10

Тел: 082/821 340

Участниците ще се състезават в следните класове: Клас 65 – 85 куб.см;
Клас 125 – 250 куб.см /МХ1
– МХ2/; Клас до 450 куб.см
/МХ3 OPEN/; Клас АТВ.

Заповядайте!
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НОВИНИ
НОВИТЕ ДЕПУТАТИ!
ЦИК оповести избраните народни представители в последните паралментарни избори, с което сложи край на драмата около четвъртия
мандат в област Силистра. След като една седмица Ростислав Павлов
от "АБВ" и Иван Димитров от "Атака" получаваха поздравления, стана
ясно че на парламентарната банка ще застане вторият. Останалите
трима наши депутати са Алтимир Адамов от ГЕРБ, Рамадан Аталай и
Невин Хасан от ДПС.
ТУТРАКАНЦИ ЩЕ УЧАСТВАТ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В УНГАРИЯ
Втората сесия на българо-унгарската научна конференция "Учене
през целия живот - знания и мъдрост" ще се проведе от 16 до 19
октомври т.г. в унгарската столица Будапеща. Неин организатор е
АДО "Дунав", чийто член е община Тутракан. Форумът се организира
и с подкрепата на образователните министерства на двете държави.
В научната конференция от българска страна ще участват представители на общините-членове на Асоциацията. Тутракан ще бъде
представляван от кмета д-р Димитър Стефанов, директора на дирекция
"Хуманитарни дейности" Стефка Станкова и от директори и пом.-директори на общински училища.
ПОДГОТВЯ СЕ БЮДЖЕТ`2015 НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Започна подготовката по формирането на новия бюджет на община
Тутракан. Като част от нея са планираните две работни срещи, на
които предстои да бъдат обсъдени дейностите и техните финансови
параметри в областта на културата и спорта.
На 21 октомври (вторник) с представители на спортните клубове,
учители по физкултура и членовете на Общинската експертна комисия по спорт ще бъде обсъден Спортният календар за 2015 г., а на 22
октомври (сряда) на работна среща ще се съберат представители на
културни институции, училища и детски градини и ще се дискутира
Културният календар. И двете срещи са с начален час 14:30 ч.
ДИМИТРОВДЕН - ПРАЗНИК НА ГЛАВИНИЦА
Своя празник предстои да отбележи гр. Главиница - на 26 октомври
- Димитровден. Празничните събития, чийто организатор е Община
Главиница, ще започнат още на 19 октомври, когато на мотопистата
край града ще се проведе традиционния Мотокрос.
Във вечерните часове на 25 октомври, на откритата сцена в Главиница, ще започне голям празничен концерт-спектакъл с участието на
изпълнителката Валя, танцов ансамбъл и Огнено шоу.
На 26 октомври в 9:00 часа, в православния храм "Св. Димитър
Солунски", който ще чества и храмов празник, ще бъде отслужена
Света Литургия.
„В ДЕТСКИЯ КЪТ НА БИБЛИОТЕКАТА”
В навечерието на новия творчески сезон в НЧ "Васил Йорданов" в
с. Нова Черна пристигна част от обзавеждането на читалищната библиотека, която работи по проект „В детския кът на библиотеката” по
направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата
и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства”
спечелен с проектен фиш за Допълваща целева субсидия за народните
читалища–2014 към Министерство на културата.
ОБЩИНСКИ ЕСЕНЕН КРОС
На 17 октомври (петък) ще се проведе традиционният Общински
есенен крос, в който ще участват ученици от всички училища. Те ще
бъдат разпределени в четири възрастови групи - момичета и момчета 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас. За победителите е предвиден
награден фонд - медали и интересни подаръци.
Началото е от 15:30 ч. в парк "Хр. Ботев"
КРИМИНАЛЕ
64-годишен велосипедист е загинал при автопроизшествие на 10
октомври около 14.40 часа край Тутракан. Според първоначалните
данни той бил застигнат и ударен от микробус „Опел” с водач П.И. (58
г.), като вследствие на удара е починал. Причините за произшествието
се изясняват, образувано е досъдебно производство.
Пожар е избухнал в с. Богданци на 13 октомври. Огнеборците са се
справили, преди да се стигне до материални щети. Спасени са фураж
и къща. Причина за пожара е небрежната работа с открит огън.
Отново небрежна работа с открит огън е причината за пет пожара
в сухи треви, възникнали на 14 октомври в Силистренска област. При
четири от тях огнеборците са предотвратили материални щети, но
при един – в село Антимово, изгорели 50 бали фураж, складирани в
близост. От опожаряване са спасени горски масиви, пчелини, сгради,
царевична нива и орехова градина.
Пожар в отпадъци край Главиница са гасили огнеборци от местния
противопожарен участък вчера. Причина за произшествието отново
е човешката небрежност при работа с огън.
Няма материални загуби.
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ɢ ɝɨɥɹɦɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ÄɄɦɟɬ ɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚ´
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɰɢɬɟɳɟɦɨɝɚɬ
ɞɚ ɭɩɪɚɠɧɹɬ ɩɪɚɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ
ɝɥɚɫɫɚɦɨɜɟɞɧɴɠɡɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɱɪɟɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚ ɩɚɪɨɥɚ ɡɚ
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ɤɨɧɤɭɪɫɚɄɦɟɬɧɚɦɟɫɟɰɚ
Ɂɚ ɩɴɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɮɢɧɚɥ
ɧɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɳɟ ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɬ ɨɬ ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɤɨɦɢ
ɫɢɹɬɚ ɳɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɧɚɭɱɧɢ ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɢ ɨɛ
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ɛɴɞɚɬ ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɜ ɬɚɣɧɚ ɞɨ
ɞɟɧɹ ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɬɚ ɤɚɬɨ
ɝɚɪɚɧɰɢɹɡɚɛɟɡɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬ
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɳɟ ɫɟ
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ɬɨ ɧɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɬɟ ɤɪɢɫɬɚɥɧɢ
ɫɬɚɬɭɟɬɤɢ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ
 ɧɨɟɦɜɪɢ  ɝ ɜ ɇȾɄ ɢ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɢɡɥɴɱɟɧɚ ɩɨ ȻɇɌ
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ɩɚɪɬɧɶɨɪɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
“ТГ”

Епидемичен взрив от Инспектори влизат в
остър вирусен хепатит мандрите
тип А е регистриран в О
две силистренски села
пидемичен взрив от
остър вирусен хепатит тип А е регистриран в силистренските
села Зарник и Голеш сред
деца и ученици, съобщиха
от Регионалната здравна
инспекция в Силистра.
Първите заболели са установени в края на август
и досега има 21 болни деца.
Заболелите са хоспитализирани в инфекциозното отделение на силистренската
болница.
Извършена е профилакти-

Е

ка с човешки имуноглобулин
и са обхванати около 400
деца.
Обърнато е внимание на личните лекари,
обслужващи населението в
тези селища, при установяване на болен да се въведат
наблюдения и да се направят експресни тестове на
членовете на семействата
на заболелите.
Според специалистите
благодарение на взетите
мерки заболяването е ограничено и се развива с бавни
“ТГ”
темпове.

Жътвата на слънчогледа в
Силистренско завърши със
среден добив 254 кг/дка
ътвата на слънчоглед в Силистренска
област е завършила
при среден добив от 254 кг/
дка, съобщиха от Областната
дирекция „Земеделие” в дунавския град.
От засетите 380 551 дка в
региона са получени 96 518 тона
слънчоглед. Първенци по добив
са стопаните от община Ситово 320 кг/дка. В община Силистра са
получени по 265 килограма от декар,
в общините Главиница и Тутракан
- по 250 килограма, в общините
Дулово и Алфатар – по 240 килограма. Най-нисък е средният добив

Ж

пасни и забранени
съставки в сиренето,
маслото и млякото
търсят от агенцията по
безопасност на храните.
Инспекторите влязоха в
мандрите тази седмица,
за да проверят качеството
на млечните продукти и
дали фирмите притежават
необходимите документи за производство, това
съобщиха от агенцията.
Тематичните ревизии в
млекопреработвателните предприятия в цялата

страна ще продължат до
края на седмицата.
Едновременно с проверките по мандрите тръгнаха
и хайки за фалшив оцет в
магазините и предприятията. Резултатите ще бъдат
ясни най-късно в началото
на другата седмица. “
ТГ”

Предстои строителството и
рехабилитацията на пътя между
общините Дулово и Главиница

творени са офертите за строителство и надзор
при рехабилитацията и реконструкцията на 25,179
км от път III-235 в област Силистра – основна
връзка между общините Дулово и Главиница, съобщиха
от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Началото на рехабилитирания участък е от път III-235
започва от кръстовището с път II-23 Исперих – Дулово
в село Окорш и преминава през селата Паисиево, Звенимир, Вълкан, Листец и Подлес. Третокласната отсечка
е важна транспортна връзка между общините Дулово
и Главиница.
Прогнозната стойност на строително-монтажните
работи е 9 926 083 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение
е 90 дни.
Проектът – лот 82, е предвиден за финансиране по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема
BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация
в община Кайнарджа - 205 кг/дка.
Тазгодишният среден добив в и реконструкция на второкласни и третокласни пътиобласт Силистра е с 25 килограма ща“) със средства от Европейския фонд за регионално
по-нисък спрямо 2013 година, ко- развитие и републиканския бюджет, при условие, че има
“ТГ”
гато средно от декар стопаните са освободен финансов ресурс.
получили по 279 кг/дка.
“ТГ”
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Ще ремонтират читалището в
Главиница с европейски пари

НОИ отчете драстичен ръст на новите пенсионери
амразените стаж и възраст за
пенсиониране и несигурността
как ще се променят условията
от 1 януари очаквано карат хората да
не отлагат излизането в пенсия нито
ден. Напливът обаче надхвърля прогнозите на Националния осигурителен
институт и съответно ще надвиши
очакваните разходи за пенсиите за
тази година. От януари до септември
т.г. новите пенсии за стаж и възраст
са се увеличили с над 50% спрямо
същия период на 2013 г. Истински бум
има и при пенсионираните полицаи
и военни - те са се увеличили с над
71%. Това показват данните на НОИ
за новоотпуснатите пенсии за деветте
месеца на тази година.
39 677 българи са се пенсионирали
с изпълнени условия за стаж и възраст
към края на септември. Това е с 51%
повече спрямо деветмесечието на

З

2013 г., когато новите пенсионери бяха
близо 26 300. Със смесен стаж са 21
546 души, или с 44% повече спрямо
миналата година. Хората от най-масовата трета категория, излезли в пенсия
през тази година, пък са се увеличили
със забележителните близо 61% - до
малко над 18 хил. души. За сравнение
към края на миналия септември, преди
БСП да стопира увеличението с по 4
месеца на стажа и възрастта, те бяха
над 11 200. Едва 95 българи, работили
тежък труд (първа и втора категория),
са се пенсионирали от началото на
годината. Тук се отбелязва намаление
с над 10%.
Близо 900 повече са и полицаите и
военните, излезли в пенсия тази година. Това е ръст с над 71%. Миналата
година новите пенсии за служители на
специалните ведомства са били 1246,
а тази - 2136.
“ТГ”

Търсиш ли си работа?
Нетуоркс България ООД търси да назначи кабелен техник за
интернет и телевизия в гр. Тутракан.
Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование – предимство техническо;
- Основни познания и интереси в областта на електротехниката,
електрониката, интернет и/или телевизионната техника;
- Сръчност и умения за работа с различни инструменти и измервателна апаратура;
- Възможност за пътувания, работа на открито и при лоши атмосферни условия;
- Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения;
- Добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорската книжка е предимство,
- Предишен опит на подобна работа е предимство.
За повече информация на тел.:
0885 009 226 – Дамян Найденов
0882 080 215 – Виктория Маринова

ɤɨɥɨɥɜɳɟɛɴ
ɞɚɬɜɥɨɠɟɧɢɜɪɟɦɨɧɬ
ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ´ ɜ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɋɪɟɞ
ɫɬɜɚɬɚɫɚɨɞɨɛɪɟɧɢɩɨɈɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨ
ɢ ɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɢ ɜ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚ
ɆɂɊȽ ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
ɉɪɟɡ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ ɛɟ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɩɨ ɢɡɛɨɪ
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ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ
ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɪɚɛɨɬɢ
ɋɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɟ ɫɬɪɨɟɧɚ ɩɪɟɡ ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɢ ɧɟ H ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɚ ɋɟɝɚ
ɢɡɰɹɥɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɞɦɟɧɟɧɚ
ɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟ
ɧɚ ɟ ɢɡɨɥɚɰɢɹ ɧɚ ɫɝɪɚɞɚɬɚ
ɩɨɞɦɹɧɚ ɧɚ ɞɨɝɪɚɦɚ ɩɚɪɧɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɢɡɰɹɥɨɧɨɜɚɫɰɟɧɚ
ɢɞɪ
“ТГ”
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В Главиница:

Общинският бюджет се изпълнява рационално
Приета е нова Наредба за стопанисване и управление
на недвижими имоти - земеделски земи от ОПФ
фондове, както и целевите
трансфери получени от финансовото министерство
и други отраслови министерства.
От дискусията по точката стана ясно още, че
по набирателната сметка
има 150 763 лв., а по извънбюджетните сметки още 5
315 867 лв., които са предназначени за реализацията
на няколко проекти. Първият проект е за реконструкция и изграждане на спортен център в гр. Главиница,
вторият - за рехабилитация на общинската пътна
мрежа и реконструкция на
магистрален водопровод,
следващият - за залесяване
на неземеделски земи на
територията на общината.
Предвидените в тазгодишният бюджет 60 хил.лв.

за ремонт на селски чешми
ще бъдат прехвърлени за
следващата година, когато
ще започне същинският
ремонт, стана ясно от
отговора на кмета Хамди
на въпрос от общинския
съветник Славко Стефанов.
Загриженост за намаляващия брой на децата в
детските градини по селата, а от там и опасността
да не стигнат средствата
от държавата за фонд
"Работна заплата", изрази
общинският съветник Данка Милчева, подкрепена в
опасенията си и от общинското ръководство.
Общинският съвет прие
отчета за бюджетното
изпълнение за полугодието, като при гласуването
по точката се въздържаха
съветниците на ДПС. Еди-

Електронен синдикат

увеличаване на техническите специалисти и широко прилагане
на дуалната система в средното
образование. КНСБ настоява за
насърчаване на заетостта чрез
реформа в системата за учене
през целия живот и облекчаване
на преходите от образование към
заетост, от безработица към заетост и от заетост към заетост. КНСБ
настоява за консенсусна разработка на национална Стратегия за

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовната сесия на
Общински съветГлавиница, която се
проведе на 13 октомври
започна с поздравления от
председателя на местния
парламент Сейфи Салим и
кмета на общината Хюсеин
Хамди към съветниците,
общинарите и присъстващите граждани за Деня на
българската община, който
бе отбелязан предния ден.
8 028 372 лв. е размерът
на първоначалния бюджет
на община Главиница за настоящата година, като към
края на полугодието той е
актуализиран с още 304 383
лв. Изпълнението за първите 6 месеца на 2014-та е 3
460 977 лв., сочи обяснителната записка. Според кмета Хюсеин Хамди и неговия
заместник по финансовите
въпроси Севгюл Амза изпълнението върви закономерно
и нормално.
Разглеждания отчет за
изпълнение на бюджета на
община Главиница включва
изпълнението на бюджета
на 23 второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити, разходите за дейности пряко финансирани
чрез собствения бюджет,
постъпилите средства
по набирателната и извънбюджетните сметки и
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егионална среща на ръководството на КНСБ в лицето на Пламен Димитров
- президент на КНСБ, Н. Ненков,
проф. М. Сотирова, Ася Гонева,
Чавдар Христов и др. със синдикалния актив от областите Русе,
Силистра и Разград се проведе на

Р

на обществено-политическото и
социално-икономическото развитие на страната - промени в
разпределението и системите на
заплащане, нова икономическа
и фискална политика, включващ
пазар на труда, социална сигурност
и социален диалог. По отношение

ɑɚɫɬɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɫɢɧɞɢɤɚɥɧɚɝɪɭɩɚ

10 октомври в Русе.
Участие взеха и синдикалисти
от град Тутракан, представители
на НУС - Румяна Статева и Ценка
Маринова, СБУ – Неделчо Делев, на
синдикалната ортанизация към Община Тутракан - Тодорка Ангелова,
МБАЛ - Невяна Георгиева и др.
Срещата откри Пламен Димитров, като направи обзор на
ситуацията в страната след изборите. Обсъдени бяха приоритетите

на заплащането, синдикатът залага
на три важни цели с хоризонт края
на 2017 г. - средна работна заплата
- 40% от ЕС-28; относителен дял на
компенсацията на наемния труд 50% от БВП; съотношение между
минимална и средна работна заплата - не по-малко от 50%.
КНСБ настоява и за разработване на Програма за възстановяване на индустрията на България.
От синдиката искат радикално

развитие на пенсионната реформа
2015-2035. Според тях стратегията
трябва да съдържа преустановяване на увеличението на общата
пенсионна възраст и възстановяване на процеса не по-рано от
1 януари 2021, установяване на
трайно решение за ранното пенсиониране, постепенно подобряване
на баланса между приходите и
разходите на системата и постигане на трайно съотношение 1/10

нодушно обаче бе дадено
съгласие Община Главиница
да кандидатства с проект
по мярка 226 на ПРСР за
изграждане на система за
ранно откриване на горски
пожари, видео наблюдение и
оповестяване в землищата
на с. Малък Преславец и с.
Богданци.
Последните изменения в
Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, както в Правилника за неговото приложение
са в основата на изработената нова Наредба под
№27 за стопанисване и
управление на недвижими
имоти - земеделски земи
от ОПФ.
"Община Главиница е селска община, чийто основен икономически отрасъл
е селското стопанство,
поради което е необходимо осъвременяване на
Наредбата и привеждането
между минималния и максималния
осигурителен доход.
Президентът на КНСБ представи
новата електронна платформа
на КНСБ - Електронен синдикат.
Електронният синдикат е цялостно
решение, обобщаващо употребата
на информационни и комуникационни технологии от КНСБ при
предоставянето на услуги на синдикалните членове посредством:
Открита част на Електронен
синдикат има за предназначение да
популяризира синдиката и да привлича нови синдикални членове.
Закрита част на Електронен
синдикат има предназначение да
предоставя специализирани услуги на регистрирани синдикални
членове и оказване навременна
бърза точна и ясна информация
за синдикални лидери, секретари
и най-вече за синдикални членове.
Синдикалните членове ще имат
достъп до директни, интернет
консултации при нарушени синдикални права и възникнали трудови
конфликти, безопасни условия
на труд, консултации по трудови,
социални и осигурителни въпроси,
заплащане на труда, експертна
помощ и директно предоставяне
на услуги по проекти и фондове
на конфедерацията.
Във втората част от срещата
проф. Сотирова представи „Наръчник за управление на работните
заплати в предприятието чрез
колективно трудово договаряне” - механизмите за нормиране,
оценка и измерване на трудовите
постижения, предназначен за синдикалните председатели и екипи за
водене на колективни преговори в
предприятията.
В края на срещата Чавдар Христов даде изчерпателни отговори
на наболели въпроси в трудовите
колективи. Председателите на
синдикалните дружества от нашата
община си тръгнаха удовлетворени
от срещата.
Емилия ШАРБАНОВА,
Общински координатор на
КНСБ-Тутракан

й съгласно извършените
изменения" - се казва в
основанието за приемане
на новия нормативен общински документ. Освен
това през настоящата
година изтичат наемните
договори, с които Община
Главиница е предоставила 3
745 дка земеделска земя за
управление, поради което е
необходимо актуализиране
на списъците, съдържащи данни за определянето
на свободните недвижими
имоти - земеделски земи
от общинския поземлен
фонд, за които следва да се
предприемат последващи
действия за отдаването
им под наем. Проведена е
и среща с животновъдите,
които основно проявяват
интерес към този фонд.
Наредбата бе приета
единодушно от присъствалите 17 общински съветници, а н а следваща сесия
кметът на общината ще
даде информация за хода
на събирането на наемите
от отдадените земеделски
земи, като отговор на въпрос от общинския съветник Сузан Хасан.
Съветниците гласуваха
положително докладната
записка, с която се определят недвижимите имоти
- земеделски земи от ОПФ,

които да се отдават под
наем или аренда за следващата стопанска година.
След продължителна дискусия по докладната за
отдаване под наем на разорани площи от имоти с
начин на трайно ползване
"пасище, мера" чрез публичен търг и предложения за
допълване на решението
или изготвяне на нова докладна записка, се стигна
до отлагане на разглеждането на следващото заседание на Общинския съвет.
Съветниците разгледаха
и няколко разпоредителни
сделки - продажби на общински имоти в Главиница,
Сокол и Звенемир, а също
и попълване на Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост в
селата Подлес, Черногор,
Суходол и Зарица, както
и продължаване срока на
действие на разрешителни
за ползване на в язовири в
селата Сокол, Долно Ряхово, Зафирово, Суходол и
Бащино.
На тази сесия бяха избрани и четири съдебни заседатели за Районен съд-Тутракан. Това са Ведат Реджеб,
Бедрие Халим, Алкин Лютфи
и Фатин Расим.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 73/14.10.5.2014 год.

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ Ви съобщаваме, че във връзка с чл.124 а, ал. 1 и 7 от ЗУТ и
Решение № 549 по Протокол № 44/24.04.2014 год. е изработен:
„Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за застрояване /ПЗ/" в обхват на имот с № 050012, в землището на с. Шуменци, местност ”Айвалъка", начин на трайно ползване: ”Исторически
паметник” (за имот извън границите на урбанизираната територия)
- Мемориал "Военна гробница - 1916 г.”
С предшествуващия проект за доизграждане на: Мемориал "Военна гробница-1916 г.” остават неизградени посетителски център,
диорама и паркинг.
Ново предложение е обединяването на посетителския център и
диорамата, и трансформирането им в Музейна сграда, вкопана около
4 метра под нивото на прилежащия терен, на изискуеми разстояния и
със силует, съобразен със силуета на Военната гробница. Предвиждат
се и експозиция на открито, елементи на монументално изкуство,
както и елементи на уникалния дизайн.
Показателите за застрояване са посочени в матрица и таблица към
графичната част на проекта. Проектът съдържа част: Пътна, Ел., В и К.
Приложени са:
- Становище от Министерството на културата с изх. №33-НН790/18.09.2014 г.
- Писмо от РОСВ гр. Русе с изх. № 2446 / 29.08.2014 г.
- Скица, съгласувана с БТК ЕАД (VIVACOM).
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост
е открит в Главиница
Н
ова социална услуга
в Главиница вече се
предоставя, информира зам.-кметът Елена Маркова. На 1 октомври т.г.
в присъствието на кмета
Хюсеин Хамди, председателя на Общински съветГлавиница Сейфи Салим, директора на ДСП-Тутракан
Шенол Молла, нач.-отдел
"Закрила на детето" Теменужка Маринова и други
гости бе открит официално

и отвори врати Център
за настаняване от семеен
тип за възрастни хора с
умствена изостаналост.
Услугата се предоставя като делегирана от
държавата дейност и е с
капацитет 15 места. Потребителите на услугата
отговарят на изискванията
на методиката на Центъра
за настаняване от семеен
тип, утвърдена от Агенция
за социално подпомагане и

Държавна агенция за закрила на детето.
В Центъра се създава
среда, близка до семейната, при която лицата ще
получават необходимите
им индивидуални грижи и
подкрепа за личното им
съзряване и изграждане на
умения за самостоятелен
живот.
Новата социална придобивка ще осигури и 12 работни места за жителите
на община Главиница.
Сградата, предназначена
за предоставяне на услугата разполага с пет спални
със собствени санитарни
възли, дневна, кухня и трапезария и зала за занимания.
За оборудването на помещенията Община Главиница
също е осигурила необходимите средства.
“ТГ”

Истанбул - символ на империи
Анастасия ЯКОВА
продължение от бр.39
първият ден следобяд,
екскурзоводът Ефраим ни
заведе в огромния Миниатюрк парк – истинска наслада за
ума, познанието и естетическите
чувства.
Миниатюрк е открит музей
на турската архитектура, бит и
култура.
Той е разположен на североизточния бряг на Златния рог в Истанбул. Паркът се състои от точни
триизмерни модели, изработени в
мащаб 1:25. Засега са изградени
105 модела на най-известните
монументални творби, отразяващи
културното наследство на Турция.
45 от моделите са от Истанбул, 45
от Анадола и 15 са от османски
територии, които днес са извън
Турция. Макетите са точни копия
на оригиналите. Общата застроена
площ на парка е около 60 декара
и се счита, че е най-големия такъв
музей в света. Неговата цел е да
позволи на посетителите от цял

В

свят да се запознаят с богатото
историческо наследство на Турция.
Вековни величествени джамии,
църкви, синагоги, мостове, дворци, кули и природни пейзажи са
заели своите места тук. От "Света
София" и Синята джамия, до две
от седемте чудеса на древния
свят - храмът на Артемида в Ефес
и Мавзолеят на Maussollos в Халикарнас (днешния Бодрум). Тук ще
видите и много уникални образци
на изкуството и архитектурата на
съвременна Турция. Ще видите и
точно копие на първия мост между Европа и Азия над Босфора.
Налице е също така миниатюрна
железопътна мрежа, магистрала
с движещи се превозни средства,
летище с движещи се самолети и
кораби, плаващи през Босфора и
други водни площи. Тези динамични модели, превръщат Миниатюрк
в истински жив парк. Има и детски
парк с жив лабиринт, електрически
влакчета, шахмат с живи фигури и
други атракции. Получавате специална електронна карта. Когато

ɌɨɜɚɟɱɚɫɬɨɬɆɢɧɢɚɬɸɪɤ

искате да научите подробности за
експоната, с тази входна карта се
задейства коментара на избрания
от вас език. В момента има 6
алтернативни езика, английски,
френски, немски, турски, арабски
и руски.
Следващата забележителност,
която посетихме бе дворецът Топ
капъ. По пътя до там нашият гид
Ефраим допълваше познанията
за големия град – център на 4
империи.
Топ капъ е най-старият дворец,
в който са царували 18 султани.
Той е бил първата резиденция на
османските султани. По време на
тяхното 624-годишно управление,
този дворец е използван в 400
от тях от 1465 до 1865 г. Можете
да си представите богатството от
исторически и архитектурни пластове и влияния събрани на едно
място! Разположен е на брега на
Босфора.
Дворецът е бил едновременно
резиденция на султана, център на
държавността и място за забавления и посрещане на важни гости.
По време на най-силните му периоди тук са живеели едновременно
над 7000 души. Състои се от 4
двора и множество разпръснати
малки сгради. В ареалите на комплекса има джамия, болница, пещи
и кухненски помещения, монетен
двор, оръжейни, казармени помещения. След края на Османската
империя през 1924 г. Топкапъ е
превърнат в музей и е отворен за
посещения като образец на дворец
от османския период. Днес тук се
съхраняват важни реликви като
наметалото на пророка Мохамед
и мечът му, което привлича много
туристи. В библиотеката на Топ
капъ сарай се съхраняват 22 000
ръчно написани книги. Това огро-

мно книжно богатство се състои от
произведения не само на арабски,
персийски и турски език, но и на
славянски, гръцки, арменски, латински и дори унгарски език.
Минаваме през огромната порта
и навлизаме в първият двор. Там
ни изненада християнска църква
„Свети Ирин". Този двор се е наричал „Дворът на еничарите”. Тук
са живели и обучавали войниците
от еничарската войска. На една
от крепостните стени виждаме
необикновена ниша. Всъщност,
Ефраим ни обясни, че това е
мястото за отсичане на глави на
непокорните.
Интерес представляваше залата,
където е заседавал Дивана. Диванът е бил тогавашният парламент.
Изборът на депутатите е ставало,
чрез хора на султана, които са
ходили из страната и са избирали
хора по определени качества.
Залата е красива с орнаменти
съчетани в стил и цветове. Покрай
стените са поставени меки одъри.
Над една от стените се намира
маскирано прозорче. От там разговорите са се подслушвали и тези,
които са се изказвали неблагонадеждно, на другия ден са били

обезглавявани.
Посетихме харема, който се намира в друга сграда с необходимите удобства. Външните и вътрешни
стени, таваните са изписани с
орнаменти разнообразни по вид,
големина и цвят в ориенталски
стил. Интерес представлява и
оръжейната зала. Тук са разположени различни по вид и големина
оръжия, с които войниците са
воювали по време на безбройните
войни. Всички оръжия ни възхитиха с богатството на орнаменти.
Някои от тях златни, позлатени,

други сребърни, ни изненадват с
разнообразието и красотата.
Огромната опашка от чуждестранни туристи ни попречи да
разгледаме тронната зала. За
да разгледаш целият сарай, ти е
необходимо да посветиш цял един
ден. Тръгваме си с пожелание пак
да дойдем.
Не изпитахме съжаление, тъй
като ни чакаше друго предизвикателство - пътуване към Принцовите
острови.
Следва

Ⱦɜɨɪɟɰɴɬɧɚɟɧɢɱɚɪɢɬɟɬɭɤɫɚɨɬɫɢɱɚɥɢɝɥɚɜɢɬɟɧɚ
ɧɟɩɨɤɨɪɧɢɬɟ
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В ОЦИД - амбицирани за творчески
изненади през учебната година

ȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚ
ɫɩɨɞɚɪɴɤɚɨɬ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

от стр. 1 жоретен състав, Градски духов
оркестър, школа по класическата
китара, вокалните формации в различни възрастови групи, школи по
английски език в детските градини
и в 1-ви клас и др.
Церемонията завърши с изпълнение на малките изпълнители от
"Слънчева усмивка", които през

дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка Станкова,
директори на училища и
детски градини, децата и
техните родители.
Като изрази своята увереност,
че през новия творчески сезон

ще бъдат осъществени повече
интересни идеи, директорът на
Центъра Доротея Бальовска благодари на присъстващите и им
пожела отлична съвместна работа.
Тя припомни някои успешни инициативи през настоящата година
с участието на възпитаниците на
ОЦИД или организирани от него,
като празничната седмица "Огненият Дунав" и Международния
конкурс "Речни ноти".
Връчвайки ваучер, подарък за
допълване на техническите средства на Центъра, кметът д-р Димитър Стефанов изрази удовлетворение от работата на културната
институция и пожела пътят нагоре,
към славата, да продължава.
В момента към ОЦИД функционират 14 различни школи, като
новата е "Приложни декоративни
изкуства". Продължават работа
школата "Модерен балет", Ма-

Ɋɟɩɟɬɢɰɢɹɧɚɜɨɤɚɥɧɢɬɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ

шили досега на родителите, на децата, на Общината задължително,
защото са били винаги зад гърба
ми. Като казвам Община, разбирайте кмета д-р Димитър Стефанов
и зам.-кмета Петя Василева, която
е сърцето и душата на културата в
града. Ние сме щастливи, че имаме
такъв сърцат човек като началник.
Много добре си сътрудничим
с Историческия музей. Може
би, най-добре с тази културна
институция си сътрудничим и ще
продължаваме да осъществяваме
съвместни мероприятия.
През новата учебна творческа
година започваме доста амбициозно. Предстоят 60 години
организирана работа с деца да
празнуваме през цялата 2015-та
година. Планирали сме по този
повод една среща - отворена
Кръгла маса, на която смятаме да
съберем всички бивши директори
на нашата институция, независимо
как се е наричала тя през годините
- Детски център, ОДК или Пионерски дом. Ще поканим и г-жа Цветана Кирова, която има какво да
ни разкаже. Пък
и всички колеги,
които са минали
от тук са оставили следа след
себе си, защото,
ако тя нямаше
своята функция,
много важна за
града, до сега нямаше въобще да
съществува, убедена съм в това.
Преминали през
много ветровити
моменти, които
може и тепърва
също да ги има,
но ние сме много
силни и винаги
можем да покажем това, което
има тук и това, за
което се борим.
В един град като

следващата година
ще честват 25-годишен юбилей.
Още един юбилей предстои да
отбележи ОЦИД
през 2015-та - 60
години организирана работа с деца.
За тези юбилеи
и за намеренията
през новия сезон
разказва директорът му Доротея БАЛЬОВСКА:
- Много амбициозен творчески
сезон, изпълнен с
най-различни ангажименти, годишнини, празници ɇɟɩɭɤɢɫɬ
предстои. Първото
нещо, което искам
да кажа е, че безкрайно много Тутракан всяка малка част култублагодаря за това, което сме свър- ра, изкуство, образование, наука,
просвещение са много нужни на
хората. Аз виждам колко светят
очите на децата и колко са щастливи, когато има нещо, на което да
присъстват. Неслучайно през цялата година едва сега се спряхме да
си починем малко и пак започваме
отново. Минахме през различни
мероприятия - глобални, големи
като "Огнения Дунав", "Речни ноти",
майските културни празници и др.
Ще отбележа и 25-годишния
юбилей на ВГ "Слънчева усмивка".
Тази вокална група е наследник
на една друга група, която в началото започнахме да правим с г-жа
Димитрина Рашева в читалището.
Казваше се "Дунавски звънчета" - в
далечната 90-та година. Тогава тя
ме извика и каза: „Трябва да на-

правиш една вокална група.”, а аз
й отговорих: „Дали ще мога?”. Тя
беше категорична: „Да, естествено,
че ще можеш.”. Не й повярвах
тогава, но нещата се случиха след
като напуснах читалището. Много
се надявам на юбилея да съберем
децата, които са започнали от тук,
които отдавна са женени и имат
собствени деца, някъде по света
дори. Винаги когото и да срещна
от тях, те си спомнят с умиление
за това, което се е случило тук.
Наистина минаха доста талантливи
деца, просто се изгради една много
добра школа. Затова се появиха и
"Речни ноти" преди 13 години.
Едно от новите неща, които ще
подготвим е един професионален
мюзикъл - "Магьосникът от Оз". Ще
ползваме режисьор, ще ползваме
нашия най-голям приятел Пламен
Мирчев, който е авторът на музиката. Ще го представим най-малко
в Русе и Силистра.
А за следващите "Огнен Дунав"
и "Речни ноти" макар и рано, но
имаме големи амбиции. Смятаме
да подготвим един голям концерт,
може би, в рамките на "Огнения
Дунав", който ще се нарича „Звездите от "Речни ноти” и в него да

поканим да участват наградените
деца и групи от страната и чужбина
досега.
Новината от ОЦИД е, че излезе
новият албум на група "Непукист".
Остава да се направи смесването
на песните в едно софийско звукозаписно студио и албумът е факт.
Нашата група "Непукист", която
се ръководи от Иван Неделчев,
е много добра група и харесвана
от младите хора. Те гостуват
постоянно в Русе, на различни
рок-фестивали. И още една новина
- предстои написването и на диск
с нови песни за група "Слънчева
усмивка". Не сме си избрали още
авторите, но и двамата композитори – Хайгашот Агасян и Светослав
Лобошки ще присъстват в диска.
Избрали сме няколко текста, много
работа ни чака!

Образователният проект
„Обичай Родината“ достигна
до област Силистра
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ɤɚɪɢ´ɫɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɧɚɨɧɥɚɣɧ
ɦɚɝɚɡɢɧɚH0$*ȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɩɴɫɬɪɢɤɚɪɬɢɳɟ
ɧɚɦɟɪɹɬɫɜɨɹɞɨɦɜɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɭɱɢɥɢɳɚɜɬɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɴɬÄɈɛɢɱɚɣɊɨɞɢɧɚ
ɬɚ³ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɩɨɞɛɭɞɢ ɭ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɜɧɚɱɚɥɧɚɬɚɮɚɡɚ
ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɡɚ
ɧɨɜɢ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚ ɪɨɞɢɧɚɬɚ
ɉɨɜɟɱɟɨɬɤɚɪɬɢɳɟɛɴɞɚɬ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɜɭɱɟɛɧɢɬɟɤɚɛɢɧɟ
ɬɢɜɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧȺɥ
ɮɚɬɚɪɢȾɭɥɨɜɨɤɚɬɨɬɹɯɧɨɬɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɟɞɚ
ɫɟɧɚɫɴɪɱɢɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɞɟɰɚɬɚɱɪɟɡɦɨɞɟɪɟɧɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɟɧɩɨɞɯɨɞ
Äȿɤɢɩɴɬ ɧɢ ɟ ɳɚɫɬɥɢɜ ɱɟ
ɩɪɨɟɤɬɴɬ ɳɟ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɧɚ
ɱɚɥɧɚɬɚɮɚɡɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚ

ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɢɳɟɛɴɞɟɨɬɩɨɥɡɚ
ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
Ⱦɟɬɫɤɚɬɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɳɟɫɴɛɟɪɟɦɧɨɝɨɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥ
ɧɢɩɨɝɥɟɞɢɚɫɴɳɨɢɨɞɨɛɪɟ
ɧɢɟɬɨɧɚɭɱɢɬɟɥɢɬɟɢɪɨɞɢɬɟ
ɥɢɬɟ³ɤɚɡɜɚɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɬɟ
ɨɬÄɋɞɪɭɠɟɧɢɟȺɡɛɭɤɚɪɢ
ȼɫɢɱɤɢ ɰɜɟɬɧɢ ɪɢɫɭɧɤɢ ɜ
ɤɚɪɬɚɬɚ ɫɚ ɫɴɡɞɚɞɟɧɢ ɨɬ ɯɭ
ɞɨɠɧɢɱɤɚɬɚ Ƚɟɪɝɚɧɚ Ⱦɨɧɟɜɚ
ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ
ɝɨɞɢɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɭɫɢɥɢɹɌɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ
ɬɟ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨ ɞɨɫɬɴɩɟɧ
ɡɚ ɜɴɡɩɪɢɹɬɢɹɬɚ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɧɚɱɢɧɫɛɨɝɚɬɫɬɜɨɨɬɲɚɪɟɧɢ
ɢ ɢɧɬɪɢɝɭɜɚɳɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɫ ɥɟɝɟɧɞɚ ɤɴɦ ɜɫɹɤɚ ɢɥɸɫ
ɬɪɚɰɢɹ
Ɂɚɟ0$*ɩɪɨɟɤɬɴɬÄɈɛɢɱɚɣ
Ɋɨɞɢɧɚɬɚ³ɟɩɴɪɜɨɬɨɫɨɰɢɚɥ
ɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɨ ɫɴɛɢɬɢɟ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɢɟɱɚɫɬɨɬɩɪɨɝɪɚ
ɦɚɬɚ ɢɦ ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ
ɂɧɨɜɚɬɢɜɧɨɬɨ ɩɨɦɚɝɚɥɨ ɳɟ
ɫɬɢɝɧɟ ɞɨ ɭɱɢɥɢɳɚɬɚ ɜ ɫɬɪɚ
ɧɚɬɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɥɸ
ɛɟɡɧɨɬɨɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚȿɤɨɧɬ
ȿɤɫɩɪɟɫ
“ТГ”
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ОБЩИНСКИ

Решения на
Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 50 от 25.09.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 633
Относно: 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 групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена на МОН за учебната
2014-2015 г..
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на изменение и допълнение
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ земеделска земя с начин
на трайно ползване „изоставена орна земя”
идентификатор № 73496.4.123 местност „Сакара” в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ земеделска земя с начин
на трайно ползване „за земеделски труд
и отдих” идентификатор № 73496.504.273
местност „Зад болницата” в землище гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ земеделска земя с начин
на трайно ползване „за земеделски труд
и отдих” идентификатор № 73496.504.667
местност „Зад болницата” в землище гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с имот – общинска собственост,
представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „нива” идентификатор №
021008 местност „Коруклука” в землище с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Промяна в „Тарифата за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв. м.
при предоставяне на общински помещения,
терени и земи”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за предоставяне за безвъзмездно право на ползване
на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. Трансмариска №9 „б” с идентификатор
№73496.500.87 за нуждите на Исторически
музей гр. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000245 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000246 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000247 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000248 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000250 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000251 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с идентификатор № 000252 с начин
на трайно ползване „нива” в землищата на
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ Незастроен
урегулиран поземлен имот находящ се в с.
Преславци, общ. Тутракан , кв. 23, упи- ХVII500 с площ от 1570 кв.м. по плана на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 73496.27.30 с начин на
трайно ползване „нива” в землищата на гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Приемане на решение за безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост находящ се в

гр.Тутракан, обл.Силистра, ул.”Крайбрежна
”№34, кв. 19, представляващ помещение
с площ от 146 кв.м. с кадастрален №
73496.500.1715.1.30, намиращо се на партерният етаж в западната част на бл.”Чайка-1” с
идентификатор № 73496.500.1715.1 построен в поземлен имот № 73496.500.1715 по КК
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на СНЦ-„Сакин Туна” гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Определяне на оценки на общински земеделски земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа на
актове посочени в параграф 4 от Преходните
и Заключителни разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Дофинансиране на футболните клубове на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 634
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.11а, ал.1, 2 и
3 на Наредба №7 от 29.12.2000 година, 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 година, 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 9 ученици, недостиг
от 9 ученици /минимален брой 18/ и осигурява минимални допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 9 ученици х 1472 лв./х 20% = 2 649,60
лева.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 635
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закон
за нормативните актове, Общински съвет
– Тутракан приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за поддържане
и опазване на обществения ред, чистотата и
общественото имущество на територията на
Община Тутракан:
§ 1. Чл. 4, т. 6 от Наредбата: “Вдигането на
шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14:00 до 16:00
ч. и от 22:00 до 07:00 ч. за зимния период и
от 23:00 до 07:00 ч. през летния период, като
в предпразнични и празнични дни крайното
време се удължава с един час.
Изключение да са случаите, когато се
провеждат тържествени ритуали /сватби и
други обреди/ до 24:00 часа.”, придобива
следния вид:
„Чл. 4, т 6. Вдигането на шум, смущаващ
спокойствието на обитателите в жилищните
сгради от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до
07:00 ч., като в предпразнични и празнични
дни крайното време се удължава с един час.
Изключение да са случаите, когато се
провеждат тържествени ритуали /сватби
и други обреди/, обявени за дните петък и
събота, до 24:00 часа.”.
§ 2. Чл. 4, т. 14 от Наредбата: „На собствениците и управителите на питейни
заведения, кафенета, дискотеки, заведения
за обществено хранене и други заведения,
в които се сервира алкохол, да допускат в
тях след 22:00 ч. от 01.09. до 30.06. и след
23:00 ч. през останалия период на годината
непълнолетни лица, които не са придружени
от родители, попечители или настойниците
си.”, придобива следния вид:
„Чл. 4, т. 14. На собствениците и управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и
други заведения, в които се сервира алкохол,
да допускат в тях след 22:00 ч. непълнолетни
лица, които не са придружени от родители,
попечители или настойниците си.”.
§ 3. Чл. 4, т. 18 от Наредбата: „Инсталирането и престоя на маси на открито, сервиране
в обществените пространства – тротоари
и други, в часовете от 22:00 до 06:00 ч.,
когато обектът се намира в непосредствена
близост до жилищна сграда.”, придобива
следния вид:
„Чл. 4, т. 18. Инсталирането и престоя на
маси на открито, сервиране в обществените
пространства – тротоари и други, в часовете
от 23:00 до 07:00 ч., когато обектът се намира
в непосредствена близост до жилищна
сграда.”.
§ 4. Чл. 4, т. 21 от Наредбата: „На собствениците и управителите на интернет-кафета,
интернет-клубове, игрални компютърни
зали и зали с хазартни игри – тип игрални
електронни автомати да допускат малолетни
и непълнолетни лица, без пълнолетен придружител след 22:00 ч. от 01.09 до 30.06.
и след 23:00 ч. през останалия период.”,
придобива следния вид:
„Чл. 4, т. 21. „На собствениците и управителите на интернет-кафета, интернетклубове, игрални компютърни зали и зали
с хазартни игри – тип игрални електронни
автомати да допускат малолетни и непълнолетни лица, без пълнолетен придружител
след 22:00 ч..”.
§ 5. Чл. 10, ал. 1 от Наредбата: „За спазването на работно време, считано от 06:00
до 22:00 ч. – през зимния период и от 06:00
до 23:00 ч. през летния период, не се изисква разрешение от Общината.”, придобива
следния вид:
„Чл. 10, ал. 1. За спазването на работно
време, считано от 06:00 до 23:00 ч., не се
изисква разрешение от Общината.”.

§ 6. Чл. 10, ал. 4 от Наредбата: „Контролът
по спазване на работното време се осъществява от длъжностни лица, назначени от Кмета и от органите на РУ „Полиция” – Тутракан,
като стриктно се спазват изискванията за
шум и музика, смущаващ спокойствието
на живеещите в жилищни сгради от 14:00
до 16:00 ч. и от 22:00 до 06:00 ч. за зимния
период и от 23:00 до 06:00 ч. за летния
период.”, придобива следния вид:
„Чл. 10, ал. 4. Контролът по спазване
на работното време се осъществява от
длъжностни лица, назначени от Кмета и от
органите на РУ „Полиция” – Тутракан, като
стриктно се спазват изискванията за шум и
музика, смущаващ спокойствието на живеещите в жилищни сгради от 14:00 до 16:00
ч. и от 23:00 до 07:00 ч..”.
§ 7. Чл. 28, ал. 2 от Наредбата: „Партиите,
коалициите и инициативните комитети в
срок до 3 /три/ дни след датата на провеждане на изборите /референдума/ трябва да
премахнат поставените от тях агитационни
материали.”, придобива следния вид:
„Чл. 28, ал. 2. Партиите, коалициите и
инициативните комитети в срок до 7 /седем/
дни след датата на провеждане на изборите /
референдума/ трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали”.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 636
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3, 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. 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 в част III, буква „Б” III за
„Имоти, които Община Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен търг или
конкурс” за гр. Тутракан с ред 80 – „Продажба на Земеделска земя с площ от 22,565
дка. с начин на трайно ползване „изоставена
орна земя” идентификатор № 73496.4.123
местност „Сакара”, Категория VI /шеста/ в
землище гр. Тутракан, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ - Земеделска земя с площ
от 22,565 дка. с начин на трайно ползване
„изоставена орна земя” с идентификатор
№ 73496.4.123 местност „Сакара”, Категория
VI /шеста/ в землище гр. Тутракан, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 1393/21.02.2013 г.
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 13 110,00 лв. /тринадесет
хиляди сто и десет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
3. 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 № 637
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3, 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. 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 в част III, буква
„Б” III за „Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за гр. Тутракан с ред
78 – „Продажба на Земеделска земя с площ
от 952 кв.м. с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” идентификатор №
73496.504.273 местност „Зад болницата”, Категория IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с площ от 952 кв.м. с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих” с
идентификатор № 73496.504.273 местност
„Зад болницата”, Категория IV /четвърта/
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 522/03.08.2009 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 450,00 лв. /четиристотин
и петдесет лева/ .
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
3. 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 № 638
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3, 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. 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 в част III, буква
„Б” III за „Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за гр. Тутракан с ред
79 – „Продажба на Земеделска земя с площ
от 1174 кв.м. с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” идентификатор №
73496.504.667 местност „Зад болницата”,
Категория IV /четвърта/ в землище гр.
Тутракан, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска соб-

СЪВЕТ

ственост представляващ - Земеделска земя
с площ от 1174 кв.м. с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих” с
идентификатор № 73496.504.667 местност
„Зад болницата”, Категория IV /четвърта/
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 1723/23.06.2014 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 555,00 лв. /петстотин
петдесет и пет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
3. 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 № 639
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3, 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. 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 в част III, буква
„Б”III за „Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за гр. Тутракан с ред
81 – „Продажба на Земеделска земя с площ
от 14,900 дка с начин на трайно ползване
„нива” идентификатор № 021008 местност
„Коруклука”, Категория V /пета/ в землище
с. Цар Самуил, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска
земя с площ от 14,900 дка. с начин на
трайно ползване „нива” с идентификатор
№ 021008 местност „Коруклука”, Категория
V /пета/ в землище с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 689/09.08.20010
г. и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 14 401,00 лв. /четиринадесет хиляди четиристотин и един лева/.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
3. 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 № 640
На основание чл. 21, ал 1, т.8 от ЗМСМА
и §7, ал.2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за общинската
собственост, Общински съвет гр. Тутракан
Дава съгласие да се измени в част II Незастроени терени, т.3., буква ”б” за селата – за
1 дка - 5,00 лв. към „Тарифата за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв. м.
при предоставяне на общински помещения,
терени и земи”.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 641
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.39, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.50, ал.4
от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул.Трансмариска №9 „б”, кв.9, УПИ-II по
плана от 1976 г., представляващ застроен
урегулиран поземлен имот с площ от 221
кв.м. с идентификатор №73496.500.87
по КК одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на ИД на АГКК , в т.ч двуетажна масивна сграда с идентификатор №
73496.500.87.1 със застроена площ от 35
кв.м. за нуждите на Исторически музей гр.
Тутракан, за срок от 5 /пет/ години.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Тутракан
да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване с Исторически
музей гр. Тутракан.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 642
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
№ 000245 с площ от 0,896 /нула декара
осемстотин деветдесет и шест кв.м./дка.,
категория III /трета/, местност „До селото”
по картата на възстановената собственост на с. Цар Самуил, общ. Тутракан и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 866,00 лв. (осемстотин
шестдесет и шест лева)
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 643
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 № 000246 с площ от 1,119 /един декар
сто и деветнадесет кв.м./дка., категория III
/трета/, местност „До селото” по картата
на възстановената собственост на с. Цар

16 - 22.10.2014 г.
Самуил, общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
1082,00 лв. (хиляда осемдесет и два лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 644
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 № 000247с площ от 1,125 /един декар
сто двадесет и пет кв.м./дка., категория III
/трета/, местност „До селото” по картата
на възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1087,00 лв. (хиляда осемдесет
и седем лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 645
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 № 000248 с площ от 1,156 /един
декар сто петдесет и шест кв.м./дка.,
категория III /трета/, местност „До селото”
по картата на възстановената собственост
на с. Цар Самуил, общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 1117,00 лв. (хиляда сто и
седемнадесет 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 № 646
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
№ 000250 с площ от 1,143 /един декар сто
четиридесет и три кв.м./дка., категория III
/трета/, местност „До селото” по картата
на възстановената собственост на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
1105,00 лв. (хиляда сто и пет 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 № 647
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 №
000251 с площ от 1,160 /един декар сто и
шестдесет кв.м./дка., категория III /трета/,
местност „До селото” по картата на възстановената собственост на с. Цар Самуил
общ. Тутракан и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1121,00
лв. (хиляда сто двадесет и един лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 648
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 № 000252 с площ от 0,890 /нула
декара осемстотин и деветдесет кв.м./
дка, категория III/трета/, местност „До
селото” по картата на възстановената собственост на с. Цар Самуил, общ. Тутракан и
утвърждава първоначална тръжна цена за

имота в размер на 860,00 лв. (осемстотин
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 № 649
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 35, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.32,
ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот–частна общинска собственост представляващ - Незастроен
урегулиран поземлен имот находящ се
в с. Преславци, общ. Тутракан , кв. 23,
упи- ХVII-500 с площ от 1570 кв.м. по
плана на селото, с граници на имота: СУПИ-ХVIII-214; И-УПИ-IХ-208 и УПИ-Х-209;
Ю-ХVI-500; З- Улица № 9507, съгласно АОС
№ 1638/31.01.2014 год. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 4710,00 лв. /четири хиляди седемстотин
и десет 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 № 650
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 №
73496.27.30 с площ от 4,752 /четири декара
седемстотин петдесет и два кв.м./дка.,
категория V /пета/, местност „Чифчи кулак”
по Кадастралната карта на гр. Тутракан и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер 4 593,00 (четири хиляди
петстотин деветдесет и три лв.) 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 № 651
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА
, чл.39 ал.4 от ЗОС, 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
на безвъзмездно право на ползване на
СНЦ „Сакин Туна”, Булстат: 176685052,
представлявано от Нехат Ниязиев Кантаров, с адрес на управление гр. Тутракан,
обл.Силистра, ул. ”Петър Берон” № 18 на
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Тутракан, обл.
Силистра, ул.”Крайбрежна ”№34, кв.19,
представляващ помещение с площ от 146
кв.м. с кадастрален № 73496.500.1715.1.30,
намиращо се на партерният етаж в западната част на бл.”Чайка-1” с идентификатор
№ 73496.500.1715.1 построен в поземлен
имот № 73496.500.1715 по КК одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. за
развиване дейността на СНЦ „Сакин Туна”,
гр. Тутракан със срок до 6 /шест/ години.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури
по–нататъшните действия свързани с
приемане на решението.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 12, Въздържали се – един, Против – един
РЕШЕНИЕ № 652
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 2 035 кв.м.
/две хиляди тридесет и пет кв.м./, представляваща имот с идентификационен
№ 73496.504.1013 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 – 1050,00 лв. /хиляда и
петдесет лева/;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да предприеме необходимите законови
действия по реда на §4к от ПЗРЗСПЗЗ за
придобиване на собственост от правоимащите по §4 от Преходните и заключителни
разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 12 съветници, За
– 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 653
На основание чл. 21 , ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан дава
съгласие за отпускане на допълнителни
финансови средства на футболните клубове както следва:
ФК – гр. Тутракан – 1000 лв.
ФК – с. Белица – 1000 лв.
ФК – с. Цар Самуил – 1000 лв.
ФК – с. Преславци – 1000 лв.
Гласували поименно: 10 съветници, За
– 9, Въздържали се – един, Против – няма
Зам.-председател на ОбС-Тутракан:
/Светла СТОЯНОВА/
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"Приемна грижа"
или да подариш детство...
от стр. 1 ɲɚɩɱɢɰɚɢɆɚɥɤɚɬɚɪɭɫɚɥɤɚ
ɉɪɢɹɬɧɨɟɞɚɝɥɟɞɚɲɞɟɬɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɱɟ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ
ɝɪɢɠɢ ɩɨɤɪɚɣ ɧɟɝɨ Ⱥɡ ɢ ɫɜɨ
ɟɬɨ ɞɟɬɟ ɬɚɤɚ ɫɴɦ ɨɬɝɥɟɞɚɥɚ
Ɉɬɝɨɜɨɪɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɟ ɬɨɜɚ ȼ
ɧɚɲɢɹɞɨɦɇɟɲɟɪɚɡɛɪɚɤɚɤɜɨ
ɟ ɫɟɦɟɣɧɚ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤɜɨ ɨɡɧɚ
ɱɚɜɚɞɚɨɬɢɞɟɲɧɚɝɨɫɬɢɧɚ
ɜɫɹɤɴɞɟɹɜɡɟɦɚɦɟɫɧɚɫɂɟ
ɦɧɨɝɨɭɦɧɚɛɴɪɡɨɜɴɡɩɪɢɟɦɚ
ɋɬɚɧɚɯɦɟɩɪɢɹɬɟɥɤɢɫɩɨɞɟɥɢ
Ⱥɣɫɟɪɢɨɱɢɬɟɣɫɟɧɚɜɥɚɠɧɹ
ɜɚɬɁɚɳɨɬɨȺɣɫɟɪɢɧɟɣɧɨɬɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɳɟɛɴɞɚɬɡɚɟɞɧɨɫ
ɇɟɲɟɩɨɜɫɹɤɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɞɨ
ɤɪɚɹ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ Ⱦɨ ɬɨɝɚɜɚ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɢɤɥɸɱɢɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɚɬɚ ɩɨ ɧɟɣɧɨɬɨ ɨɫɢɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɨɬɢɬɚɥɢɚɧɫɤɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
ȼɫɟɤɢɩɟɬɴɤɩɨɋɤɚɣɩɇɟɲɟ
ɫɟ ɜɢɠɞɚ ɫɴɫ ɫɜɨɢɬɟ ɛɴɞɟɳɢ
ɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɢ Ⱦɚɠɟ ɜɟɱɟ ɟ
ɧɚɭɱɢɥɚɧɹɤɨɢɞɭɦɢɧɚɢɬɚɥɢ
Голяма отговорност е да ɚɧɫɤɢɦɨɠɟɞɚɛɪɨɢɢɞɨɞɟɫɟɬ
ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɇɟɲɟ ɡɚɦɢɧɟ ɡɚ
си приемен родител!
ɂɬɚɥɢɹ Ⱥɣɫɟɪ ɫɦɹɬɚ ɞɚ ɩɪɨ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ Ⱥɣɫɟɪ əɤɭɛ ɞɴɥɠɢɞɚɟɩɪɢɟɦɟɧɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɬ ɫ ɋɭɯɨɞɨɥ ɟ ɝɟɪɨɢɧɹɬɚ ɧɚ ɨɬɧɨɜɨɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ
ɬɨɡɢ ɪɚɡɤɚɡ ɋɢɧɟɨɤɚɬɚ ɠɟɧɚ
Как се става "Приемен
ɫ ɞɨɡɚ ɩɪɢɬɟɫɧɟɧɢɟ ɡɚɩɨɱɜɚ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɧɨ ɤɨɥɤɨɬɨ ɩɨɜɟɱɟ
родител"?
ɝɨɜɨɪɟɲɟɡɚɞɪɭɝɚɬɚɝɟɪɨɢɧɹ
Ɋɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɢɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɇɟɲɟɭɫɦɢɜɤɚɬɚ ɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɴɦ ɥɢɰɚɬɚ ɢ
ɧɟ ɫɥɢɡɚɲɟ ɨɬ ɥɢɰɟɬɨ ɣ ɚ ɨɬ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɤɨɢɬɨɠɟɥɚɹɬɞɚ
ɞɭɦɢɬɟɣɫɬɪɭɟɲɟɥɸɛɨɜɢɞɨ ɩɪɢɥɚɝɚɬ ɭɫɥɭɝɚɬɚ ɉɪɢɟɦɧɚ
ɛɪɨɬɚɈɬɦɮɟɜɪɭɚɪɢɝ ɝɪɢɠɚ
ɬɹɨɬɝɥɟɠɞɚɇɟɲɟɤɨɹɬɨɜɟɱɟɟ
ɉɪɢɟɦɧɚɬɚ ɝɪɢɠɚ ɜɤɥɸɱ
ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɧɢɱɤɚȾɟɬɟɬɨɟɜɡɟɬɨ ɜɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɛɢɪɚɧɟ ɢ
ɨɬȾɨɦɚɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ
Ʉɚɤɚ Ⱥɣɫɟɪ ɟ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ ɩɪɢɟɦɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɦɚɝɚɦɢɞɚɩɢɲɚɞɚɱɟɬɚ ɜɡɚɢɦɧɨɚɞɚɩɬɢɪɚɧɟɧɚɫɬɚɧɹ
ɝɨɬɜɢ ɜɤɭɫɧɨ  ɩɨɞɫɤɚɱɚɣɤɢ ɜɚɧɟ ɢ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɟ ɜ
ɨɬɤɪɚɤɧɚɤɪɚɤɤɚɡɜɚɇɟɲɟȼ ɩɪɢɟɦɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɧɚɣɨɛɢɱɚɦɚɬɟɦɚɬɢ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɇɚ ɤɚɧɞɢɞɚ
ɤɚɬɚ ɯɚɪɟɫɜɚ ɞɚ ɣ ɪɚɡɤɚɡɜɚɬ ɬɢɬɟɡɚɩɪɢɟɦɧɢɪɨɞɢɬɟɥɢɫɟ
ɩɪɢɤɚɡɤɢɨɫɨɛɟɧɨɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɩɢɫɦɟɧɚ ɢ ɭɫɬɧɚ
ɨɳɟɱɟɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨ
ɞɢɧɚɬɚɧɚɧɢɜɨɊɨɞɢɥɟɧɞɨɦ
ɨɬɞɟɥ Ɂɚɤɪɢɥɚ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ 
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɧɚɫɬɚɧɢɥɢ ɨɫɟɦ
ɞɟɰɚ ɜ ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɤɚɬɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɜɟ ɨɬ ɞɟɰɚɬɚ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɠɢɜɟɹɬɧɚɬɟɪɢɬɨ
ɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɈɫɬɚɧɚɥɢɬɟɞɟɰɚ
ɫɚɨɬɦɚɣɤɢɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ɤɨɢɬɨɫɚɢɡɛɪɚɥɢɞɚɪɨɞɹɬɜ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɨɬɨ Ɋɨɞɢɥɧɨ ɨɬ
ɞɟɥɟɧɢɟ
Ɉɫɟɦɬɟɞɟɰɚɫɚɧɚɫɬɚɧɟɧɢ
ɜ ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɢɨɛɥɚɫɬɢɧɚɞɴɪɠɚɜɚɬɚ
ɉɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɜ ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣ
ɫɬɜɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨɫɚɢɡɜɟɫɬɧɢ
ɧɟɠɟɥɚɧɢɞɟɰɚɜɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɬɚɢɡɜɴɧɛɪɚɱɧɢɞɟɰɚɞɟɰɚɨɬ
ɫɨɰɢɚɥɧɨɫɥɚɛɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

СМЯХ
Ако лекар ви напише рецепта с четлив почерк, внимавайте! Това може да не е лекар.
- Знаеш ли какви кошмари сънува патологоанатома?
- Нощно време му звънят благодарни пациенти.
Грижовна майка забранила на сина си да се събира
с лоша компания. Трета година момчето не е виждало
баща си и брат си.
Ɋɢɛɚɪɫɟɩɪɢɛɢɪɚɨɬɹɡɨɜɢɪɚɩɨɦɴɤɧɚɥɤɨɮɚɲɚɪɚɧɢɋɪɟ
ɳɚɝɨɞɪɭɝɢɝɨɩɢɬɚȿɣɧɚɱɟɪɜɟɣɥɢɝɢɯɜɚɧɚɬɢɹɲɚɪɚɧɢ"
- Не.
- На скакалец?
- Не.
- На кюспе?
- Не.
- На хляб?
- Не.
- Е, на какво ги хвана, бе?
- На моста.
Жабата видяла шарана да се припича на слънце в една
плитчина и го попитала: - Какво правиш тук?
- Чакам да дойде някой рибар.
- Защо, да не ти е омръзнал живота?
- Не, комбина сме с крокодила, аз съм примамка.
Мъжът се връща от риболов с празни ръце.
- Никакъв късмет! - оплаква се той на жена си. - Тъкмо
хванах една голяма и хубава риба и червеят взе, че я изяде!
Един рибар споделя опит с друг, как да се избавят
най-лесно от комарите по време на риболов: - Първо
хубаво се натърквате с вино и след това се посипвате
със ситен пясък. Комарите кацат върху вас, напиват се
от виното и започват да се замерят с камъни...
През нощта двама рибари били нападнати от комари.
Бързо се скрили в палатката. След малко единият се
показал навън, за да види какво е положението и видял
да се приближава рояк светулки.
- Ужас! - извикал той на приятеля си. - Връщат се да
ни търсят с фенери!

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɪɟɞɚ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɩɨɩɨɞɛɨɪɚɢɭɬ
ɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
ɤɚɤɬɨɢɫɴɳɧɨɫɬɬɚɢɰɟɥɬɚɧɚ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɧɚɞɟɬɟɜɩɪɢɟɦ
ɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɋɥɟɞɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɢɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜȾɢɪɟɤɰɢɹ³ɋɨ
ɰɢɚɥɧɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ´ ɫɬɚɪ
ɬɢɪɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
ɤɨɹɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɨ ɱɟɬɢɪɢ
ɦɟɫɟɰɚ Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɢɡ
ɢɫɤɜɚɧɟ ɟ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɛɚɡɨɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤɨɟɬɨ ɡɚ
ɜɴɪɲɜɚɫɞɨɤɥɚɞɢɫɬɚɧɨɜɢɳɟ
ɨɬɨɛɭɱɢɬɟɥɹɉɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ
ɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɩɪɢɟɦɧɨɬɨ ɫɟ
ɦɟɣɫɬɜɨ ɫɟ ɩɪɟɰɟɧɹɜɚ ɜɴɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɬɚɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɞɚ
ɨɫɢɝɭɪɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɡɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɞɟɬɟɬɨɤɨɟɬɨɜɤɥɸɱɜɚɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɚɥɢɱɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɡɚɞɟ
ɬɟɬɨɜɠɢɥɢɳɟɬɨɧɚɩɪɢɟɦɧɨɬɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɤɚɤɬɨ ɢ ɥɢɱɧɢ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɚɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɡɚɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɩɪɢɟɦɧɚ ɝɪɢɠɚ
ɩɨ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɢ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ
ɧɚ ɞɟɬɟ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ
ɩɪɢɟɦɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɚɜɚɬ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɢɨ
ɧɚɥɧɢ ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫɟ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɬɞɟɰɚɞɨɝɨɞɢɲɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬ ɞɟɰɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɞɟɰɚɠɟɪɬɜɢɧɚɧɚɫɢɥɢɟɢɥɢ
ɬɪɚɮɢɤɞɟɰɚɫɩɪɹɦɨɤɨɢɬɨɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɚɦɹɪɤɚɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɡɚɤɪɢɥɚɫɥɟɞɢɡɬɢɱɚɧɟɬɨɧɚ
ɫɪɨɤɚɣɞɟɰɚɩɪɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚ
ɡɚɦɟɫɬɜɚɳɚɩɪɢɟɦɧɚɝɪɢɠɚ
ɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɟɰɚ ɜ
ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨ ɞɴɥɝɨ
ɫɪɨɱɧɨɫɩɟɲɧɨɢɡɚɦɟɫɬɜɚɳɚ
ɩɪɢɟɦɧɚ ɝɪɢɠɚ ɉɪɢɟɦɧɚɬɚ

ɝɪɢɠɚɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɞɨɛɪɨɜɨɥ
ɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɩɨɥɚɝɚɬɝɪɢ
ɠɢ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɨ
ɤɚɬɨɩɨɥɭɱɚɜɚɬɫɚɦɨɦɟɫɟɱɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɢ
ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨ ɢɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢ
ɨɧɚɥɧɚɩɪɢɟɦɧɚɝɪɢɠɚɯɨɪɚ
ɤɨɢɬɨɩɪɢɟɦɚɬɝɪɢɠɚɬɚɡɚɞɟ
ɰɚɬɚɤɚɬɨɫɜɨɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ
ɩɪɢɡɜɚɧɢɟɜɤɨɟɬɨɦɨɝɚɬɞɚɫɟ
ɪɚɡɜɢɜɚɬ
ȼɢɞɴɬɧɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɬɨɫɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɩɨ
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɧɚɞɟɬɟɬɨɰɟɥɬɚ
ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ ɢ
ɩɥɚɧɚɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧ
ɩɨɫɥɭɱɚɹ
ɉɪɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɭɫɥɭɝɚ
ɬɚ³ɉɪɢɟɦɧɚɝɪɢɠɚ´ɫɟɭɜɚɠɚ
ɜɚɬɢɡɚɱɢɬɚɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɬɚ
ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɛɢɨɥɨ
ɝɢɱɧɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
Ɂɚ ɞɟɰɚ ɧɚɫɬɚɧɟɧɢ ɡɚ ɨɬ
ɝɥɟɠɞɚɧɟ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨ ɫɟɦɟɣ
ɫɬɜɨɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɢɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɧɚ
ɞɟɬɟɬɨɜɴɡɨɫɧɨɜɚɧɚɫɤɥɸɱɟɧ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨ ɱɥ  ɚɥ  ɨɬ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɬɟɬɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ
ɦɟɫɟɱɧɨ ɢ ɫɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɬ
ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɜɴɡɪɚɫɬɬɚ ɧɚ ɞɟ
ɬɟɬɨ ɢ ɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ
ɢɡɞɪɴɠɤɚɬɚ ɦɭ ȼ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɧɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɜ
ɩɪɢɟɦɧɨɬɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɢɦɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ ɢ
ɧɚ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɩɨɦɨɳ
Ʉɨɝɚɬɨɩɪɢɟɦɧɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨ
ɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɟɫɤɥɸɱɜɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɦɟɠɞɭ
ɧɟɝɨɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹ
³ɋɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ´Ɋɚɡ
ɦɟɪɴɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɦɟɫɟɱɧɨ
ɬɪɭɞɨɜɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚ

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Един милион удостоверения
по-малко може да издава НАП
До един милион документа по-малко годишно може
да издава НАП заради електронна услуга, която подава
онлайн информация до държавните органи за това дали
техните контрагенти имат задължения към бюджета
или не. Това може да спести по 7,3 млн. лв. годишно на
клиентите на Агенцията, като едновременно с това
бъдат спасени 90 дървета.
Годишно НАП издава над един милион удостоверения
за наличие или липса на задължения, които в по-голямата си част служат за информация пред други държавни
органи (например изискване за сключване на договор
при участие в процедури по Закона за обществените
поръчки). Издаването на удостоверението на хартия
е свързано с минимум едно посещение до офис на
Агенцията, а когато данъкоплатецът няма електронен
подпис, за да го заяви по интернет – и с две.
Новата електронната услуга, която вече функционира дава възможност на държавните институции
директно, по електронен път, да получат информация
от НАП за това дали фирма или гражданин има или
няма задължения към бюджета. Така тази информация
може да не се изисква от клиента на хартия. За да
стане възможно това при всички държавни, общински
или банкови институции са необходими законодателни
промени така че електронно получената информация да
е равносилна на тази, отпечатана на хартиен носител.
От НАП уточняват още, че софтуерът не посочва
други подробности, като например размер или вид
на дълга, ако фирмата има задължения, защото тази
информация е конфиденциална по закон.
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɩɪɢɟɦɧɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɬ
ɛɪɨɹ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɟɧɢɬɟ ɞɟɰɚ ɢ
ɟ ɨɛɜɴɪɡɚɧ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɧɚɡɚɩɥɚɬɚ
ɋɴɩɪɭɡɢɬɟ ɢɥɢ ɥɢɰɟɬɨ ɨɬ
ɩɪɢɟɦɧɨɬɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɧɟ ɫɚ
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɫɤɢɬɟ
ɩɪɚɜɚɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
ɍɫɥɭɝɚɬɚ ³ɉɪɢɟɦɧɚ ɝɪɢɠɚ´
ɞɚɜɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɧɚ ɦɧɨɝɨ
ɞɟɰɚɜɪɢɫɤɢɥɢɧɚɫɬɚɧɟɧɢɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
ɞɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɜ ɫɟɦɟɣɧɚ
ɫɪɟɞɚ Ɉɬɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɢ ɜɴɡ
ɩɢɬɚɧɢɟɬɨɧɚɞɟɬɟɜɩɪɢɟɦɧɨ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɝɚ
ɪɚɧɬɢɪɚɩɪɚɜɨɬɨɦɭɟɞɧɨɞɚ
ɪɚɫɬɟɜɫɟɦɟɣɧɚɫɪɟɞɚɢɜɬɨɪɨ
ɞɚɫɟɪɚɡɜɢɜɚɩɴɥɧɨɰɟɧɧɨ
Ʉɨɝɚɬɨ ɞɟɬɟɬɨ ɟ ɜ ɪɢɫɤ ɭɫ
ɥɭɝɚɬɚ ³ɉɪɢɟɦɧɚ ɝɪɢɠɚ´ ɨɫɢ

ТГ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ɝɭɪɹɜɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɬɜɪɟɦɟɫɢɝɭɪɧɚɢɛɟɡɨɩɚɫɧɚ
ɫɟɦɟɣɧɚ ɫɪɟɞɚ ɡɚ ɞɟɬɟɬɨ
ɤɨɟɬɨ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɩɫɢɯɢɱɟ
ɫɤɨɢɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɩɪɢ
ɟɦɧɚɬɚɝɪɢɠɚɨɫɢɝɭɪɹɜɚɩɨɞ
ɤɪɟɩɚ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɪɨ
ɞɢɬɟɥɢ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɢ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɞɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɨɟɬɨ ɟ ɨɫɧɨɜɟɧ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ ɩɨ
ɡɚɤɪɢɥɚɧɚɞɟɰɚɬɚɢɧɮɨɪɦɢ
ɪɚɯɚɨɬɟɞɧɨɢɦɟɧɧɢɹɨɬɞɟɥɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɂɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚɬɟ ɤɴɦ
Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ Äɋɨɰɢɚɥɧɨ ɩɨɞɩɨ
ɦɚɝɚɧɟ´±ɈɬɞɟɥÄɁɚɤɪɢɥɚɧɚ
ɞɟɬɟɬɨ
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Детският състав „Дунавска младост"
се представи отлично на фестивал в Русе
етският състав на ТФ "Дунавска младост" при НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
с хореограф Елена Атанасова взе
участие във Фолклорен танцов фестивал "Северина", който се проведе
миналата седмица в голямата зала
на Доходното здание в Русе. Фестивалът е организиран от Младежкия
дом и в него взеха участие състави
от няколко градове - Попово, Тутракан, Силистра, Полски Тръмбеш,
Полско Косово, Велико Търново
и Русе.
"Нашите деца премериха сили с
останалите участници и направиха
заявка за добра изява в това, което
правят - танците, резултат на много
часове репетиции, дисциплина и амбиция да следват високо вдигнатата
летва от по-големите танцьори на
"Дунавска младост", заяви Светлана
Петкова, секретар на читалището.
Участието в най-големия дунавски град е прощъпулник на групата кулисите, тутраканци са направили Това още веднъж доказва, че тан- водителите на институцията, която
на външна сцена и тя се представя огромно впечатление на всички, за ците не са самоцел, защото той е представляват, и пред публиката.
блестящо. С поведението си на което заслужават поздравления. уважение и отговорност пред ръко“ТГ”
сцената и в залата, както и зад

Д

Необикновена среща
топлия, слънчев 11 октомври, в ресторант
„Приятели”се състоя необичайна среща. Анастасия Якова събра хора с побелели коси,
но със силен дух, порасналите
вече деца, които са живели на
прочутата етнографска улица
„Рибарска".
На улицата, която някога се е
наричала „Христо Кърпачев”, са
живели славни хора с интересен и уникален живот. Цареше
вълнения и радост от срещата
с някои, които не са се виждали
години наред.
Анастасия Якова запозна присъстващите с нейния доклад,
изнесен наскоро пред научната
конференция по случай 40-годишнината на Етнографския ɉɨɪɚɫɧɚɥɢɬɟɞɟɰɚɨɬɭɥɏɪɢɫɬɨɄɴɪɩɚɱɟɜ
музей "Дунавски риболов и действителността”. В него са срещата. Градусът на емоциите игри! Някои допълниха списъка
лодкостроене", на тема „Игрите описани 50 игри, в които са се повдигна - та кой не се въл- на игрите, други внесоха допълв миналото – отражение на участвали присъстващите на нува от спомените за детските нения за подготвените от самите
тях предмети за игра. Не бяха
пропуснати и белите, и произтичащите от тях последици.
Темата постепенно се пренесе
в пъстроцветието на хората и
семействата живели на улицата.
Това е мястото, където са били
преселвани интернираните през
50-те и 60-те години на миналия
век. Споменаха се много имена,
някои влезли в историята дори
на България. Това бе улицата на
интелигенцията, на много спортисти, предимно футболисти,
плувци и гребци и безспорнорибари. Затова всички бяха
единодушни при обявяването на
улицата за "Славна"!
Обстановката бе задушевна
и емоционална, и порасналите
деца вече с внуци, не искаха да
се разделят. Те получиха и сувенири, изработени саморъчно от
А.Якова и рекламни материали
“ТГ”
от тутраканския музей.

В

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

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 октомври - Димитричка ГИЧКОВА, Бюфетчик,
19 октомври - Никола КАПИНЧЕВ, гр. Тутракан
Община Тутракан
19 октомври - Юзкан ОСМАН, Технически сътрудник,
17 октомври - Росица ВЪЛЧЕВА, ВГ "Северина", НЧ МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле"
19 октомври - Найме РЕДЖЕБ, Ст. спец. Техник в
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Снежана ДЕЛЕВА, ВГ "Северина", НЧ ЦИУГ, Община Главиница
22 октомври - Алкин ЮМЕР, Общински съветник, ОбС"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 октомври - Людмил БАХЪРОВ, Охрана, Община Главиница
Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

