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Година LIII

13 - 19 ноември 2014 г.

"Банда" на тутраканска сцена!
Калина ГРЪНЧАРОВА
¿È»Û ÊÃÀÌ»Û È»Û ¿Ë»Ç»ÍÎË¾»ÛnÀÍÕËÛk»ËÃÈÅÉ½Û
Û `»È¿» Û ÔÀÛ ÌÕ¼ÀËÀÛ
ÊÎ¼ÆÃÅ»Û ½Û qÎÍË»Å»ÈÛ È»Û Û
ÈÉÀÇ½ËÃÛ ÊÀÍÕÅ Û pÛ ÈÀºÛ
ÈÉ½ÃºÛ Í½ÉËÒÀÌÅÃÛ ÌÀÂÉÈÛ ÔÀÛ
ÉÍÅËÃÀÛ qÀ»ÍË»ÆÀÈÛ ÌÕÌÍ»½Û `ÉËÃÌÛ gÆÃÀ½Û ÊËÃÛ lvÛ
lha»ÊÑ»ËÉ½Û nÉÌÍ»ÈÉ½Å»Í»ÛÀÛ¿ÀÆÉÛÈ»ÛÐÎ¿ÉÁÀÌÍ½ÀÈÃºÛ ËÕÅÉ½É¿ÃÍÀÆÛ ÃÛ ÉÌÈÉ½»ÍÀÆÛÈ»ÛÍÀ»ÍË»ÆÈ»Í»ÛÍËÎÊ»Û
ÛuÀÈÅ»Û`ÉÄÒÀ½»ÛnÉÒÍÃÛÊÀÍÛ
¾É¿ÃÈÃÛ ÍºÛ ½É¿ÃÛ ÌÕÌÍ»½»Û ÃÛ
½ÀÒÀÛÂÈ»ÀÛ½ÅÎÌÉ½ÀÍÀÛÈ»ÛÊÎ¼ÆÃÅ»Í»Ûf»ÍÉ½»ÛÉÍÈÉ½ÉÛÌÀÛÀÛ
ÌÊËºÆ»ÛÈ»ÛÅÉÇÀ¿ÃºÛ ÛÂ»ÛË»ÂÈÉÉ¼Ë»Âº½»ÈÀÛÀÁÀ¿ÈÀ½ÃÀÍÉÛ
ÃÛ È»Ä ½ÀÒÀÛ È»ÌÍËÉÀÈÃÀÍÉÛ
È»Û ÊÎ¼ÆÃÅ»Í» Û ÅÉºÍÉÛ ½ÃÈ»¾ÃÛ ¿ÉÌÀ¾»Û ÀÛ ÃÂÊË»Ô»Æ»Û ÌÛ
ÈÀÌÍÃÐ½»ÔÃÛ »ÊÆÉ¿ÃÌÇÀÈÍÃÛ
ÃÂÊÕÆÈÀÈÃºÍ»Û È»Û Ì»ÇÉ¿ÀÄна стр. 8
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Община Тутракан
Общински център за извънучилищни
дейности - Тутракан
2014 - 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2015

Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ

ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ
Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.

Готов е Общинският регистър
на военните паметници

Движението – извор на здраве,
сила и добро настроение!
За всички желаещи,
които искат да спортуват!

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Дамски фитнес

Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

МИРГГ "ГЛ
МИР
"ГЛАВИ
АВИНИЦ
АВИ
НИЦАНИЦ
А-ТУТ
ТУТРАК
РАКАНРАК
АН-СЛИ
АНСЛИВО
СЛИ
ВО ПОЛЕ"

Аеробика, Боди пъмп,
Таебо, Пилатес, Фитнес
Групови занимания
ÛkÉÇÃÒÀÍ»ÛÃÛÇÉÇÒÀÍ»Û¿ÉÛÛгÉ¿ÃÈÃ
ÛcÀ½ÉÄÅÃÛ¿ÉÛÛ¾É¿ÃÈÃ
ÛeÀÈÃÛÈ»¿ÛÛ¾É¿ÃÈÃ

Персонални тренировки
ÛcÀÑ»ÛÌÛÈ»¿ÈÉËÇÀÈÉÛÍÀ¾ÆÉ
ÛgÈÍÀÈÂÃ½È»ÛÊËÉ¾Ë»Ç»ÛÂ»ÛÉÍÌÆ»¼½»ÈÀ
За справки и записвания –
понеделник и сряда от 17.00 часа
в ОЦИД

http://www.gts-flag.org

Калина ГРЪНЧАРОВА
¼ÔÃÈÌÅÃÛËÀ¾ÃÌÍÕËÛÈ»Û
½ÉÀÈÈÃÍÀÛ Ê»ÇÀÍÈÃÑÃÛ
Ì»Û ÃÂ¾ÉÍ½ÃÆÃÛ ÌÊÀÑÃ»ÆÃÌÍÃÍÀÛ ÉÍÛ É¼ÔÃÈÌÅ»Í»Û
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃºÛ½ÛqÎÍË»Å»ÈÛ

О

ÌÕ½ÇÀÌÍÈÉÛÌÛgÌÍÉËÃÒÀÌÅÃºÛ
ÇÎÂÀÄÛ nÉ½É¿ÕÍÛ ÀÛ Â»ÊÉ½À¿Û
È»ÛÇÃÈÃÌÍÕË»ÛÈ»ÛÉÍ¼Ë»È»Í»Û ½Õ½Û ½ËÕÂÅ»Û ÌÛ ½É¿ÀÈÀÍÉÛ
È»Û l»ÑÃÉÈ»ÆÀÈÛ ËÀ¾ÃÌÍÕËÛ
на стр. 5

За добрите практики на
МИРГ в Полша

ɧɚɫɬɪhhh

Крепостта "Трансмариска" и пръстенът-убиец
водят в Топ 10 на "Чудесата"
www.bgchudesa.com
До 30 ноември 2014 г.
Гласувайте за крепостта
"Трансмариска" - едно от
чудесата на България!
в секция "Атракции”

ръстенът убиец от Калиакра продължава да е любимото археологическо откритие на българите за 2014 г. Това
сочи класацията на "Чудесата на
България" в последния трети етап
на гласуването, който беше стартиран на 4 ноември. На финалната
права, според досегашния вот, се
подредиха по десет Чудеса в двете
категории "Открития" и "Атракции".
Средновековното бижу от XIV век
очевидно заплени гласуващите в
сайта www.bgchudesa.com с мис-

П

тичната си история, защото това
е единственият пръстен с тайник
за отвора, намерен в България. На
второ място за момента е златото
на гетите със своите 264 накита,
които бяха извадени край Исперих.
Съкровището беше открито след
30 години разкопки в резервата
Сборяново край Свещари. Засега
трета позиция държат Мелнишките
камбани, които пък са най-ранните,
запазени в Европа. Ведната след
това се подрежда един от найна стр. 8
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РЕГИОН

13 - 19.11.2014 г.

СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан:

НОВИНИ
"СВЕТЪТ НА ДОБРОТО"
l»¿ÛÛÍ½ÉË¼ÃÛ ÛËÃÌÎÈÅÃ ÛÌÍÃÐÉÍ½ÉËÀÈÃºÛÃÛË»ÂÅ»ÂÃ Û
Ì»Û ÊÉÆÎÒÃÆÃÛ ÉË¾»ÈÃÂ»ÍÉËÃÍÀÛ È»Û m¼ÔÃÈÌÅÃºÛ ÅÉÈÅÎËÌÛ
p½ÀÍÕÍÛÈ»Û¿É¼ËÉÍÉ ÛÃÈÏÉËÇÃË»ÛÌÀÅËÀÍ»ËºÍÛÈ»ÛkÀÌÍÈ»Í»ÛÅÉÇÃÌÃºÛÂ»Û¼ÉË¼»ÛÌËÀÔÎÛÊËÉÍÃ½ÉÉ¼ÔÀÌÍ½ÀÈÃÍÀÛ
ÊËÉº½ÃÛÈ»ÛÇ»ÆÉÆÀÍÈÃÍÀÛÃÛÈÀÊÕÆÈÉÆÀÍÈÃÍÀÛki`nnkl Û
qÉ¿ÉËÅ»Û_È¾ÀÆÉ½»
q½ÉË¼ÃÍÀÛ ÔÀÛ ¼Õ¿»ÍÛ ÉÑÀÈÀÈÃÛ ÉÍÛ ÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈÉÛ
ÁÎËÃ Û »Û ÉÍÛ ËÃÌÎÈÅÃÍÀÛ ÔÀÛ ¼Õ¿ÀÛ ÊÉ¿ËÀ¿ÀÈ»Û ÃÂÆÉÁ¼»Û ½Û
pÉÑÃ»ÆÈÉ ÊÀ¿»¾É¾ÃÒÀÌÅÃºÛ ÃÈÍÀËÈ»ÍÛ tËÃÌÍÉÛ `ÉÍÀ½Û
½ÛÌÛa»ËÈÀÈÑÃ ÛÅÉÃÍÉÛÌ»ÛÌÕÉË¾»ÈÃÂ»ÍÉËÃÛÈ»ÛÅÉÈÅÎËÌ»Û
Â»À¿ÈÉÛÌÛm¼ÔÃÈ»ÛqÎÍË»Å»È
uÀËÀÇÉÈÃºÍ»ÛÊÉÛÈ»¾Ë»Á¿»½»ÈÀÍÉÛÔÀÛÌÀÛÌÕÌÍÉÃÛÈ»Û
Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ ÈÀ¿ÀÆº Û ÉÍÛ Û Ò»Ì»Û ½Û png a»ËÈÀÈÑÃÛ
f»Û ÊÉ¼À¿ÃÍÀÆÃÍÀÛ ÃÇ»Û ÉÌÃ¾ÎËÀÈÃÛ ÃÈÍÀËÀÌÈÃÛ È»¾Ë»¿ÃÛ
ÃÛ¾Ë»ÇÉÍÃ
qÀÇ»Í»Û²p½ÀÍÕÍÛÈ»Û¿É¼ËÉÍÉ®ÛÀÛÌÊÀÑÃ»ÆÈÉÛÊÉ¿¼Ë»È»Û
Â»Û cÀÈºÛ È»Û ÍÉÆÀË»ÈÍÈÉÌÍÍ» Û ÅÉ¾»ÍÉÛ ÌÀÛ ÏÃÈ»ÆÃÂÃË»Û
ÅÉÈÅÎËÌ»Û Û¿ÉÊÕÆÈÃÛÉÔÀÛ_È¾ÀÆÉ½»ÛÛ
НАГРАДИ ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ
ПРАЗНИК НА ПОЛИЦИЯТА
cÃËÀÅÍÉËÕÍÛÈ»Ûmckao pÃÆÃÌÍË»ÛiËÃÌÍÃºÈÛnÀÍËÉ½Û
È»¾Ë»¿ÃÛÌÛ²nÃÌÇÀÈ»ÛÊÉÐ½»Æ»®ÛÛÌÆÎÁÃÍÀÆÃÛÈ»Û¿ÃËÀÅÑÃºÍ» ÛÊÉÅ»Â»ÆÃÛ½ÃÌÉÅÛÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÃÂÕÇÛÃÛÃÈÃÑÃ»ÍÃ½ÈÉÌÍÛ
ÊËÃÛÃÂÊÕÆÈÀÈÃÀÛÈ»ÛÌÆÎÁÀ¼ÈÃÍÀÛÌÃÛÂ»¿ÕÆÁÀÈÃºÛl»¾Ë»¿ÃÍÀÛÃÇÛÌÀÛ½ËÕÒ½»ÍÛÊÉÛÌÆÎÒ»ÄÛÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈÃºÛÊË»ÂÈÃÅÛ
È»Û¼ÕÆ¾»ËÌÅ»Í»ÛÊÉÆÃÑÃºÛÛÈÉÀÇ½ËÃÛ«Û_ËÐ»È¾ÀÆÉ½¿ÀÈ
mÍÆÃÒÀÈÃÛÌ»ÛÛÌÆÎÁÃÍÀÆÃÛÈ»ÛorÛ²nÉÆÃÑÃº® pÃÆÃÌÍË»Û
ÃÛ Û ÉÍÛ ÉÍ¿ÀÆÛ ²mÐË»ÈÃÍÀÆÈ»Û ÊÉÆÃÑÃº®Û ÅÕÇÛ É¼Æ»ÌÍÈ»Í»Û ¿ÃËÀÅÑÃºÛ c½»Ç»Û Ë»ÂÌÆÀ¿½»ÔÃÛ ÊÉÆÃÑ»ÃÛ ÉÍÛ ÉÍ¿ÀÆÛ
²cÉÌÕ¿À¼ÈÉÛ ÊËÉÃÂ½É¿ÌÍ½É®Û ÌÕÔÉÛ ÊÉÆÎÒ»½»ÍÛ È»¾Ë»¿ÃÛ
Â»ÛÌÕÔÀÌÍ½ÀÈÛÆÃÒÀÈÛÊËÃÈÉÌÛ½ÛË»ÂÌÆÀ¿½»ÈÀÍÉÛÈ»ÛÅÉÈÅËÀÍÈÃÛ¿ÀÆ»Û
f»Û¼ÕËÂ»ÛÃÛÊËÉÏÀÌÃÉÈ»ÆÈÉÛÅÉÇÊÀÍÀÈÍÈ»ÛËÀ»ÅÑÃºÛÊËÃÛ
ÊËÀ¿ÉÍ½Ë»Íº½»ÈÀÍÉÛÈ»ÛËÃÌÅÉ½»ÛÌÃÍÎ»ÑÃºÛ½ÛË»ÄÉÈ»ÛÈ»Û
ÎÒÀ¼ÈÉÛÂ»½À¿ÀÈÃÀÛ½ÛÉ¼Æ»ÌÍÈÃºÛ¾Ë»¿ÛÌËÀ¿ÛÈ»¾Ë»¿ÀÈÃÍÀÛ
Ì»ÛÃÛ¿½»Ç»ÛÌÆÎÁÃÍÀÆÃÛÈ»ÛÌÀÅÍÉËÛ²nÕÍÈ»ÛÊÉÆÃÑÃº®ÛÊËÃÛ
mckao pÃÆÃÌÍË»
НАП НЕ ИЗИСКВА ДАННИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ
И КРЕДИТНИ КАРТИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
aÕ½Û½ËÕÂÅ»ÛÌÕÌÛÌÃ¾È»ÆÃÛÉÍÛÅÆÃÀÈÍÃÛÈ»ÛÊËÃÐÉ¿È»Í»Û
»¿ÇÃÈÃÌÍË»ÑÃºÛ Â»Û ÊÉÆÎÒÀÈÃÛ ÌÕÉ¼ÔÀÈÃºÛ ÊÉÛ ÀÆÀÅÍËÉÈÈ»Í»Û ÊÉÔ» Û ½Û ÅÉÃÍÉÛ ÌÀÛ ÃÌÅ»Û ÊÉÊÕÆ½»ÈÀÛ È»Û ¼»ÈÅÉ½ÃÛ
¿»ÈÈÃÛÃÛÃÈÏÉËÇ»ÑÃºÛÂ»ÛÅËÀ¿ÃÍÈÃÛÅ»ËÍÃ ÛÎÍÉÒÈº½»ÇÀ Û
ÒÀÛÌÆÎÁÃÍÀÆÃÛÈ»Û»¾ÀÈÑÃºÍ»ÛÈÃÅÉ¾»ÛÃÛÊÉÛÈÃÅ»ÅÕ½ÛÊÉ½É¿Û
ÈÀÛÃÂÃÌÅ½»ÍÛ¼»ÈÅÉ½»ÛÃÈÏÉËÇ»ÑÃºÛÃÛ¿»ÈÈÃÛÂ»ÛÅËÀ¿ÃÍÈÃÛ
Å»ËÍÃÛ¿»Û¼Õ¿ÀÛÊÉÊÕÆ½»È»Û½ÛÀÆÀÅÍËÉÈÈÃÛÏÉËÇÃÛÃÆÃÛÃÂÊË»Ô»È»ÛÊÉÛÀÆÀÅÍËÉÈÈ»ÛÊÉÔ»ÛÛÛnÉÆÎÒÀÈÃÍÀÛÉÍÛÅÆÃÀÈÍÃÍÀÛ
È»Ûl_nÛÀÆÀÅÍËÉÈÈÃÛÊÃÌÇ» Û½ÛÅÉÃÍÉÛÈ»Û»È¾ÆÃÄÌÅÃÛÀÂÃÅÛ
ÌÀÛÌÕÉ¼Ô»½»ÛÂ»Û½ÕÂÌÍ»ÈÉ½º½»ÈÀÛÈ»Û¿»ÈÕÅÛÉÍÛÛ
"'. ÛÌ»ÛÈ»Ä ½ÀËÉºÍÈÉÛÉÊÃÍÛÂ»ÛÃÂÇ»Ç»
bË»Á¿»ÈÃÍÀ ÛÊÉÆÎÒÃÆÃÛÊÃÌÇÉÛÌÛÊÉ¿É¼ÈÉÛÌÕ¿ÕËÁ»ÈÃÀÛ
ÇÉ¾»ÍÛ¿»ÛÌÀÛÌ½ÕËÁ»ÍÛÌÛl_nÛÂ»Û¿ÉÊÕÆÈÃÍÀÆÈ»ÛÃÈÏÉËÇ»ÑÃºÛÈ»ÛÍÀÆÀÏÉÈÛÛÛ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ
ЗА ПРАВОИМАЩИТЕ БОЛНИ
nË»½ÃÍÀÆÌÍ½ÉÍÉÛÉ¿É¼ËÃÛ¿ÉÊÕÆÈÃÍÀÆÈÃÛÍË»ÈÌÏÀËÃÛ½Û
Ë»ÂÇÀËÛÈ»ÛÛÛÆ½ÛÂ»Û¼Ù¿ÁÀÍÃÍÀÛÈ»ÛÉ¼ÔÃÈÃÛÂ»ÛÛ
¾ÛpËÀ¿ÌÍ½»Í»ÛÌ»ÛÊËÀ¿½Ã¿ÀÈÃÛÊÉÛÑÀÈÍË»ÆÈÃºÛ¼Ù¿ÁÀÍ
v»ÌÍÛ ÉÍÛ ÍºÐÛ ÌÀÛ Ë»ÂÊËÀ¿ÀÆºÍÛ Â»Û ÊÕÍÈÃÛ Ë»ÂÐÉ¿ÃÛ È»Û
ÊË»½ÉÃÇ»ÔÃÍÀÛ ¼ÉÆÈÃÛ pÊÃÌÕÅÕÍÛ È»Û Â»¼ÉÆº½»ÈÃºÍ»Û ÃÛ
ÌÕÌÍÉºÈÃºÍ» ÛÂ»ÛÅÉÃÍÉÛÌÀÛÊËÀ¿ÉÌÍ»½ºÍÛÌËÀ¿ÌÍ½»Í» Û
Å»ÅÍÉÛÃÛÊËÉ¾ÈÉÂÈÃºÍÛ¼ËÉÄÛÈ»ÛÊË»½ÉÃÇ»ÔÃÍÀÛÊ»ÑÃÀÈÍÃ Û
Ì»ÛÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÛÉÍÛÇÃÈÃÌÍÕË»ÛÈ»ÛÂ¿Ë»½ÀÉÊ»Â½»ÈÀÍÉÛf»Û
ÍËÀÍÉÍÉÛÍËÃÇÀÌÀÒÃÀÛÈ»Û¾É¿ÃÈ»Í»ÛÂ»ÛÍ»ÂÃÛÑÀÆÛÉ¼ÔÃÈÃÍÀÛÔÀÛÊÉÆÎÒ»ÍÛÛÛÆ½
pÛÊÉÌÍ»ÈÉ½ÆÀÈÃÀÍÉÛÌÀÛË»ÂÊËÀ¿ÀÆºÍÛÃÛÌËÀ¿ÌÍ½»ÛÂ»Û
ÅÉÇ»È¿ÃËÉ½»ÈÀÛ È»Û ÀÅÌÊÀËÍÃÍÀÛ ÉÍÛ ÍÀËÃÍÉËÃ»ÆÈÃÍÀÛ
ÀÅÌÊÀËÍÈÃÛ ÆÀÅ»ËÌÅÃÛ ÅÉÇÃÌÃÃÛ qdji Û ÉÍÛ À¿È»Û É¼ÔÃÈ»Û
½Û¿ËÎ¾»ÛÂ»ÛÉÌ½Ã¿ÀÍÀÆÌÍ½»ÈÀÛÈ»ÛÆÃÑ»Ûo»ÂÒÀÍÀÈÃÍÀÛÂ»Û
ÍÉ½»ÛÌËÀ¿ÌÍ½»ÛÂ»ÛÙÆÃ ÌÀÊÍÀÇ½ËÃÛÛ¾ÛÌ»ÛÛÆ½
ФУТБОЛ
pÆÀ¿Û ºÛÅËÕ¾Û½ÛÀÌÀÈÈÃºÛÊÉÆÎÌÀÂÉÈÛÈ»ÛÏÎÍ¼ÉÆÈÉÍÉÛ
ÊÕË½ÀÈÌÍ½ÉÛ½Õ½ÛaÛpÀ½ÀËÉÃÂÍÉÒÈ»Û¾ËÎÊ» ÛÉÍ¼ÉËÕÍÛÈ»Û
`ÀÆÃÑ»ÛÂ»ÀÇ»Û ÍÉÛÇºÌÍÉÛ½Õ½Û½ËÀÇÀÈÈÉÍÉÛÅÆ»ÌÃË»ÈÀÛÌÛ
ÛÍÉÒÅÃÛqÉ¾»½»Û½Û¿ÉÇ»ÅÃÈÌÅ»ÛÌËÀÔ»ÛÍÉÄÛÊÉ¼À¿ÃÛÌÛÅÆ»ÌÃÒÀÌÅÉÍÉÛÛcÉËÉÌÍÉÆ ÛpÃÆÃÌÍË» ÛmÍ¼ÉËÕÍÛ
ÀÛÊÉÌÍÃ¾È»ÆÛ¿ÉÌÀ¾»ÛÛÊÉ¼À¿Ã ÛÛË»½ÀÈÛÇ»ÒÛÃÛÛÂ»¾Î¼Ã
aÛÌÆÀ¿½»ÔÃºÛÅËÕ¾ÛsiÛ`ÀÆÃÑ»ÛÔÀÛ¾ÉÌÍÎ½»ÛÈ»ÛÛÈÉÀÇ½ËÃÛÈ»ÛÉÍ¼ÉË»ÛÈ»ÛnËÉ½»¿ÃºÛaÛÊÉÌÆÀ¿ÈÃºÛ Û ÍÃÛÅËÕ¾Û
È»ÛÊÕË½ÀÈÌÍ½ÉÍÉ ÛsiÛ`ÀÆÃÑ»ÛÔÀÛÊÉÌËÀÔÈÀÛÈ»ÛÌ½ÉÄÛ
ÍÀËÀÈÛsiÛwÎÇÀÈ Ûl»Ò»ÆÉÍÉÛÈ»Û¿½ÀÍÀÛÌËÀÔÃÛÀÛ
ÉÍÛÛÒ»Ì»
КРИМИНАЛЕ
34-годишен мъжÛÀÛÊÉÌÍË»¿»ÆÛÊËÃÛË»¼ÉÍ»ÛÌÕÌÛÌÀÆÌÅÉÌÍÉÊ»ÈÌÅ»ÛÍÀÐÈÃÅ»Û½ÛÂÀÇÆÃÔÀÍÉÛÈ»ÛÌÀÆÉÛlÉ½»ÛvÀËÈ»Û
È»ÛÛÈÉÀÇ½ËÃÛnÉÆÎÒÃÆÛÀÛÌËÀ¿È»ÛÍÀÆÀÌÈ»ÛÊÉ½ËÀ¿» Û¼ÀÂÛ
ÉÊ»ÌÈÉÌÍÛÂ»ÛÁÃ½ÉÍ»
Частно домакинство ÛÊËÃÌÕÀ¿ÃÈÀÈÉÛÈÀÊË»½ÉÇÀËÈÉÛ
ÅÕÇÛ½É¿ÉÌÈ»¼¿ÃÍÀÆÈ»Í»ÛÇËÀÁ» ÛÀÛÎÌÍ»ÈÉ½ÀÈÉÛÊËÃÛÊËÉ½ÀËÅ»Û½ÛqÎÍË»Å»ÈÛÈ»ÛÛÈÉÀÇ½ËÃÛpÆÎÒ»ºÍÛÌÀÛÃÂºÌÈº½»Û
ÉÍÛÌÆÎÁÃÍÀÆÃÛÈ»ÛorÛ²nÉÆÃÑÃº®Û«ÛqÎÍË»Å»È
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Празнична седмица за патронния празник
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɚɧɨɟɦɜɪɢɟɉɚɬɪɨɧɧɢɹɬ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɋɈɍ
Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ɡɚ
ɤɨɣɬɨ ɜ ɭɱɟɛɧɨɬɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɢɩɢɬɪɟɫɤɚɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɂɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɰɹɥɚɫɟɞɦɢɰɚ
ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɨɬɨ ɫɴɛɢɬɢɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɩɨɦɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬ
ȺɧɟɥɢɹɄɚɥɞɚɪɟɜɚȼɫɟɤɢɞɟɧ

Н

ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɭɱɢɬɟɥɢɬɟɢɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɜɬɹɯ
ɇɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ
ɳɟɫɬɚɪɬɢɪɚɫȺɪɬȺɬɟɥɢɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧɤɨɧɤɭɪɫɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɪɢɫɭɧɤɚɧɚɬɟɦɚÄȺɤɨɦɨɠɟɯɚ
ɞɚɝɨɜɨɪɹɬ´Ʉɨɧɤɭɪɫɡɚɢɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɤɚɧɚ ɝɪɚɦɨɬɚ
ɢ ɞɢɩɥɨɦ ɤɚɤɬɨ ɢ ÄȽɨɥɹɦɨɬɨ
ɱɟɬɟɧɟ´
ɇɚɫɥɟɞɜɚɳɢɹɞɟɧɧɨɟɦɜɪɢɫɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɫɴɫɬɟɡɚ-

ɧɢɟ ÄȺɡ ɪɢɫɭɜɚɦ´ Ƀɨɜɤɨɜɢɬɟ
ɱɟɬɟɧɢɹɢɂɡɛɪɚɧɨɨɬɦɚɝɢɹɬɚ
ɧɚ ɯɢɦɢɹɬɚ´ ± ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ ɩɨ
ɯɢɦɢɹɫɭɱɟɧɢɰɢɨɬ9,,ɤɥɚɫ
ɧɨɟɦɜɪɢɟɞɟɧɹɬɜɤɨɣɬɨ
ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ Ɇɚɪɚɬɨɧ ɧɚ
ɱɟɬɟɧɟɬɨɡɚɭɱɟɧɢɰɢɤɥɚɫ
ɨɡɟɥɟɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ
ɮɨɚɣɟɢȾɟɧɧɚɱɭɠɞɢɬɟɟɡɢɰɢ
ɇɚɧɨɟɦɜɪɢɳɟɜɢɨɱɚɤɜɚɬ ɋɴɡɜɟɡɞɢɟ ɨɬ ɞɨɛɪɢɧɤɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧ ɭɪɨɤ Äɇɚ ɤɪɢɥɟɬɟ
ɧɚ ɛɹɥɚɬɚ ɥɹɫɬɨɜɢɰɚ´ Ʌɢɬɟ-

ɪɚɬɭɪɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɚɡɤɚɡ ɟɫɟ ɧɚ ɬɟɦɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɚɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɳɟ ɧɚɩɢɲɚɬ ɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɫɢ ɡɚ
ÄɆɨɢɬɟɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɝɨɞɢɧɢ´
ɉɚɤɬɨɝɚɜɚɳɟɛɴɞɟɨɬɤɪɢɬɚ
ɢɡɥɨɠɛɚɨɬɪɢɫɭɧɤɢɧɚɒɤɨɥɚɬɚɩɨɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨ
n»ÍËÉÈÈÃºÍÛ ÊË»ÂÈÃÅ Û È»Û
ÌÀÊÍÀÇ½ËÃ Û ÔÀÛ ¼Õ¿ÀÛ ÉÍ¼ÀÆºÂ»ÈÛÌÛqÕËÁÀÌÍ½ÀÈÛÅÉÈÑÀËÍ

Спортните събития до края на годината
Готов е Спортният календар за 2015-та година
Калина ГРЪНЧАРОВА
портните събития, които
се организират в Тутракан
вече са на финалната права за настоящата година. В края
на миналата седмица се проведе
общински турнир по народна топка,
в който участваха отбори от три
общински училища - двете средни
в града и основното в село Нова
Черна.
Той бе предназначен за ученици
от 1-ви до 4-ти клас.
Във възрастовата група I-II клас
победител е СОУ "Йордан Йовков",
а във възрастовата група III-IV клас
победи ОУ "Св. СВV Кирил и Методий", с. Нова Черна.Отборите-победители получиха специални купи,

С

а абсолютно всички състезатели
- топки, осигурени от организатора
- Община Тутракан.
Тази седмица - на 14 ноември, в
Тутракан ще има и друго състезание, което включва забавни игри
и е предназначено за най-малките - децата от детските градини.
Състезанието е от типа "Бързи,
смели, сръчни" и ще се проведе
в спортната зала на СОУ "Христо
Ботев" в 15:00 часа.
До края на годината е предвидено да се проведе и Турнир
по футбол в памет на учителя по
физкултура Трудолюб Йосифов.
Спортната година ще приключи
с Бал на спортиста, когато ще бъде
избран и Спортист на годината.

Спортният календар за следващата 2015 г. вече е готов. Той бе изработен на база предложенията на
участниците в работното заседание
на Общинската спортна комисия с
представители на спортните клубаве и преподаватели по физкултура.
На територията на община Тутракан има регистрирани 9 спортни клубове - четири от тях са
футболни - в Тутракан и селата
Белица, Преславци и Цар Самуил.
Като отборът на Белица представя Силистренска област във "В"
Североизточна футболна група.
Останалите пет клуба са по борба,
кану-каяк, водомоторен спорт,
шахклуб и на гълъбовъдите.
В Спортния календар за 2015 г.

са включени интересни състезания
- от участие в етапите на Ученическите спортни игри и състезание
"Млад огнеборец" през Месец на
спорта през май, който включва
турнири по футбол, волейбол, борба, шахмат, "Тутраканиада" за учениците, през Офроуд организиран
от клуба в с. Нова Черна, две регати
по р. Дунав, спортни състезания
по време на фестивала "Огненият
Дунав" и се стигне до Национална
изложба на спортни и декоративни
гълъби и Конгрес на гълъбовъдите.
Финансовата част на Спортния
календар ще стане ясна по време на
приемането на общинския бюджет
за 2015 г.

Дирекция инспекция по труда - Силистра стартира
кампания за предотвратяване на трудовите злополуки
в резултат на подхлъзване и спъване
роверките стартираха
от 1 октомври 2014 г. в
секторите „Производство
на храни” и „Хуманитарно здравеопазване”, информираха от
Инспекцията по труда в Силистра.
В тях заради наличието на „мокри”
процеси и необходимостта от често
хигиенизиране има висок риск от
подхлъзване върху влажни настилки. Резултатите ще бъдат отчетени
в началото на 2015г.
При посещенията в предприятията инспекторите по труда
информират работодателите и
работещите за рисковете на работното място, които могат да доведат
до падане след подхлъзване и
спъване, както и как да ги минимизират. За целта се разпространяват

П

обучителни видеоклипове (www.
ti.ee), изготвени от Европейската
агенция за безопасност и здраве
при работа. В тях чрез анимация се илюстрират най-честите
опасни ситуации, които могат да
предизвикат падане на работното
място, и последиците от тях. За
отстраняване на нередности се
дават предписания, чрез които
работодателите също получават
точни указания как да се подобрят
условията в предприятията си.
Инспекторите по труда следят с
последващи проверки дали нередностите са отстранени.
Опасностите, които го предизвикват, са в във всички сектори
на икономиката – от тежката
промишленост до работа в офиса.

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

Уважаеми Съграждани,
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Причина за загуба на равновесие
могат да бъдат промяна в нивото
на подовете, хлъзгавите повърхности и пешеходните пътеки и алеи,
стълбища с нестабилни парапети
или с липсващи такива, всякакви
препятствия по пътя на движение
на персонал – предмети, необезопасени кабели и т.н. ДИТ Силистра
е планирала 21 бр. проверки по
тази кампания. Обект на проверки
са здравните заведения; предприятията за преработка на мляко и
млечни продукти; предприятията
за производство на месни продукти; предприятията за преработка и консервиране на плодове
и зеленчуци; предприятията за
производство на хляб и тестени
изделия и други отрасли в сектор
производство на храни.
Инспекторите от Дирекция инспекция по труда гр. Силистра са
извършили общо 1035 бр. проверки за първите 10 месеца на 2014г.
Констатирани са 4255 бр. нарушения, от които по ЗБУТ са 2706 бр.
и по КТ-1549 бр. За разследване на
трудова злополука са извършени
5 бр. проверки. Издадени наказателни постановления за отчетния
период (януари-октомври 2014г)
са 132 бр., влезли в сила НП 106
бр. за сума – 108 950 лв.
От 1 ноември влезе в сила
Наредбата за изискванията на микроклимата на работните места. С
Наредбата се въвеждат оптимални
и допустими стойности на параметрите на микроклимата. Оптималните се прилагат в климатизирани
помещения. Допустимите – в помещения, където поради технически
или други причини не е възможно
да се осигурят оптималните норми
на микроклимата – например в
производства с голямо топлинно
излъчване като леярни цехове.
Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят
при работа на открито.
В закрити помещения оптималната температура през студения
период трябва да бъде между 16

и 23 градуса, според категория
труд, а през топлия - между 18 и 25
градуса. По-ниските температури
са допустими при полагането на
по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните
места не може да бъде под 13
градуса, а през лятото – над 28
градуса. В Наредбата са определении и изключения, според които
при жеги навън, температурата
в помещенията може да е с от 3
до 5 градуса над допустимата,
но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха
може да варира между 35% и 75%
според периода и температурата в
помещенията.
При работа на открито работодателят е длъжен да се събразява
с подадените червени и жълти
кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура,
дъжд, мъгла. Да прецени доколко
неблагоприятните климатични
въздействия могат да застрашат
живота и здравето на работниците
му и да вземе съответните мерки.
Такива могат да бъдат промяна на
работното време, тип работа, която
е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни
средства, да осигури помещения
с условия за възстановяване на
топлинния баланс на организма.
Всички тези мерки са описани в
Наредбата.
Очакванията са Наредбата да
улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място, тъй като
в един нормативен акт са събрани
всички изисквания за това. Ако
трябва да се спазва друг нормативен акт, Наредбата препраща
конкретно към него.
Контролната дейност на инспекция по труда показва, че с
всяка изминала година броят на
работещите при неблагоприятни
условия на труд намаляват, в т.ч.
и работещите при неблагоприятен
микроклимат.
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Общините са готови за зимата

Силистрeнска област с
най-лоша инфраструктура
и слаба икономика
С

13 - 19.11.2014 г.

Областна администрация Силистра се проведе
съвместно работно заседание на Щаба за изпълнение на
областния план за защита при
бедствия, Областния съвет за сигурност и кметовете на общини за
подготовката на област Силистра
за зимния сезон 2014 - 2015 г.,
информират от Пресцентъра.
Неговата цел бе представяне
на информация от общините и
териториалните органи на изпълнителната власт за предприетите
превантивни мерки за намаляване
на последствията за населението
при бедствия, осигуряване на
нормалното функциониране на
инфраструктурата; снабдяването,
услугите и цялостната подготовка
на област Силистра за работа при
екстремални зимни условия.
След направените доклади и
обсъждането на поставените в
тях проблеми се наложи изводът, че кметовете на общините и
ръководителите на ведомства и
организации декларират готовност
за предстоящия зимен сезон за
справяне с евентуални усложнения

В

на зимната обстановка.
Пред заместник областния управител Венцислав Маринов, който
е и заместник ръководител на
Областния щаб, бяха споделени
въпроси, решаването, на които е в
хода на изпълнение на Областния
план. От докладите на кметовете се
установи, че е създадена организация за снабдяване на населението
със стоки от първа необходимост.
Определени са места за настаняване на бедстващи хора при
евентуално усложнение на зимната
обстановка.
Доставени са горива, материали
за опесъчаване и отопление. Към
момента в общините са подготвени
и до края на м. ноември ще бъдат
сключени всички договори за
зимното поддържане и снегопочистването на четвъртокласната
пътна мрежа. Предстои и последваща проверка на готовността на
снегопочистващата техника.
Основните проблеми, декларирани от общините за зимния сезон,
са малкият размер на средства
от държавния бюджет, евентуалните допълнителни разходи при

наложително аварийно-възстановителни работи и недостатъчната
поддръжка на третокласни пътища
от републиканската пътна мрежа.
Разгледана бе и темата за регламентирането на дейностите по изтегляне на закъсали автомобили,
както и с неправилно паркиралите
пътни превозни средства, затрудняващи почистването.
Директорът на ОПУ – Силистра
Иван Иванов разясни, че почистването се извършва приоритетно за I
и II клас пътна мрежа, след което
идва ред на третокласната пътна
мрежа. Той припомни, че според
подписаните типови договори
изтеглянето до населените места
на закъсали при зимни условия
автомобили не влиза в задълженията на фирмите, изпълнители на
снегопочистването. Г-н Иванов посочи и проблема с недостатъчния
брой (2) роторни снегопочистващи
машини, и изтъкна като добра
практика подпомагането с техника
между съседни области.
Инж. Румен Мъров, началник
на областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населе-

нието“ в Силистра, изтъкна като
проблем образуването на т.н. тапи
по пътищата при тежки зимни
условия, резултат от небрежното
отношение на шофьорите към
подготовката и оборудването
на тежкотоварните автомобили
за зимния сезон. Изразено бе
мнение, че при снегонавявания и
обледяване неизправните пътни
превозни средства трябва да се
спират от движение. Припомнен
бе и проблемът с остарялата,
амортизирана и неикономична
верижна техника, експлоатирана
от РД „ПБЗН“, както и в общините
Тутракан и Кайнарджа.
От името на РЗИ – Силистра
неговият главен секретар Нина
Димитрова изтъкна проблема
с декларираното нежелание на
болните на хемодиализа при
усложнена зимна обстановка да
нощуват в болничните заведения.
Тя призова за съдействие кметовете на общини за събиране и
хоспитализиране на едно място
на болните на хемодиализа и на
родилките с термин през този
период.
След изслушването на докладите и на база на обобщената информация г-н Венцислав Маринов
като заместник ръководител на
Областния щаб обобщи в края на
заседанието, че в област Силистра
е създадена необходимата организация за посрещане на зимния
сезон 2014/2015 г. и за справяне с евентуални усложнения на
зимната обстановка. Предстоят
регулярни срещи между фирмите
изпълнители на снегопочистващи
дейности и на представители на
общините, за да бъдат разисквани текущи актуални проблеми за
постигане на приемливи решения
по тяхното преодоляване. “ТГ”
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aÛpÃÆÃÌÍËÀÈÌÅ»ÛÉ¼Æ»ÌÍÛÉÍÛÈ»Ò»ÆÉÍÉÛÈ»Û¾É¿ÃÈ»Í»Û
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È»ÛÊÉÁ»ËÃÛ½ÛÉÍÊ»¿ÕÑÃ ÛÌÎÐÃÛ
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È»Û ÊË»½ÃÆ»Í»Û ÃÛ ÈÉËÇÃÍÀÛ
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aÕ½À¿ÀÈÃÛ ½Û ÀÅÌÊÆÉ»Í»ÑÃºÛ
Ì»ÛÛÌÍËÉÀÁ»ÛpÆÎÁÃÍÀÆÃÛ
ÉÍÛ ocn`fl pÃÆÃÌÍË»Û Ì»Û
ÎÒ»ÌÍ½»ÆÃÛ½ÛÛÊËÃÀÇ»ÍÀÆÈÃÛÅÉÇÃÌÃÃ
“ТГ”

ɢɥɢɫɬɪɚɩɨɩɚɞɧɚɡɚɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬɜɬɴɠɧɚɤɥɚɫɚɰɢɹ Ɍɨɡɢ ɩɴɬ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɬ ɝɪɚɞ ɢ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɫɚɧɚɞɴɧɨɬɨɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɡɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɫ ɧɚɣɥɨɲɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɥɚɛɨ
ɪɚɡɜɢɬɚ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɂɚɟɞɧɨ
ɫɴɫɋɢɥɢɫɬɪɚɞɴɧɨɬɨɧɚɬɚɡɢ
ɤɥɚɫɚɰɢɹɞɟɥɹɬɨɳɟɨɛɥɚɫɬɢɬɟɊɚɡɝɪɚɞɌɴɪɝɨɜɢɳɟɅɨɜɟɱ
ɢ Ɇɨɧɬɚɧɚ ɉɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɩɚɡɚɪɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɨɛɨɛɳɚɜɚɱɟɤɚɬɨɰɹɥɨ
ɨɛɥɚɫɬɢɬɟɫɥɨɲɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɤɨɢɬɨɟ
ɢɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚɩɨɜɟɱɟɨɬɬɟɡɢ
ɫɞɨɛɪɨ
Ȼɚɜɧɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɴɦ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɪɟɝɢɨɧɢɬɟ
ɩɨɤɚɡɜɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɡɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ȼ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɬɹɯ ɧɚɪɚɫɬɜɚɬ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɢ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɧɨ ɫɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɟ ɡɚɞɴɥɛɨɱɚɜɚɬɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɫɪɢɜ
ɢɩɪɨɩɚɫɬɬɚɦɟɠɞɭɞɨɯɨɞɢɬɟ
ɜɫɬɨɥɢɰɚɬɚɢɜɧɚɣɛɟɞɧɢɬɟ

ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɂɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɬɨɜɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɘɠɧɚ ɢ
ɋɟɜɟɪɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɨɬɱɢɬɚɬ
ɨɳɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɋɩɨɪɟɞ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɧɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚ
ɩɚɡɚɪɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɨɛɥɚɫɬɢɬɟ
ɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚɧɢɫɚɝɪɭɩɢɪɚɧɢɜ
 ɬɢɩɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ
± ɨɬ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨ ɤɴɦ ɦɧɨɝɨ
ɥɨɲɨɫɨɰɢɚɥɧɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɴɞɟɬɨɟɋɢɥɢɫɬɪɚ ɋɬɨɥɢɰɚɬɚ ɟ ɨɬɞɟɥɟɧɚ
ɤɚɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ ɪɚɣɨɧ
ɫ ɧɚɣɞɨɛɪɨ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɢɧɚɣɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧ
ɡɚɦɢɝɪɚɰɢɹ
ɋɥɟɞɜɚɬ ɨɛɥɚɫɬɢɬɟ ȼɚɪɧɚ
Ȼɭɪɝɚɫ ɉɥɨɜɞɢɜ ɢ Ȼɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ±ɫɴɳɨɫɞɨɛɪɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɨ ɩɨɧɢɫɤɢ ɨɬ ɬɟɡɢ ɧɚ
ɋɨɮɢɹ ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɟ ɋɬɚɪɚ
Ɂɚɝɨɪɚɤɨɹɬɨɫɴɳɨɟɨɬɞɟɥɟɧɚɤɚɬɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧɪɚɣɨɧ
ɚ ɩɨɧɢɫɤɢɬɟ ɣ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ
ɞɴɥɠɚɬ ɧɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɡɚɟɬɨɫɬɬɚɢɥɨɲɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
“ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Обявява конкурс
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ÃÇÉÍÛÌÛÊÆÉÔÛÈ»Ä ¼ÆÃÂÅÉÛÉÍ¾É½»ËºÔ»ÛÈ»ÛÃÂÃÌÅ½»ÈÃºÍ»
iÉÈÅÎËÌÕÍÛ¿»ÛÌÀÛÊËÉ½À¿ÀÛÈ»ÛÛ¾É¿ÛÉÍÛ Û
Ò»Ì» Ûf»ÌÀ¿»ÍÀÆÈ»ÛÂ»Æ»Û)6ÛÀÍ»ÁÛ½ÛÌ¾Ë»¿»Í»ÛÈ»Ûm¼ÔÃÈ»Û
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aÛÅÉÈÅÎËÌÈ»Í»Û¿ÉÅÎÇÀÈÍ»ÑÃºÛÌÀÛÌÕ¿ÕËÁ»ÛÃÈÏÉËÇ»ÑÃºÛ
Â»Û ÃÂÃÌÅ½»ÈÃºÍ»Û ÅÕÇÛ ÅÉÈÅÎËÌ» Û ¿ÉÅÎÇÀÈÍÃÍÀ Û ÅÉÃÍÉÛ
ÌÆÀ¿½»Û¿»ÛÌÀÛÊËÀ¿ÌÍ»½ºÍ ÛÅ»ÅÍÉÛÃÛÉÊÃÌ»ÈÃºÛÈ»ÛÊÉÅ»Â»ÍÀÆÃÍÀ ÛÅÉÃÍÉÛÔÀÛÌÀÛÉÑÀÈº½»ÍÛÃÛÈ»ÒÃÈ»ÛÈ»ÛÉÑÀÈº½»ÈÀ
m¾ÆÀ¿ÛÈ»ÛÃÇÉÍÃÍÀÛÌÀÛÃÂ½ÕËÓ½»ÛÊËÃÛÌÕ¾Æ»ÌÎ½»ÈÀÛÈ»Û
¾Ë»ÏÃÅÛÌÕÌÛÌÊÀÑÃ»ÆÃÌÍÛ²fÀÇÃÛÉÍÛm¼ÔÃÈ»ÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
cÉÅÎÇÀÈÍ»ÑÃºÍ»ÛÌÀÛÂ»ÅÎÊÎ½»ÛÉÍÛgÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÃºÍÛ
ÑÀÈÍÕËÛÈ»ÛÉ¼ÔÃÈ»ÛbÆ»½ÃÈÃÑ»Û½ÛÌËÉÅÛ¿ÉÛÛ¾ Û
 Û Ò»Ì»Û uÀÈ»Í»Û È»Û ÅÉÈÅÎËÌÈ»Í»Û ¿ÉÅÎÇÀÈÍ»ÑÃºÛ ÀÛ
 ÛÆ½
nÉ¿»½»ÈÀÍÉÛÈ»ÛÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃºÍ»ÛÌÀÛÃÂ½ÕËÓ½»Û½ÛgÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÃºÍÛÑÀÈÍÕËÛÌËÉÅÛ¿ÉÛÛ¾ Û ÛÒ»Ì»Û
f»ÛÈÀÉÍ¿»¿ÀÈÃÍÀÛÂÀÇÃÛÌÀÛÊËÉ½ÀÁ¿»Û½ÍÉËÃÛÅÉÈÅÎËÌÛ
È»ÛÛ¾É¿ÛrÒ»ÌÍÈÃÑÃÍÀÛ½ÛÊÕË½ÃºÛÅÉÈÅÎËÌÛÈÀÛ
Â»ÅÎÊÎ½»ÍÛÈÉ½ÃÛ¿ÉÅÎÇÀÈÍÃ Û»ÛÌ»ÇÉÛÊÉ¿»½»ÍÛÂ»º½ÆÀÈÃÀÛ
ÃÛ ÑÀÈÉ½ÉÛ ÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÀÛ ½Û ÌËÉÅÛ ¿ÉÛ Û ¾É¿Û f»Û
ÎÒ»ÌÍÈÃÑÃ Û ÅÉÃÍÉÛ ÈÀÛ Ì»Û ÌÀÛ º½º½»ÆÃÛ È»Û ÊÕË½ÃºÛ ÅÉÈÅÎËÌ Û ¿ÉÅÎÇÀÈÍÃÛ ÌÀÛ Â»ÅÎÊÎ½»ÍÛ ÃÛ ÊÉ¿»½»ÍÛ ½Û ÊÀËÃÉ¿»Û
ÉÍÛ¾Û¿ÉÛÛ¾ Û ÛÒ»Ì»ÛÉÍÛgÈÏÉËÇ»ÑÃÉÈÈÃºÛÑÀÈÍÕËÛ½Ûm¼ÔÃÈ»ÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
cÉÊÕÆÈÃÍÀÆÈ»ÛÃÈÏÉËÇ»ÑÃºÛÈ»ÛÍÀÆÛ

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-
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Полезните практики на Рибарските групи в Полша са
възможни и в България
Калина ГРЪНЧАРОВА
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Евелина ДЖЕПСЪН: - В Управителния съвет са включени представители на различни сектори от
публично-частното партньорство,
каквото е МИРГ. Бяхме поканени от
МИРГ "Кашуби", които заедно с още

гобройна - с повече от 100 членове.
Имат отделна комисия, която разглежда проектите, а не Управителния
съвет. Имат и контролна комисия,
прекалено бюрократизирани са,
бих казала, но както и миналия път

една полска група - МИРГ "Норд
Кашуби" бяха на посещение в Шабла,
където се срещнахме. Ние вече сме
били в Полша, но този район няма
нищо общо с другия, по-различен е.
МИРГ "Кашуби" е вътрешна група
като нас, докато другата е морска.
Освен това, другият повод за посещението беше краят на програмния
период, да видим те докъде са
стигнали и какво са направили.
Полските групи имаха много големи
бюджети, не са с еднакви бюджети
като нас, а с различни в зависимост
от критериите.
Там има направени много големи
инвестиции. При тях диверсификацията се разбира много по-широко,
отколкото при нас. Не диверсификация на сектора на рибарите, както
е тук, а диверсификация изобщо на
територията. Нови видове дейности
са направили, дали са доста пари за
облагородяване на територията като
цяло - с много спортни съоръжения,
много паркове и публични места.
Също така е имало доста пари за
бизнеса - те ни споделиха, че нямат
проблем с кредитирането като при
нас. Банките им отпускат кредити,
този момент са го преодолели. Докато бяхме в една ферма, нашите бизнесмени споделиха, че при нас има
проблем - обикновено, когато трябва
да изпълняват наш проект, трябва да
имат или пари в наличност или да се
разчита на банков кредит. При нас
банките не са много отворени към
подобен род кредити и инициативи.
В Полша не е така.
МИРГ "Кашуби" е неправителствена организация като нас, доста мно-

установихме, при тях има по-голяма
децентрализация, отколкото при нас.
Най-напред договорите се сключват
на ниво воеводство (област), там се
оценяват проектите за допустимост
на разходите, това, което при нас
прави ИАРА. Де факто управляващ
орган се явява министерството, но
то има само контролна функция. Въпреки всичко, те също се оплакват, че
първият програмен период бил много
бюрократичен, с много документи,
прекалено много проверки на всяко
ниво. Ние се шегувахме, че е останал
синдром от бившия соцлагер.
- Има ли разлика в периода на
одобрение на проектите?
- При нас, принципно, трябва да
стане за 2 месеца, но не става. При
тях също доста се бавели - понякога
до 6 месеца даже. Попитах ги докъде
са стигнали с договорирането. Те
отговориха, че почти са приключили - имат не повече от 5-6 договора
да сключат, при условия, че общият
брой проекти е 100.
Другото важно нещо беше да
разберем, как стоят нещата при тях
за следващия програмен период,
защото всяка страна си решава дали
и как ще прилага подхода и какви
ще са критериите. Те също нищо не
знаят в момента.
- Колко са Рибарските групи при
тях?
- 48 са и те се притесняват, че
комисията може да прецени, че са
твърде много. Може би някои от тях
трябва да се обединят с други, на
територия, на която има МИГ и МИРГ
може да се наложи обединение.
В България МИРГ са 6, а МИГ - по-

вече от 30. При нас също се говори
за мултифондово финансиране, сега
текат едни работни групи как точно
ще става или дали ще става.
- Какво още видяхте в Полша?
- Полските колеги ни показаха
различни обекти - спортни бази
свързани с воден туризъм на езера,
туристически център с много атракции, облагородени публични зони. В
Институт по рибата ни показаха как
се прави зарибителен материал от
началото до края. Посетихме Гданск
- там видяхме европейския център на
"Солидарност".
Всъщност, кашубите са етническа
общност в Полша, със собствен
език, официално признат - той е
някаква смесица от полски, шведски
и немски. Имат характерни облекла,
обичаи. Те се стараят да ги запазят,
защото по време на социализма неща
са били прекалено уеднаквени, а индивидуалността трябва да се запази.
Посетихме и конкурс за рибни
ястия по проект финансиран от МИРГ

Юзкан ОСМАН: - Необходими са
много промени при нас. В Полша
всичко е децентрализирано и опитът
показва, че така се случват по-лесно
нещата. Тук, в България, всичко е
на централно ниво и това спъва до
голяма степен естествения развой
на събитията.
Всичко може да се приложи от
техния опит, но, за съжаление, не
зависят само от нас нещата. Трябват
коренни промени в законодателството.
Ето, например, полският МИРГ,
който бе наш домакин, има бюджет
от 18 млн. евро, а целият бюджет за
МИРГ-овете в България е 20 млн.
евро. И оттам нататък всичко е поразлично, по-мащабно. Едно е да
Ɍɚɡɢɩɨɥɫɤɚɤɚɪɬɢɧɚɜɟɱɟɟɜɨɮɢɫɚɧɚ
ɆɂɊȽȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
боравиш с 3 млн.евро, а съвсем друго
с 18 милиона. Там имат много изпъл- по някакъв начин рибарството като но те са част от цялата територия
поминък да се запази и да се вмъкне и трябва усилията да се насочват
в целия икономически спектър на към териториалното развитие, от
което ще се възползват и рибарите.
самата територия.
В началото при нас диверсифика- Това е съществената разлика между
цията се разбираше като диверси- Полша и България в работата на
фикация вътре в сектора. Т.е рибар МИРГ. Всъщност, това важи и за
развива туризъм или нещо свърза- много други държави. Има държави,
но. А в Полша всеки един жител от които са се насочили само в рибартази територия, независимо дали ския сектор, защото, примерно,
се занимава с рибарство, може да имат голяма брегова ивица, силен
се възползва от това финансиране. рибарски сектор, много заети в
Той създава дейност на територия- него. При нас не е така, особено
та, създава работни места, а това е във вътрешните групи. Затова се
много важно, защото е същинската насочихме при посещението си в
идея за развитие.
Полша към вътрешна група, където
Всъщност, зависи и как е разпи- нямат толкова рибари, за да видим
сана Стратегията. Ако рибарският те как разпределят инвестициите.
сектор е много силен, ще се наблеХубаво би било да виждаме
ȾɭɧɚɜɫɤɢɡɚɥɟɡɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧɟɩɨɞɚɪɴɤɡɚɆɂɊȽɄɚɲɭɛɢ
гне там. Но има и територии в Ев- нещата малко по-широко, както
ропа, където рибарският сектор не е при тях, но това зависи пак от
силен, каквато и е нашата. Това не регламента през следващия пронени проекти в различен спектър.
"Кашуби".
означава, че нямаме рибари. Има, грамен период.
Евелина ДЖЕПСЪН: - При нас
Посетихме и манастир на картузианците, католически строг орден. ограничиха прекалено много възЖивели са в абсолютна изолация, не можните дейности, които могат да
са си говорили помежду си. "Мемен- се финансират. Всеки ги интерпрето мори" - това е било мотото, когато тираше прекалено различно, може
се виждали - "Помни, че си смъртен". би, защото е нов подход за България.
В този програмен период започнаха
Вече не е така, разбира се.
Подземието на манастира е пре- работа и МИГ-овете и МИРГ-овете.
върнато в кафене по проект финан- Но, докато при МИГ нещата бяха
ясни, те повтарят мерките по голясиран от МИРГ.
- Какво може да се приложи тук? мата програма, при нас бе съвсем
- Особено публичните проекти за различно. Ние правехме допълващи
облагородяването на района дават инвестиции, но както казах по-рано,
много идеи. Относно бизнеса, не е диверсификацията поляците я разнещо коренно различно от тук. Но бират различно. Управляващият ори там има свежи идеи, особено в ган при нас поставя ограниченията.
МИРГ-овете в Полша се създават не
сферата на туризма.
Всъщност, ние си говорихме за само в райони, където рибарството
това, какво може да се направи е водещо, те се създават и там, къпо-добро в следващия програмен дето е западащо като функция, но с
идеята да се развие територията и
период, за да улесним хората.
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Атрактивни изложби ще гостуват в Тутракан, Готов е Общинският регистър
договорени от музейни специалисти на военните паметници
О
ÍÛÛ¿ÉÛÛÈÉÀÇ½ËÃÛÛ
¾Û ½Û oÎÌÀÛ ÌÀÛ ÊËÉ½À¿ÀÛ
ÏÉËÎÇÕÍÛ ÌÛ ÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÉÛ ÎÒ»ÌÍÃÀÛ n»È»ÃËÛ È»Û
ÇÎÂÀÄÈÃÍÀÛ ÃÂÆÉÁ¼ÃÛ pÕ¼ÃÍÃÀÍÉÛ ÌÀÛ ÉË¾»ÈÃÂÃË»Û ÉÍÛ
kÃÈÃÌÍÀËÌÍ½ÉÛ È»Û ÅÎÆÍÎË»Í»Û ÃÛ oÀ¾ÃÉÈ»ÆÀÈÛ ÃÌÍÉËÃÒÀÌÅÃÛ ÇÎÂÀÄÛ Û oÎÌÀÛ ÃÛ ÌÛ
ÊÉ¿ÅËÀÊ»Û È»Û m¼ÔÃÈ»Û oÎÌÀÛ
f»ÛÊÉËÀ¿È»Û¾É¿ÃÈ»ÛÏÉËÎÇÕÍÛ
ÌÕ¼Ë»ÛÈ»¿ÛÛÌÊÀÑÃ»ÆÃÌÍÃ Û
Ë»¼ÉÍÀÔÃÛ ½Û ÌÏÀË»Í»Û È»Û
È»ÌÆÀ¿ÌÍ½ÉÍÉÛ ÃÛ ÅÎÆÍÎË»Í»ÛrÒ»ÌÍÃÀÛ½ÂÀÐ»ÛÇÎÂÀÄÈÃÛ
ÀÅÌÊÀËÍÃÛ ÉÍÛ ÌÍË»È»Í»Û ÃÛ
ÒÎÁ¼ÃÈ» ÛÆÀÅÍÉËÃÛÃÛÅÎÆÍÎËÈÃÛÇÀÈÃ¿ÁÕËÃÛnËÉ¾Ë»Ç»Í»Û
½ÅÆÙÒÃÛ Ë»¼ÉÍÈÃÛ ÌÀÌÃÃÛ ÊÉÛ
ÍÀÇÃÍÀÛl»ÌÆÀ¿ÌÍ½ÉÛÃÛÇÎÂÀÃ ÛiÎÆÍÎËÈÃÛÊÉÆÃÍÃÅÃÛÃÛ
kÉ¼ÃÆÈÉÌÍÛÈ»ÛÅÉÆÀÅÑÃÃÍÀÛ
mÍ¿ÀÆÀÈÛ Ê»ÈÀÆÛ Ë»Â¾ÆÀ¿»Û
ÇÎÂÀÃÍÀÛÌËÀ¿ÛvÎ¿ÀÌ»Í»ÛÈ»Û
`ÕÆ¾»ËÃº
aÕ½ÛÏÉËÎÇ»Û½ÂÀÐ»ÛÎÒ»ÌÍÃÀÛ
ÃÛÇÎÂÀÄÈÃÛË»¼ÉÍÈÃÑÃÛÉÍÛgÌÍÉËÃÒÀÌÅÃÛÇÎÂÀÄ qÎÍË»Å»È Û
ÅÉÃÍÉÛ ¿É¾É½ÉËÃÐ»Û »ÍË»ÅÍÃ½ÈÃÛÇÉ¼ÃÆÈÃÛÃÂÆÉÁ¼ÃÛ¿»Û
¾ÉÌÍÎ½»ÍÛ½ÛqÎÍË»Å»È
c»ÈÃÀÆ»Û g½»ÈÉ½»Û ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÛ ÅËÀÊÉÌÍÍ»Û ²qË»ÈÌÇ»ËÃÌÅ»®Û Å»ÍÉÛ À¿ÈÉÛ ÉÍÛ
ÒÎ¿ÀÌ»Í»ÛÈ»Û`ÕÆ¾»ËÃºÛÃÛÊËÃÂÉ½»Û ½ÌÃÒÅÃÛ ÊËÃÌÕÌÍ½»ÔÃÛ

¿»Û ÊÉÌÀÍºÍÛ ÅËÀÊÉÌÍÍ»Û ÃÛ
¿»Û¾Æ»ÌÎ½»ÍÛÂ»ÛÈÀºÛ½ÛÌ»ÄÍ»Û
WWWBGCHUDESACOM Û Ë»Â¿ÀÆÛ
_ÍË»ÅÑÃÃ®Û
f»Û Ì½À¿ÀÈÃÀÛ È»Û ÒÃÍ»ÍÀ-

ÆÃÍÀ Û Â»Û ÌÀ¾»Û »ÈÍÃÒÈ»Í»Û
ÅËÀÊÉÌÍÛ ²qË»ÈÌÇ»ËÃÌÅ»®Û ÀÛ
È»ÛÒÀÆÈ»ÛÊÉÂÃÑÃº ÛÈÉÛ¾Æ»ÌÎ½»ÈÀÍÉÛÊËÉ¿ÕÆÁ»½»Û¿ÉÛÅË»ºÛ
È»ÛÇÀÌÀÑÛÈÉÀÇ½ËÃÛl»¿º½»ÇÀÛ

ÌÀ Û ½ÌÃÒÅÃÛ ÍÎÍË»Å»ÈÑÃÛ ¿»Û
ÊÉ¿ÅËÀÊºÍÛ ÅÎÆÍÎËÈÉ ÃÌÍÉËÃÒÀÌÅÉÍÉÛÈ»ÌÆÀ¿ÌÍ½ÉÛÃÛ¿»Û
¾Æ»ÌÎ½»Í
Исторически музей

От СОУ „Христо Ботев" – Тутракан информират:

ȋȖȌȐȕȐȖȚȘȖȎȌȍȕȐȍȚȖȕȈǷȈȊȍȓǪȍȎȐȕȖȊ
"Най-безнадежното
нещо е да убеждаваш хората в нещо...
Всеки трябва да стига
до своята истина сам, за
да повярва в нея.”
Павел ВЕЖИНОВ
»Û Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Í»ÂÃÛ
¾É¿ÃÈ» Û ÌÕ½ÇÀÌÍÈÉÛ
ÌÛ ÎÒÀÈÃÑÃÍÀÛ ÉÍÛ Û ¼Û
ÅÆ»ÌÛ ÃÛ bÀÈÉ½À½»Û pÍÉºÈÉ½»Û
«Û¾Æ»½ÀÈÛÎÒÃÍÀÆÛÃÛÊËÀÊÉ¿»½»ÍÀÆÛÊÉÛ¼ÕÆ¾»ËÌÅÃÛÀÂÃÅÛÃÛ
ÆÃÍÀË»ÍÎË»Û½ÛpmrÛ²tËÃÌÍÉÛ
`ÉÍÀ½® Û ÉË¾»ÈÃÂÃË»ÐÇÀÛ ÃÛ
ÊËÉ½À¿ÉÐÇÀÛ ½Û ÎÒÃÆÃÔÈ»Í»Û
¼Ã¼ÆÃÉÍÀÅ»Û ÃÈÉ½»ÍÃ½ÀÈÛ
ÎËÉÅ Û ÊÉÌ½ÀÍÀÈÛ È»Û  ¾É¿ÃÓÈÃÈ»Í»ÛÉÍÛËÉÁ¿ÀÈÃÀÍÉÛ
È»ÛÊÃÌ»ÍÀÆºÛn»½ÀÆÛaÀÁÃÈÉ½Û
ËÉ¿ÀÈÛ È»Û Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Û
¾É¿ÃÈ»
f»ÊÉÂÈ»ÐÇÀÛ ÌÀÛ ÌÛ Ç»ÍÀËÃ»ÆÃÛ ÉÍÛ ÊÉ¿ÐÉ¿ºÔÃÛ ÊËÀÂÀÈÍ»ÑÃÃÛ Â»Û ÁÃ½ÉÍ»Û ÃÛ
Í½ÉËÒÀÌÍ½ÉÍÉÛÈ»ÛÍ½ÉËÀÑ»Û

Н

o»Â¾ÆÀ¿»ÐÇÀÛ ÏÉÍÉ¾Ë»ÏÃÃ Û
Â»ÊÀÒ»Í»ÆÃÛ ½»ÁÈÃÛ ÀÍ»ÊÃÛ
½ÛÈÀ¾É½ÉÍÉÛË»Â½ÃÍÃÀÛÅ»ÍÉÛ
ÆÃÒÈÉÌÍÛ ÃÛ ÊÃÌ»ÍÀÆÛ ÃÛ È»ÎÒÃÐÇÀÛ ÃÈÍÀËÀÌÈÃÛ Ï»ÅÍÃÛ
ÉÍÛÀÁÀ¿ÈÀ½ÃÀÍÉÛÇÎÛnËÉÒÀÍÉÐÇÀÛ ÇÃÌÆÃÛ ÉÍÛ ÈÀ¾É½ÃÍÀÛ
ÅÈÃ¾ÃÛ nËÉÌÆÀ¿ÃÐÇÀÛ ÍÀÐÈÃÍÀÛÃÂ¿»ÈÃºÛÊËÀÂÛ¾É¿ÃÈÃÍÀ Û
½ÛÅÉÃÍÉÛÀÛÍ½ÉËÃÆÛaÀÁÃÈÉ½ Û
Å»ÅÍÉÛ ÃÛ È»ÆÃÒÈÃÍÀÛ ½Û ÎÒÃÆÃÔÈ»Í»Û¼Ã¼ÆÃÉÍÀÅ» ÛÅ»ÍÉÛ
²`»ËÃÀË»Í»® Û ²bÃ¼ÀÆÍ»Û È»Û
²_ºÅÌ® Û²pÃÈÃÍÀÛÊÀÊÀËÎ¿Ã® Û
²pÎÐ»Í»ÛË»½ÈÃÈ»® Û²f»ÛÒÀÌÍÍ»ÛÈ»ÛËÉ¿ÃÈ»Í»

от стр. 1 È»ÛÍÕÁ»Ô»Í»ÛÇ»ÄÅ»
`ÙÌÍ Ê»ÇÀÍÈÃÅÕÍÛÈ»Û¾ÀÈÛ
n»ÈÍÀÆÀÄÛiÃÌÀÆÉ½ÛÃÛn»ÇÀÍÈÃÅÕÍÛÈ»ÛÂ»¾ÃÈ»ÆÃÍÀÛ½Õ½Û
½ÉÄÈÃÍÀÛÂ»ÛÈ»ÑÃÉÈ»ÆÈÉÛÉÌ½É¼ÉÁ¿ÀÈÃÀÛÃÛÉ¼À¿ÃÈÀÈÃÀÛÌÀÛ
È»ÇÃË»ÍÛ½ÛqÎÍË»Å»È
f»Û ½ÌÀÅÃÛ ÉÍÛ ÉÌÀÇÍÀÛ Ê»ÇÀÍÈÃÑÃÛ ÀÛ ÃÂ¾ÉÍ½ÀÈ»Û »ÈÅÀÍÈ»Û Å»ËÍ»Û ÌÕÌÛ ÌÊÃÌÕÑÃÛ
ÌÛÃÇÀÈ»Í»ÛÈ»ÛÂ»¾ÃÈ»ÆÃÍÀ
m¼ÔÃÈÌÅÃºÍÛËÀ¾ÃÌÍÕËÛÈ»Û
½ÉÀÈÈÃÍÀÛÊ»ÇÀÍÈÃÑÃÛÔÀÛÀÛ
Ò»ÌÍÛÉÍÛm¼Æ»ÌÍÈÃºÛËÀ¾ÃÌÍÕË Û»ÛÍÉÄÛÉÍÛÌ½ÉºÛÌÍË»È»Û
ÛÈ»Ûl»ÑÃÉÈ»ÆÈÃºÛËÀ¾ÃÌÍÕËÛ
È»Û ½ÉÀÈÈÃÍÀÛ Ê»ÇÀÍÈÃÑÃ Û
ÃÈÏÉËÇÃË»Û ¿ÃËÀÅÍÉËÕÍÛ È»Û
cÃËÀÅÑÃºÛ tÎÇ»ÈÃÍ»ËÈÃÛ
¿ÀÄÈÉÌÍÃÛ pÍÀÏÅ»Û pÍ»ÈÅÉ½»

ÃÛ Å»ËÍÉÍÀÅ»Û È»Û ½ÉÀÈÈÃÍÀÛ
Ê»ÇÀÍÈÃÑÃ
mÌÀÇÛÌ»ÛÉ¼ÔÉÛËÀ¾ÃÌÍËÃË»ÈÃÍÀÛ½ÉÀÈÈÃÛÊ»ÇÀÍÈÃÑÃ Û
ÊÀÍÛÉÍÛÍºÐÛÌ»Û½ÛÌÀÆ»Í»ÛÈ»Û
É¼ÔÃÈ»Í» Û¿½»Û Û½Û¾Ë»¿» Û»Û
À¿ÃÈÛ ÛkÀÇÉËÃ»ÆÀÈÛÅÉÇÊÆÀÅÌÛ
aÉÀÈÈ»Û¾ËÉ¼ÈÃÑ» Û¾ÛÀÛ
ÅË»ÄÛqÎÍË»Å»È
aÛ Ê»ÇÀÍÛ È»Û Â»¾ÃÈ»ÆÃÍÀÛ
ÈÉ½ÉÒÀËÈÀÈÑÃÛ ÊÉÛ ¼ÉÄÈÃÍÀÛ
ÊÉÆÀÍ»Û Â»Û Ì½É¼É¿»Í»Û È»Û
`ÕÆ¾»ËÃºÛ ÀÛ Ê»ÇÀÍÈÃÅÕÍÛ
½Û ÌÛ lÉ½»Û vÀËÈ»Û n»ÇÀÍÈÃÛ
ÊÆÉÒÃÛ È»Û Â»¾ÃÈ»ÆÃÍÀÛ ½Õ½Û
aÍÉË»Í»Û Ì½ÀÍÉ½È»Û ½ÉÄÈ»Û
ÃÇ»Û ½Û ÌÀÆ»Í»Û `ÀÆÃÑ» Û wÎÇÀÈÑÃÛ ÃÛ a»ËÈÀÈÑÃ Û »Û ½Û ÌÛ
pÍ»ËÉÛÌÀÆÉÛÀÛn»ÇÀÍÈÃÅÕÍÛ

Конкурсът
"Северно сияние" предстои

mÍ¿ÀÆÃÐÇÀÛ ¿ÉÌÍ»ÍÕÒÈÉÛ ½ÈÃÇ»ÈÃÀÛ
ÃÛ È»Û ÊËÀÅË»ÌÈÃÍÀÛ
ÏÃÆÇÉ½ÃÛ ÌÑÀÈ»ËÃÃ Û
»Û ÃÇÀÈÈÉÛ ²pÆÀ¿ÃÍÀÛ
ÉÌÍ»½»Í® Û ²f»ËÀ½ÉÛ
È»¿ÛcË»½»® Û²l»Û½ÌÀÅÃÛÅÃÆÉÇÀÍÕË® Û²pÊÀÑÃ»ÆÃÌÍÛ ÊÉÛ ½ÌÃÒÅÉ® Û
²qËÃÇ»Í»Û ÉÍÛ Â»Ê»Ì»® Û ²`»ËÃÀË»Í»® Û
²lÉÔÀÇÛ ÌÛ ¼ÀÆÃÍÀÛ
ÅÉÈÀ® Û ²pÛ ¿ÕÐÛ È»Û ¼»¿ÀÇÃ®Û o»¼ÉÍÀÄÅÃÛ ½Û ÀÅÃÊÃ Û
ÉÌÇÉÅÆ»ÌÈÃÑÃÍÀÛ ÌÀÛ ÉËÃÀÈÍÃË»Ð»Û¼ÕËÂÉÛÃÛÌÀÛÌÊË»½ÃÐ»Û
¼ÀÂÊËÉ¼ÆÀÇÈÉÛÌÛÆÃÍÀË»ÍÎËÈÃÍÀÛ Ã¾ËÃ Û ÊÉÌ½ÀÍÀÈÃÛ È»Û
aÀÁÃÈÉ½ÉÍÉÛ Í½ÉËÒÀÌÍ½ÉÛ
f»ÛÅË»ÍÅÉÛ½ËÀÇÀÛÊÉ¿ËÀ¿ÃÐ»Û
ÃÛ ÊÕÂÀÆÛ ÊÉÛ ËÉÇ»È»Û ²lÉÔÀÇÛ
ÌÛ¼ÀÆÃÍÀÛÅÉÈÀ®ÛpÛÃÈÍÀËÀÌÛ
ÊËÉÌÆÀ¿ÃÐ»ÛÊËÉÁÀÅÑÃºÍ»ÛÈ»Û
¼ÕÆ¾»ËÌÅÃºÛÃ¾Ë»ÆÀÈÛÏÃÆÇÛÉÍÛ
Û ¾É¿ÃÈ»Û ²qËÃÇ»Í»Û ÉÍÛ
Â»Ê»Ì»®ÛÈ»ÛËÀÁÃÌ×ÉË»Ûf»ÅÉÛ
tÀÌÅÃº ÛÊÉÛÌÑÀÈ»ËÃÄÛÈ»Ûn»½ÀÆÛaÀÁÃÈÉ½ÛÃÛÌÛÎÒ»ÌÍÃÀÍÉÛ
È»ÛbÀÉË¾ÃÛn»ËÑ»ÆÀ½ ÛlÃÅÉÆ»Û

_È»ÌÍ»ÌÉ½ÛÃÛiÃËÃÆÛbÉÌÊÉ¿ÃÈÉ½Û½Û¾Æ»½ÈÃÍÀÛËÉÆÃ
pÛ ÍÉÂÃÛ ÃÈÉ½»ÍÃ½ÀÈÛ ÎËÉÅÛ
ÌÀÛ ÉÊÃÍ»ÐÇÀÛ ¢¿»Û ÊËÀÉÍÅËÃÀÇÛÃÛ¿»ÛÉÍÅËÃÀÇÛn»½ÀÆÛ
aÀÁÃÈÉ½ÛÈ»ÛÇÆ»¿ÉÍÉÛÊÉÅÉÆÀÈÃÀ£Û
mÊËÀ¿ÀÆÀÈÛ Å»ÍÉÛ ²È»Ä
Í»Æ»ÈÍÆÃ½ÃºÛ ÉÍÛ ÇÆ»¿ÃÍÀÛ

ÊÃÌ»ÍÀÆÃ®Û ÉÔÀÛ ½Û ÅË»ºÛ È»Û
 ÍÀÛ ¾É¿ÃÈÃÛ È»Û ÇÃÈ»ÆÃºÛ
½ÀÅ Ûn»½ÀÆÛaÀÁÃÈÉ½ÛÃÛ¿ÈÀÌÛ
ÀÛ ÌËÀ¿Û Î½»Á»½»ÈÃÍÀ Û É¼ÃÒ»ÈÃÛ ÃÛ ÑÀÈÀÈÃÛ ¼ÕÆ¾»ËÌÅÃÛ
ÊÃÌ»ÍÀÆÃÛ Å»ÍÉÛ Ç»ÄÌÍÉËÛ
È»Û ÐÎ¿ÉÁÀÌÍ½ÀÈÉÍÉÛ ÌÆÉ½ÉÛ
Û¼ÀÆÀÍËÃÌÍÛÃÛÌÑÀÈ»ËÃÌÍ
Анка КОЗАРЕВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
ÌÀÇÈ»¿ÀÌÀÍÉÍÉÛÃÂ¿»ÈÃÀÛÈ»ÛkÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÃºÛ
ÅÉÈÅÎËÌÛ Â»Û ÇÆ»¿ÃÛ ÃÂÊÕÆÈÃÍÀÆÃÛ È»Û ¼ÕÆ¾»ËÌÅ»Û ÃÛ
ÊÉÊÎÆºËÈ»Û ÊÀÌÀÈÛ ²pÀ½ÀËÈÉÛ
ÌÃºÈÃÀÛ ÔÀÛ ÌÀÛ ÊËÉ½À¿ÀÛ
ÉÍÛ Û ¿ÉÛ Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Í¾Û
½Û cÉÐÉ¿ÈÉÛ Â¿»ÈÃÀÛ ½Û ¾ËÛ
oÎÌÀÛgÛÍ»ÂÃÛ¾É¿ÃÈ»Û½ÛÈÀ¾ÉÛ
ÔÀÛ ÎÒ»ÌÍ½»Û ÊËÀ¿ÌÍ»½ÃÍÀÆÛ È»Û ½ÉÅ»ÆÈ»Í»Û ÓÅÉÆ»Û
ÅÕÇÛ m¼ÔÃÈÌÅÃºÛ ÑÀÈÍÕËÛ Â»Û
ÃÂ½ÕÈÎÒÃÆÃÔÈÃÛ ¿ÀÄÈÉÌÍÃ
qÎÍË»Å»ÈÛ ½É¿ÀÈ»Û ÉÍÛ ÇÎÂÃÅ»ÆÈÃºÛ ÊÀ¿»¾É¾Û cÉËÉÍÀºÛ
`»Æ×É½ÌÅ»
aÛ ÅÉÈÅÎËÌ»Û ÔÀÛ ÎÒ»ÌÍ½»ÍÛÇÆ»¿ÃÛÃÂÊÕÆÈÃÍÀÆÃÛÉÍÛ
`ÕÆ¾»ËÃº ÛoÎÇÕÈÃºÛÃÛoÎÌÃº Û
»Û ÊËÀ¿ÌÀ¿»ÍÀÆÛ È»Û ÇÀÁ¿ÎÈ»ËÉ¿ÈÉÍÉÛ ÁÎËÃÛ ÔÀÛ ¼Õ¿ÀÛ
ÅÉÇÊÉÂÃÍÉË»Û p½ÀÍÉÌÆ»½Û
jÉ¼ÉÓÅÃ ÛÅÉÄÍÉÛÁÎËÃË»ÛÊËÀÂÛ

О

Í»ÂÃÛ ¾É¿ÃÈ»Û ÃÛ ÅÉÈÅÎËÌ»Û ÌÛ
ÍÎÍË»Å»ÈÌÅÃÛ»¿ËÀÌÛ ÛoÀÒÈÃÛ
ÈÉÍÃ
pÊÉËÀ¿Û ËÀ¾Æ»ÇÀÈÍ»Û ½Û
ÇÎÂÃÅ»ÆÈÃºÛ ÏÉËÎÇÛ ÔÀÛ ½ÂÀÇ»ÍÛÎÒ»ÌÍÃÀÛÃÈ¿Ã½Ã¿Î»ÆÈÃÛ
ÃÂÊÕÆÈÃÍÀÆÃÛ ½Û Á»ÈËÉ½ÀÍÀÛ
ÊÉÊ Û¿Á»ÂÛÃÛËÉÅ ÛÅ»ÍÉÛÍÀÛÌ»Û
ÊÉ¿ËÀ¿ÀÈÃÛ½ÛÒÀÍÃËÃÛ½ÕÂË»ÌÍÉ½ÃÛ¾ËÎÊÃ
aÍÉË»Í»ÛÅÉÈÅÎËÌÈ»Û½ÀÒÀËÛ
ÔÀÛ ¼Õ¿ÀÛ Â»ÅËÃÍ»Û ÌÛ ËÀÑÃÍ»ÆÛÈ»ÛcÃ½È» ÛÊÉÂÈ»Í»ÛÉÍÛ
ÇÎÂÃÅ»ÆÈÃÛ Í½ ÏÉËÇ»ÍÃ Û
½ÅÆÙÒÃÍÀÆÈÉÛ ÌÛ ÁÎËÃË»ÈÀÛ
È»Û bÉÆÀÇÃÍÀÛ È»¿ÀÁ¿ÃÛ ÃÛ
ÌÛ ËÀÑÃÍ»ÆÛ È»Û ÊÉÌÆÀ¿ÈÉÍÉÛ
ÃÂ¿»ÈÃÀÛÈ»ÛoÀÒÈÃÛÈÉÍÃ
b»Æ»ÅÉÈÑÀËÍÕÍÛ½ÛÊÉÌÆÀ¿ÈÃºÛ¿ÀÈ ÛÉÌ½ÀÈÛÌÛÑÀËÀÇÉÈÃºÍ»ÛÊÉÛÈ»¾Ë»Á¿»½»ÈÀÍÉ ÛÔÀÛ
ÊËÃ½ÆÀÒÀÛÊÎ¼ÆÃÅ»Í»ÛÃÛÌÛËÀÑÃÍ»ÆÛÈ»ÛÊÉÊÎÆºËÈ»Í»Û¼ÎË¾»ÂÆÃÄÅ»ÛqÉÈÃÛcÃÇÃÍËÉ½»
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Решения по Протокол № 51
от 10 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 654
Относно: Дневен ред:
1. Приемане на Правилник за финансово
подпомагане на изследвания и процедури,
свързани с лечение на безплодие на семейства
и лица, живеещи на фактическо съпружеско
съжителство, с репродуктивни проблеми на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Допълване на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Издаване и подписване на Запис на
заповед от бенефициента /Община Тутракан/
по Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013”, Схема за безвъзмездна финансова
помощ BGPO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие II”, проект „Изготвяне на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на
град Тутракан като център на агломерационен
ареал” № BG161PO001-5.3.03-0018, по Договор
№ BGPO001/5-03/2013/018
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 №218/19.08.2013 г., мярка 4.1 „Развитие
на рибарските групи” от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство” на Република
България за периода 2007–2013г. за проект
„Тутракан – модерна дестинация за риболовен
туризъм, интегриран с история, традиции и
изкуства”, сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Издаване на Запис на заповед от Община
Тутракан в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №218/19.08.2013г., мярка 4.1
„Развитие на рибарските групи” от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България за периода 2007 – 2013г. за
проект „Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции
и изкуства” сключен между Община Тутракан,
МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле и ИАРА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Постъпило Заявление с вх. рег. индекс:
УТ-24-6631/ 26.09.2014 год. за изменение
на подробен устройствен план за поземлени
имоти с идентификатори 73496.501.3795 и
73496.501.364 по от Кадастрална карта на града,
одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
г. на АГКК гр.София; в кв.75 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с
Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан от „Ем Ел Пи Ес” АД гр.Русе,
ул.”Баба Тонка” №21.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Придобиване на павилион със сглобяема
метална конструкция и застроена площ от
67,60кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.2761.1.8 на наемател,
настанен по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ тристаенапартамент с
идентификатор № 73496.501.2849.5.18.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на решение за отдаване под
наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1400,00 кв. м.,
находяща се в с. Нова Черна, кв.36, УПИ-II - 550.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Приемане на решение за отдаване под
наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1360,00 кв. м.,
находяща се в с. Нова Черна, кв.36, УПИ-III - 550.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. 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
„ др. селскост. територия” с идентификатор
№ 000034 местност „Калето” в землище с.
Дунавец, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. 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 „
Изоставени трайни насаждения” с идентификатор № 079012 местност „Тополите” в землище
с. Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. 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
№ 73496.504.508 местност „Зад болницата” в
землище гр. Тутракан, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2014 г. и одобрява пазарна оценка за продажба на имот – общинска собственост,
представляващ Застоен урегулиран поземлен
имот УПИ-I, кв. 10 в с. Шуменци, общ. Тутракан
в полза на собственика на законно построена
сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и разпореждане с
имот – общинска собственост, представляващ
незастроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.500.399 в гр. Тутракан,
ул. „Крепостта” №90.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Освобождаването на Младен Русинов
Минчев от длъжността „Контрольор" на „МБАЛТутракан” ЕООД”
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
19. Доклад за дейността на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД за 7-месечието на 2014 г.
Докладва: Д-р Н. Цветкова - Управител
„МБАЛ- Тутракан” ЕООД
20. Промяна вида на собствеността и начина
на трайно ползване на новообразуван имот с
идентификатор № 102025, в землището на с.
Варненци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
1. Провеждане на публичен търг за явно
наддаване за отдавне под наем на земи от
Общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/
стопански години
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Провеждане на публичен търг за явно
наддаване за отдавне под наем на земи от

Общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/
стопански години
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Отчет за дейността на Общински съветТутракан и неговите комисии за периода от 01
януари 2014 г. до 30 септември 2014 г.
Докладва: Председател на Общински съвет- Тутракан
24. Избор на съдебни заседатели за мандат
01.01.2015 г. – 2019 г. по предложение на комисията по местно самоуправление, нормативна
уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална политика и опазване
на околната среда.
Докладва: Председател на Общински съвет- Тутракан
25. Предоставяне на безлихвен заем от общинския бюджет в полза на бюджета на проект
„Реновиране на две рибарски къщи в архитектурен ансамбъл” Рибарска магала,”предстоящ
да бъде изпълнен по силата на сключен ДБФП
339 от 09.06.2014 г. между Министерство на
храните - Изпълнителна агенция по Рибарство
и Аквакултури /Управляващ орган/ и МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” и Исторически
музей гр. Тутракан/ Бенефициент/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 655
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет-Тутракан приема Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и
процедури, свързани с лечение на безплодие
на семейства и лица, живеещи на фактическо
съпружеско съжителство,с репродуктивни
проблеми на територията на Община Тутракан
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 656
Общински съвет град Тутракан, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и
такси, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:
1.Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
&11. Създават се и се добавят в нов чл.51 в
Глава трета „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН
УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА” НОВИ ТОЧКИ 19, 20, 21 И 22 със следния текст:
№, Вид на предоставената услуга, Мярка,
Цена, в лв без ДДС
1. БЕТОН клас В10, лв/м3, 90.02
2. БЕТОН клас В12,5, 106,54 лв.
3. БЕТОН клас В15, 112,89 лв.
4. БЕТОН клас В20 , 120,50 лв.
5. БЕТОН клас В25, 131,90 лв.
6. Варов разтвор, 91,67 лв.
7. Тротоарни плочки – сиви шестоъгълни,
1,30 лв./бр.
8. Изработка и монтаж на градинска пейка,
108,33 лв./бр.
9. Услуга с Колесен трактор ТК 80, 5,18 лв./
км / 25,71 лв./час
10. Услуга със самоходно шаси, 11,62 лв./
час / 3,10 лв. км
11. Услуга с ГАЗ 53 – контейнеровоз, 7,82
лв./км
12. Снегопочистване с ТК 80, 33,96 лв./час
13. Снегопочистване с ДТ 75 верижен,
83,80 лв./час
14. Услуга със снегорин Хускварна, 9,59
лв./час
15. Услуга с Моторен трион, 4,63 лв./ м3
16. Услуга с Моторна коса, 8,28 лв./час /
20,28 лв./декар
17. Направа на единичен гроб от бетон,
251,98 лв./брой
18. Почистване на гроб, Еднократно - 8,33
лв. / Годишен абонамент - 58,33 лв.
19. Тротоарни плочки - сиви четириъгълни
тип „Каре”, „Слънце” и „Добрич” - 1,30 лв/
бр.
20. Градински бордюр - сив, 2,60 лв/бр.
21. Услуга с Автовишка „Рено Мастер” таксуване извън рамките на гр. Тутракан - 29,90 лв/
час
/ 0,67 лв./км
22. Рязане и кастрене на опасни дървета 38,27 лв./час
*Цените се актуализират в зависимост от
цените на пазара!
Приложение: Анализ на ценообразуване на
предоставяните услуги от ОП „БКС”, посочени
в т.19, 20, 21 и 22.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 23 от
ЗМСМА
Общински съвет – Тутракан дава съгласие
и разрешава на Димитър Венков Стефанов в
качеството си на Кмет на Община Тутракан да
гарантира пред поемателя Министерство на
регионалното развитие, Управляващ орган на
Оперативна програма “Регионално развитие”
– Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” чрез Запис на заповед за
сумата в размер на 66 500.00 лв /Шестдесет и
шест хиляди и петстотин лева и нула стотинки/
по Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие II", проект „Изготвяне на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на
град Тутракан като център на агломерационен
ареал” № BG161РО001-5.3.03-0018 по Договор
№ BG161РО001/5-03/2013/018.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 658
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.88 от Постановление №3 на Министерски
съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2014 г., договор за отпускане на финансова
помощ № 218/19.08.2013 г. и сключен Анекс
№1 от 25.09.2014 г., мярка 4.1 „Развитие на
рибарските групи” от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство” за Проект
„Тутракан – модерна дестинация на риболовен
туризъм, интегриран с история традиции и
изкуства”, сключен между Община Тутракан и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Общински съвет Тутракан :
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 50 962,33лв. (петдесет хиляди
деветстотин шестдесет и два лв. и тридесет и
три ст.) за обезпечаване на 110% от плащането
за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор №218/19.08.2013
г. за отпускане на финансова помощ за проект

„Тутракан – модерна дестинация на риболовен
туризъм, интегриран с история традиции и изкуства”, 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 №218/19.08.2013 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 659
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 №218/19.08.2013
г. за отпускане на финансова помощ и Анекс
№1/25.09.2014 г. към него за проект „Тутракан
– модерна дестинация на риболовен туризъм,
интегриран с история, традиции и изкуства”,
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 254 811,66лв.
(двеста петдесет и четири хиляди осемстотин
единадесет и един лв. и шестдесет и шест ст.)
за обезпечаване на 110 % от авансово плащане
по Договор за отпускане на финансова помощ
№218/19.08.2013 г., мярка 4.1 от ОПРСР за
проект „Тутракан – модерна дестинация на
риболовен туризъм, интегриран с история,
традиции и изкуства”, 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
№218/19.08.2013 г. (Анекс №1/25.09.2014 г.),
мярка 4.1 от ОПРСР за проект „Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуства”, сключен
между Община Тутракан, МИРГ ГлавиницаТутракан-Сливо поле и Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултура и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 660
На основание ч.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА,
чл.124а ,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.5
и ал.7, по искане на собственика на имот - УПИ
ХХХ - 3795 в кв.75 „Ем Ел Пи Ес” АД, гр.Русе ЕИК
103786278 представлявано от Светлана Петрова
Стефанова, съгласно нот. акт с вх.рег.№2897,
Акт № 56, т.VII, д.1340/29.07.2014 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗРЕШАВА на "Ем Ел Пи Ес” АД,
гр.Русе да възложи изработване на: Подробен
устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ за собственият му имот с
идентификатор 73496.1501.3795 и за част от
73496.501.364, публична общинска собственост
от КККР гр.Тутракан, след като Общинския
съвет вземе решение и се произнесе относно
промяната на собствеността на част от имот
– публична общинска собственост.
Да представят проект ПУП – изменение на ПР
съгласно приложената скица проект.
Устройствената зона да не се променя.
ПУП - ИПР да е съобразен с изискванията на
ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, Наредба № 7
за правила и норми за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
Преди внасяне на проекта за процедиране
в Общинската администрация, да се представи
Протокол за проверка на CAD-файл и приемане
в ИКАР на СГКК гр.Силистра.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител
на Област Силистра в седем дневен срок от
приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128,
ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване,
съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 661
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА ,
чл.34 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.1, 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 възмездно придобиване
на павилион със сглобяема метална конструкция и застроена площ от 67,60 кв.м. поставен
в общинско дворно място, кв.50, УПИ-I, имотен
идентификатор № 73496.501.2849 находящ се в
гр. Тутракан, собственост на ЕТ ”Геонед-ГеоргиНедев”, чрез покупка при цена: 4900,00 лв. /
четири хиляди и деветстотин лева/
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законови процедури понататъшните
действия свързани с приемане на решението.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 662
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.37
и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет –Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ апартамент №8, с идентификатор №73496.501.2761.1.8 по КК на гр.
Тутракан, състоящ се от: дневна, спалня,
кухня и сервизни помещения с полезна площ
от 61,11 кв. м. и застроена площ от 74,57 кв.м.,
избено помещение №8 с площ от 3,35 кв.м.,
находящ се в гр.Тутракан, ул. Сакар планина
№12, бл. Възход-1, вх.А, ет.2, съгласно АОС
№1192/19.03.2012 г. на Албена Тодорова
Пенчева с ЕГН:730322, наемател настанен по
административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния
имот, по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 22 669 лв. (Двадесет
и две хиляди шестотин шестдесет и девет лв.)
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на процедурата
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 663
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 недви-

жими имоти – частна общинска собственост
представляващ тристаен апартамент с идентификатор № 73496.501.2849.5.18, находящ се в
гр. Тутракан, кв.50, ул. „Сакар планина” № 10,
вх. Д, ет. 6, ап.18, с площ от 84,210 /осемдесет и
четири цяло и двеста и десет кв.м./, състоящ се
от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, находящ се жилищен блок с идентификатор № 73496.501.2849.5, избено помещение
№ 18 с площ 3,50 кв.м., съгласно акт за частна
общинска собственост № 1380/14.02.2013 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 22900,00 лв. /двадесет и две хиляди
и деветстотин 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 № 664
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.14, ал.1 и 2, от ЗОС и чл.20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1400,00 кв. м., находяща се в
с. Нова Черна, общ. Тутракан, кв.36, УПИ-II-550,
за срок от 5 /пет/ години при първоначална
тръжна цена съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени за 1кв. м.”,
актуализирана с Решение 640 по протокол №50
от 25.09.2014 год. на ОбС Тутракан, в размер на
7,00 /седем лева/ за месец без ДДС.
2. Отдаването под наем 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 665
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.14, ал.1 и 2, от ЗОС и чл.20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване,управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1360,00 кв. м., находяща се в
с. Нова Черна, общ. Тутракан, кв.36, УПИ-III-550,
за срок от 5 /пет/ години при първоначална
тръжна цена съгласно “Тарифа за началния
размер на месечните наеми и цени за 1кв. м.”,
актуализирана с Решение №640 по протокол
№50 от 25.09.2014 год. на ОбС Тутракан, в размер на 6,80 /шест лева и осемдесет стотинки/
за месец без ДДС.
2. Отдаването под наем 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 666
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2014 г. приета с решение № 452 по Протокол
№ 39/30.01.2014 г. на Общински съвет гр.
Тутракан с имот, частна общинска собственост,
както следва:
В част III, буква Б, II за „Продажба на общински жилища на наематели, настанени в тях
по административен ред” да се добави точка 5
Двустаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2761.1.8, находящ се в гр. Тутракан, ул.”Сакар планина“ №12, бл. Възход-I,
вх.А, ет.2, ап.8
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 667
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
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, чрез
публичен търг или конкурс” към т. 39 за имоти
в землище на с. Дунавец с ред 13 – „Продажба
на Земеделска земя с площ от 2,180 дка с начин
на трайно ползване „др. селскост. територия” с
идентификатор № 000034 местност „Калето”,
Категория VI /шеста/ в землище с. Дунавец,
общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 2,180
дка. с начин на трайно ползване „ др. селскост.
територия” с идентификатор № 000034 местност „Калето”, Категория VI /шеста/ в землище
с. Дунавец, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1734/04.09.2014 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1247,00 лв./
хиляда двеста четиридесет и седем 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 668
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
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, чрез
публичен търг или конкурс” към т. 39 за имоти
в землище на с. Старо село с ред 2 – „Продажба
на Земеделска земя с площ от 1,888 дка. с начин
на трайно ползване „Изоставени трайни насаждения” с идентификатор № 079012 местност
„Тополите”, Категория V /пета/ в землище с.
Старо село, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на не-

13 - 19.11.2014 г.
движим имот – частна общинска собственост
представляващ - Земеделска земя с площ от
1,888 дка с начин на трайно ползване „Изоставени трайни насаждения” с идентификатор
№ 079012 местност „Тополите”, Категория V /
пета/ в землище с. Старо село, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 1776/01.10.2014 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер
на 1072,00 лв./хиляда седемдесет и два 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 669
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
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, чрез
публичен търг или конкурс” за гр. Тутракан с
ред 82 – „Продажба на Земеделска земя с
площ от 2163 кв.м. с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” идентификатор
№ 73496.504.508 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 2163кв.м. с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” с идентификатор
№ 73496.504.508 местност „Зад болницата”,
Категория IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан, съгласно АОС № 1753/11.09.2014
г. и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 1023,00 лв. /хиляда двадесет
и три 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 670
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8
ал.9 и чл.41, ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4 ал.3,
чл.32, ал.3 и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2014г. приета с решение № 452 по Протокол №
39/30.01.2014 г. на Общински съвет гр. Тутракан
в част III, буква „Б” III „Продажба на земя - частна
общинска собственост на собствениците на
законно построени сгради” с ред 6 ”Продажба
на застоен урегулиран поземлен имот УПИ-I,
кв. 10 в с. Шуменци, общ. Тутракан”.
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на 3000,00 лв.
/три хиляди лева/ с ДДС, за продажба недвижим
имот - частна общинска собственост, находящ се
в с. Шуменци, общ.Тутракан, кв. 10, УПИ-I, представляващ застроен урегулиран поземлен имот
с площ от 985 кв.м. по плана на с. Шуменци при
граници и съседи: СИ-УПИ-ХV, ЮИ-УПИ-ХIII-103,
ЮЗ-улица о.т. 20 към о.т.31, СЗ- улица о.т. 20
към о.т.21, съгласно АОС №1732/28.08.2014г.
върху който законно са построени сгради,
собственост на Петя Стефанова Никифорова.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 671
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
2014 г. приета с решение № 452 по Протокол №
39/30.01.2014 г. на Общински съвет гр. Тутракан
в част III, буква „Б” I за „Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде , чрез публичен търг или конкурс” с ред 51 – „Продажба
на незастроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.500.399 с площ от
134,00 кв.м. в гр. Тутракан, ул. „Крепостта” №90”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - незастроен неурегулиран поземлен
имот с идентификатор № 73496.500.399 по КК
одобрена през 2008 г. с площ от 134,00 кв.м.
в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.6 по ЗРП от
1976г. ул. „Крепостта” №90, съгласно АОС №
1249/19.06.2012 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1600,00лв. /
хиляда и шестстотин лева/ без ДДС.
- 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 672
На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от
Наредбата за реда за учредяване на търговските
дружества с общинско имущество и за учредяване на правата на собственост на Общината в
търговските дружества с общинското участие
на капитала
1. Общински съвет-Тутракан освобождава
Младен Русинов Минчев от длъжност „Контрольор на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
2. Възлага на Кмета на община Тутракан да
прекрати сключения договор между Младен
Русинов Минчев и Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 673
1. На основание чл. 11, ал. 1, т. 4, предложение първо от Наредбата за реда за учредяване
на търговски дружества с общинско имущество
и за упражняване правата за собственост на
общината в търговски дружества с общинско
участие в капитала, приета с Решение № 135 по
протокол № 11 от 12 май 2008 г. на Общински
съвет Тутракан и чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от
Закона за счетоводството, Общински съвет Тутракан ПРИЕМА финансовия отчет на “МБАЛ –
ТУТРАКАН“ ЕООД за седеммесечието на
2014 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 674

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал.1,
ал. 3, т.5 от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет гр. Тутракан.
1. Дава съгласие за промяна вида на
собствеността на поземлен имот с идентификатор № 102025, находящ се в землището на
с. Варненци, общ. Тутракан, Местност: „Теке
кору”, II /втора/ категория, с площ от 400 кв.м.,
от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. Променя начина на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор № 102025,
находящ се в землището на с. Варненци, общ.
Тутракан, Местност: „Теке кору”, II /втора/ категория, с площ от 400 кв.м. от „пасище, мера”
в „друг вид земеделска земя”.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия по
промяна вида на собствеността и начина на
трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 102025, находящ се в землището
на с. Варненци, общ. Тутракан, Местност: „Теке
кору”, II /втора/ категория, с площ от 400 кв.м.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 675
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 3, т. 3-а от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане
с общински поземлен фонд, във връзка с чл.
24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие
за отдаване под наем чрез търг на общински
земеделски имот № 000178, с площ 74,070
(седемдесет и четири дка. и седемдесет кв.м.)
дка и начин на трайно ползване „изоставени
трайни насаждения", категория шеста, находящ се в местността „Дервента" по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Старо село съгласно АОС № 837/31.03.2011
г., за създаване на трайни насаждения, за срок
от 10 (десет) години, наемна цена – средна
тръжна цена от проведените търгове за изминалата календарна година или 55,00 /петдесет
и пет лева /дка.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 676
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 3, т. 3-а от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане
с общински поземлен фонд, във връзка с чл.
24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие
за отдаване под наем, за засаждане на трайни
насаждения, чрез публично оповестен търг на
общински земеделски имот № 050047, с площ
244,338 (двеста четиридесет и четири дка и
триста тридесет и осем кв.м.) дка с начин на
трайно ползване „нива", категория четвърта,
находящ се в местността „Фондови места"
по картата на възстановената собственост на
землището на с. Цар Самуил съгласно АОС
№ 699/09.08.2010 г., за създаване на трайни
насаждения, за срок от 10 (десет) години, наемна цена – средна тръжна цена от проведените
търгове за изминалата календарна година или
55,00 /петдесет и пет лева/ дка.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 677
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински
съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на Общински съвет- Тутракан за дейността на Общински
съвет- гр. Тутракан и постоянните комисии
към него за периода 01 януари 2014 г. до 30
септември 2014 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 678
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 21, АЛ. 1, Т.23 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 68, АЛ. 1, ОТ ЗСВ, ЧЛ. 6 ОТ НАРЕДБА№
1 ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН ИЗБИРА:
1. Адем Шукри Адем
2. Анка Георгиева Монева
3. Георги Иванов Георгиев
4. Даринка Иванова Иванова
5. Дафинка Йорданова Касабова
6. Ерчин Фарадин Осман
7. Исмаил Халиибрямов Зекериев
8. Марияна Видолова Димитрова
9. Маргарита Колева Димитрова
10. Мелекбер Шукри Касъмналъ
11. Недялка Никова Василева
12. Невянка Маринова Иванова
13. Пламен Великов Петров
14. Рейхане Нури Сали
15. Себати Изет Камбер
16. Силвия Иванова Георгиева
17. Калинка Неделчева Грънчарова
18. Румяна Кръстева Статева
ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН
СЪД - ГР. ТУТРАКАН, МАНДАТ- 01.01.2015
Г. – 31.12.2019 Г.
2. ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТУТРАКАН ДА ПРЕДПРИЕМЕ
НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА СВЕЖДАНЕ НА
НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ ДО ОКРЪЖЕН СЪД –
СИЛИСТРА И РАЙОНЕН СЪД- ГР. ТУТРАКАН.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 679
На основание чл.21,ал.1, т.10 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан дава
съгласие Община Тутракан да предостави на
Исторически музей гр. Тутракан временен
безлихвен заем, при следните условия:
1. Отпускане на заема да стане по силата
на сключен Договор за временен безлихвен
заем между Община Тутракан и Исторически
музей гр. Тутракан;
2. Размер на заема – 60 000 лв.
3. Предназначение на заема – да обслужва
единствено дейности, предмет на ДБФП №
339 от 09.06.2014 г.между Министерството на
храните – Изпълнителна агенция по Рибарство
и Аквакултури /Управляващ орган/, МИРГ „Главиница–Тутракан-Сливо поле” и Исторически
музей гр. Тутракан /Бенифициент / Приложение
1. Таблица за одобрените разходи/, неразделна
част от ДБФП;
4. Срок на заема – една година, считано от
датата на сключване на анекс по чл.22, ал. 9 о
т ДБФП № 339 от 09.06.2014 г.между Министерството на храните – Изпълнителна агенция
по Рибарство и Аквакултури /Управляващ
орган/ и МИРГ„Главиница–Тутракан-Сливо
поле”или най късно до възстановяване на
средствата за окончателното плащане от
Управляващия орган.
5. Прехвърля цялата отговорност по законосъобразното и целесъобразно изразходване
на заема на Директора на Исторически музей,
както и провеждането на процедурите по
спазване на ЗОП и възстановяване на заема
на Община Тутракан
6. В случай на неверифицирани суми от
Управляващия орган, касаещи изпълнение на
дейности по проета и разчетени със средства
от заема, същите остават за сметка на бюджета
на Исторически музей.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ

13 - 19.11.2014 г.

СМЯХ
Срещат се двама приятели.
- Накъде?
- Търся сина си. По улиците го няма, и в интернет клубовете, и в
кафенетата…
- Може да се е отбил в училище.
Парашутист с много пиърсинг загинал, защото не намерил на време
нужната халка.
- Когато прекаля с пиенето, на другия ден се чувствам като пребит.
И ти ли си така?
- Не, аз съм ерген…
Иванчо седи в час по български и яде баничка.
Учителката: - Иванчо, ти не знаеш ли, че по време на урок не трябва
да се яде баничка? Между другото в какъв род е "баничка"?
- В мъжки, госпожо!
- И защо?
- Защото е с яйца!
Разхождат се малкият Беър Грилс с майка си в парка и виждат гълъби.
- Мамо, виж гълъби! Имаш ли хляб?
- Не. Яж ги без хляб!
Синът на един катаджия пита:
- Тате, теб страх ли те е от шофьорите?
- Не, сине!
- А защо тогава се криеш в храстите от тях?
- Що е относителност?
- Три косъма за една глава са малко, но за една супа са много.

Малки обяви
ПРОДАВА СЕ È»Û»ÍË»ÅÍÃ½È»ÛÑÀÈ»Û½ÍÉËÃºÍÛÀÍ»ÁÛ

ÉÍÛÅÕÔ»Í»ÛÈ»ÛÎÆÛaqÕËÈÉ½ÉÛ·»Û½ÛqÎÍË»Å»ÈÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
Проверете на тел.: 0866 6 5746

ПРОДАВАМÛÅÕÔ»ÛÈ»ÛÀ¿ÃÈÛÀÍ»ÁÛÌÛ¿½ÉËÛÉÍÛ Û¿Å»Û½Û
ÌÀÆÉÛnÉÁ»ËÀ½ÉÛЗа контакти: 0877 296 293

Търся спешно
квартира в горната част
на Тутракан.
За контакти:0876 880514

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

до Общинския пазар предлага:

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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Доктор към болния: - Успокойте са, раната на главата ви беше доста
тежка, но важното, е че успяхме да избегнем ампутацията.
На брега на язовира седи рибар и държи в ръката си вестник и чукче.
- Какво правите? - пита турист.
- Ловя шарани по мой метод.
- Как така?
- Държа вестника над водата. Шараните са любопитни, идват да
надникнат в него и аз ги удрям с чукчето.
- И много ли уловихте по този начин?
- Вие сте тридесет и шестият.

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

Сканди

На 14 декември 2014 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɭɤɭɪɟɳɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɠɟɥɚɧɢɟɉɨɫɟɳɟɧɢɟɜȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɢɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɰɟɧɬɴɪ Ⱥɮɢ ɉɚɥɚɫ Ʉɨɬɪɨɱɟɧɢ Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚ ɫ ɧɚɞ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɦɚɪɤɢ ɝɨɥɹɦɚ ɩɴɪɡɚɥɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɚɬɪɚɤɰɢɢ
ȼȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɞɧɟɫɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɇɚ ɬɨɜɚ ɦɹɫɬɨ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɝ  ɩɨɤɴɫɧɨ ɫɟ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɜɨɪɟɰɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɮɪɟɧɫɤɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɉɨɥȽɨɬɟɪɨ ɦɟɠɞɭɢ
ɝ ɤɚɬɨɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚɤɧɹɡɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤɎɟɪɞɢɧɚɧɞ
,ɛɴɞɟɳɢɹɤɪɚɥɧɚɊɭɦɴɧɢɹ
±Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɬɴɪɝɨɜɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫ³%DQHDVD
6KRSSLQJFLW\³ɢ,NHDɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɚɡɚɪɭɜɚɧɟɜɬɴɪɝɨɜɫɤɚɡɨɧɚȻɚɧɹɫɚ
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɨɬȻɭɤɭɪɟɳ
±ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ
ɐɟɧɚɥɜ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɩɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɤɭɪɟɳɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ³Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɢɡɥɨɩɨɥɭɤɚɜɱɭɠɛɢɧɚ´ɜɨɞɚɱɨɬɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɥɟɚ ɥɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɜɚɥɢɞɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚ
 ɡɚ ɞɟɰɚ ɩɨɞ  ɝɨɞɢɧɢ ɩɴɬɭɜɚɳɢ ɫɚɦɢ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɫ
ɟɞɢɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥ±ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɨɬ
ɥɢɩɫɜɚɳɢɹɪɨɞɢɬɟɥ
ɁɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɄɈȼȺ
ɬɟɥ*60ɢ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Банда" на тутраканска сцена!
от стр. 1
ÈÃÍÀÛ»ÅÍ×ÉËÃ
pÛ ¿½ÀÛ ¿ÎÇÃÛ Û ¼ÉÄÈÃÛ Ì» Û
ÃÇ»Û ÈÉ½ÃÛ ÊÉÊÕÆÈÀÈÃºÛ È»Û
ÌÕÌÍ»½» Û ÃÌÅ»ÍÛ ¿»Û Ã¾Ë»ºÍÛ
ÃÛ¾ÉÛÊË»½ºÍÛÌÛÁÀÆ»ÈÃÀÛaÀÒÀÛ
ÇÀÛÊÃÍ»ÍÛÅÉ¾»ÛÌÆÀ¿ÛÊËÀÇÃÀË»Í»ÛÔÀÛÃÇÛË»Â¿»ÇÛÈÉ½ÃÍÀÛ
ÍÀÅÌÍÉ½À Û È»Û ÌÆÀ¿½»Ô»Í»Û
ÊÃÀÌ»Û ÛÍ»Å»ÛuÀÈÅ»Û`ÉÄÒÀ½»Û
ÅÉÇÀÈÍÃË»Û »Ç¼ÃÑÃºÍ»Û È»Û
ÍÎÍË»Å»ÈÌÅÃÍÀÛ»ÅÍ×ÉËÃ
_ÅÉÛ ÌÀÛ ½ÕËÈÀÇÛ È»Â»¿Û ½Û
ÃÌÍÉËÃºÍ»Û ÛÌÛÊÀÍ¾É¿ÃÓÈ»Û
¿»½ÈÉÌÍÛ Û ÍÀ»ÍË»ÆÈÃºÍÛ
ÌÕÌÍ»½Û ÀÛ ÌÕÂ¿»¿ÀÈÛ ÊËÀÂÛ
Û ¾ Û ÈÉÛ ÊÕË½»Í»Û ÊÃÀÌ»Û
ÊËÀ¿ÛÊÎ¼ÆÃÅ»ÛÀÛÊËÀ¿ÌÍ»½ÀÈ»Û
ÊËÀÂÛÇÛ»ÊËÃÆÛÛ¾ÛpÃ¾ÎËÈÉÛÌÃÛÌÊÉÇÈºÍÀ ÛÒÀÛÉÍÈ»Ò»ÆÉÛ½ÌÃÒÅÃÛÈ»ËÃÒ»Ð»ÛÍËÎÊ»Í»Û
ÍÀ»ÍË»ÆÀÈÛÌÕÌÍ»½ÛÈ»Û¼ÉÆ-

ÈÃÑ»Í» ÛÂ»ÔÉÍÉÛÊÉ ¾ÉÆºÇ»Í»Û Ò»ÌÍÛ ÉÍÛ Ì»ÇÉ¿ÀÄÑÃÍÀÛ
¼ºÐ»Û ¼ÉÆÈÃÒÈÃÛ ÌÆÎÁÃÍÀÆÃ Û
Å»ÅÍÉÛÃÛÍÀÐÈÃºÍÛËÕÅÉ½É¿ÃÍÀÆÛnÉ ÅÕÌÈÉÛqÀ»ÍË»ÆÈÃºÍÛ
ÌÕÌÍ»½ÛÊËÀÇÃÈ»ÛÊÉ¿ÛÀ¾Ã¿»Í»ÛÈ»ÛÇÀÌÍÈÉÍÉÛÒÃÍ»ÆÃÔÀÛ
ÃÛ ¼ÀÓÀÛ È»ËÀÒÀÈÛ È»Û ÃÇÀÍÉÛ
È»Û ÅË»À½À¿» Û ¿Ë»Ç»ÍÎË¾Û ÃÛ
ÊÉÒÀÍÀÈÛ¾Ë»Á¿»ÈÃÈÛÈ»ÛqÎÍË»Å»ÈÛ Û`ÉËÃÌÛgÆÃÀ½
 Í»Û ÀÛ Ù¼ÃÆÀÄÈ»Û ¾É-

¿ÃÈ»Û Â»Û ÍËÎÊ»Í»Û Û Å»ÅÍÉÛ
ÊÉ ¾ÉËÀÛ ÊÃÌ»ÐÇÀÛ ÊËÀÂÛ ÇÛ
»ÊËÃÆÛÛ¾ÛÈ»ÛÌÑÀÈ»Í»ÛÈ»Û
ÒÃÍ»ÆÃÔÀÍÉÛ¼ÀÛÊËÀ¿ÌÍ»½ÀÈ»Û ÊÕË½»Í»Û ÊÃÀÌ»Û ½Û ÈÀÄÈÉÛ
ÃÂÊÕÆÈÀÈÃÀÛ Ûk»¾»ÂÃÈÒÀÛÈ»Û
¿ËÀ¼ÈÉÛ ÉÍÛ oÎÇºÈ»Û i»ÊÃÈÒÀ½»Û i»ÊÃÈÒÀ½»Û ÀÛ »½ÍÉËÛ
ÃÛ È»Û ÉÔÀÛ ÈºÅÉÆÅÉÛ ÊÃÀÌÃ Û
ÅÉÃÍÉÛÌ»Û½ÛËÀÊÀËÍÉ»Ë»ÛÊËÀÂÛ
¾É¿ÃÈÃÍÀÛ Û oÀÂÀË½»ÍÛ Â»Û
Ç»ËÌÃ»ÈÑÃ Ûq»ÈÑÛÌÕÌÛÌÇÕËÍÍ» ÛmÍÍÎÅ ÉÍÍ»ÇÛ¼»Û
ÅÉÇÊÃÆ»ÑÃºÍ»Û ÉÍÛ Ë»ÂÅ»ÂÃÛ
È»Û vÎ¿ÉÇÃËÛ È»ÊË»½ÀÈ»Û ÉÍÛ
ÈÀº ÛÃÛpÍ»ËÃºÍÛqÎÍË»Å»ÈÛ
¼»ÛÊËÀ¿ÌÍ»½ÀÈ»Û½ÛcÀÈºÛÈ»Û
ÇÎÂÀÃÍÀÛ ÛÌÈÃÇÅ»Í»Û½Û¼ËÉºÛ
ÀÛÉÍÛÍÉÂÃÛcÀÈ 
nÃÀÌ»Í»Û È»Û `ÉËÃÌÛ gÆÃÀ½Û Û xÕËÅÉ½Û Ð»È Û ÍËÎÊ»Í»Û ÊÉÌ½ÀÍÃÛ È»Û ÊÉÐÉ¿»Û nÉÛ

ÌÍÕÊÅÃÍÀÛ È»Û q»È×ÉÛ ½ÉÄ½É¿»ÛgÛÉÔÀÛ ÛfÀÆÀÈ»ÛÓÎÇÅ»Û
ÃÛ bÉÆºÇÉÍÉÛ ½ÆÃÂ»ÈÀÛ ÉÍÛ
lÃÅÉÆ»Û k»ËÃÈÉ½ Û o»ÄÉÈÈ»Û
¼ÉÆÈÃÑ»Û ÉÍÛ tËÃÌÍÉÛ `ÉÄÒÀ½ Û eÀÈÌÅÉÛ Ñ»ËÌÍ½ÉÛ ÉÍÛ
pÍjiÉÌÍÉ½ÛÃÛaËÀÇÀÈÈÃºÍÛ
ÇÕÁÛÉÍÛpÍÀÏ»ÈÛp»½É½
aÛÈ»Ä ÈÉ½»Í»ÛÊÃÀÌ»Û`»È¿»ÛÊÎ¼ÆÃÅ»Í»ÛÔÀÛÃÇ»Û½ÕÂÇÉÁÈÉÌÍÛ ¿»Û ½Ã¿ÃÛ ÉÍÈÉ½ÉÛ
Ã¾Ë»Í»ÛÈ»ÛnÀÍ×ÉÛpÍÉÄÒÀ½ Û
È»ÛÈÉ½ÉÍÉÛÊÉÊÕÆÈÀÈÃÀÛ Ûa»ÌÃÆÛ cÉÄÈÉ½ Û cÃºÈ»Û bÉ¾É½» Û
b»ÈÒÉÛ _È¿ËÀÀ½ Û qÀÉ¿ÉË»Û
pÍÉºÈÉ½»ÛÃÛiËÃÌÍÃºÈÛ~ÅÃÇÉ½
kÎÂÃÅ»ÆÈÉÍÉÛÉÏÉËÇÆÀÈÃÀÛ
ÀÛ¿ÀÆÉÛÈ»ÛnÀÍºÛpÍÉºÈÉ½»
t»Ä¿ÀÛ È»Û ÍÀ»ÍÕËÛ È»Û Û
ÈÉÀÇ½ËÃÛ ÉÍÛ Û Ò»Ì»Û ½Û
Â»Æ»Í»ÛÈ»ÛÒÃÍ»ÆÃÔÀÍÉ

Приключи конкурсът "Кмет на годината"
радоначалникът на Бургас
Димитър Николов е "Кмет на
годината 2014". Той спечели
приза във второто издание на конкурса. Наградата му връчиха председателят на Народното събрание
Цецка Цачева и миналогодишният
носител на приза Йорданка Фандъкова.
Уникалните български 10 каба
гайди с родопски ритми развълнуваха стотици български кметове,
които се събраха в столицата на
официалната церемония по награждаването на конкурса "Кмет
на годината 2014" в НДК на 11
ноември т.г.
Второто издание на конкурса, в
който кметове гласуват за кметове
е организирано от сайта на Бранд
Медия България - Kmetа.bg.
"Това да бъдеш оценен от свои
колеги носи друго значение на
наградата - това бяха първите
думи на Кмет на годината за 2014
Димитър Николов, който успешно
управлява община Бургас. Всеки един мой колега знае пред
какви трудности сме изправени
кметовете в момента, не само с
оперативните програми, а и с природните бедствия, които сполетяха
общините в последните месеци".
Специалната награда на Kmeta.
bg. получи Васко Стоилков, кмет

Г

на община Сливница, който има
четири награди "Кмет на месеца".
Специалната награда "Добри
европейски практики" е за един
смел градоначалник, който изпълни проект за 125 млн. лв. - Таня
Христова, кмет на община Габрово.
Кметът на Пловдив Иван Тотев
получи приза в категория „Успешно привличане на инвестиции”.
Кметът на София Йорданка Фандъкова спечели приза в категорията „Усвояване на евросредства".
Приз "Опазване на околната
среда” получи Минчо Казанджиев,

кмет на община Ловеч.
Призът "Развитие на туризма”
отиде в община Кюстендил при
кмета Петър Паунов. "Адмирации
за организаторите, че станахте говорители на българските общини.
Добре дошли и няма да ви разочароваме стига да нямате прякор Бат
Сали", каза Паунов.
В категорията „Адекватна реакция при криза” спечели градоначалникът с най-бърза и адекватна
реакция при бедствие - Даниел
Панов, кмет на Велико Търново.
Приза „Поддържане и разви-

тие на спорта” получи
Живко Тодоров, кмет
на община Стара Загора.
За Кмет на гражданите гласуваха 120
000 българи от цяла
България. Kmeta.bg
даде две специални
награди за община
над 20 000 жители и
под 20 000. Министър
Лиляна Павлова връчи
приза на гражданите
за голяма община на
кмета на Благоевград
Атанас Камбитов, избран със 17 000 гласа.
Кмет на гражданите
на малка община стана Господин Господинов от Мъглиж.
За първи път се върчи награда
за заместник кмет и тя бе адресирана към Марин Захариев от
Смолян.
На церемонията присъстваха и
председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът
на регионалното развитие Лиляна
Павлова, Ивелина Василева, министър на МОСВ, Джордж Кремлис
от Главна дирекция "Околна среда"
на ЕК, представители на бизнеса и
медиите.
“ТГ”

13 - 19.11.2014 г.

Община Тутракан
Общински център за извънучилищни
дейности - Тутракан
2014- 2015 г.

Младежка театрална студия
„Суматоха”
l»¼ÃË»ÛÁÀÆ»ÀÔÃÛÇÉÇÒÀÍ»Û
ÃÛÇÉÇÃÒÀÍ»ÛÈ»Û½ÕÂË»ÌÍÛÉÍÛ
Û¾Û¿ÉÛÛ¾
ÅÉÃÍÉÛÃÇ»ÍÛÁÀÆ»ÈÃÀÛ¿»ÛÌÀÛ
Â»ÈÃÇ»½»ÍÛÌÛÍÀ»ÍÕËÛ
f»ÈÃÇ»ÈÃºÍ»Û½ÅÆÙÒ½»Í
Û_ÅÍ×ÉËÌÅÉÛÇ»ÄÌÍÉËÌÍ½É
ÛtÎ¿ÉÁÀÌÍ½ÀÈÉÛÌÆÉ½É
ÛpÑÀÈÃÒÈÉÛÊÉ½À¿ÀÈÃÀ
ÛqÀÐÈÃÅ»ÛÈ»Û¾É½ÉË»
ÛrÒ»ÌÍÃÀÛ½ÛÍÀ»ÍË»ÆÈÃÛÊÉÌÍ»ÈÉ½ÅÃ
Очакваме Ви в Общински център за
извънучилищни дейности всеки ден
от 9.00 – 17.00 ч.

На събор в с. Варненци

ËÃÛ¿ÈÃÛ ÛÉÍÛ ÇÃÛ¿ÉÛ ÍÃÛÈÉÀÇ½ËÃ ÛÊË»ÂÈÎ½»Ð»Û½ÛÌÀÆÉÛ
a»ËÈÀÈÑÃ Û È»ÎÒ»½»ÇÀÛ ÉÍÛ ÌÀÅËÀÍ»ËºÛ È»Û ÇÀÌÍÈÉÍÉÛ
ÒÃÍ»ÆÃÔÀÛp½ÀÍÆÃÈ»Û ÛmÆ¾»Û_Í»È»ÌÉ½»
l»Ä È»ÊËÀ¿Û½ÛÌ»ÆÉÈ»ÛÈ»ÛniÛcÉ¼ËÎ¿Á»ÛÂ»ÛÆÙ¼ÃÍÀÆÃÍÀÛ
È»ÛÑ½ÀÍºÍ»Û¼ÀÛÊÉ¿ËÀ¿ÀÈ»ÛÃÂÆÉÁ¼»ÛtËÃÂ»ÈÍÀÇ»Í»Û ÛÅË»ÆÃÑ»Í»ÛÈ»ÛÀÌÀÈÍ»
f»ÛÇÆ»¿ÃÍÀÛÐÉË»ÛÉÍÛÌÛa»ËÈÀÈÑÃÛÃÛÍÀÐÈÃÍÀÛ¾ÉÌÍÃÛ¼ÀÛ
ÉË¾»ÈÃÂÃË»È»Û¿ÃÌÅÉÍÀÅ»ÛÈ»ÛÛÃÛÛÈÉÀÇ½ËÃ
m¼ÔÉÌÀÆÌÅÉÛÐÉËÉÛÌÀÛÃÂ½ÃÛÈ»ÛÊÆÉÔ»¿»ÛÊÉ¿ÛÂ½ÎÑÃÍÀÛÈ»Û
ÉËÅÀÌÍÕËÛ t»ËÇÉÈÃºÛ ÉÍÛ ¾ËoÎÌÀÛ ÃÛ ÈÀ¾É½»Í»Û ÌÉÆÃÌÍÅ»Û
nÀÍºÛ g½»ÈÉ½»Û q»Å»Û È»Û ÌÕ¼ÉË»Û ÌÀÛ ÌÕÂ¿»¿ÀÛ ÃÌÍÃÈÌÅ»Û
ÊË»ÂÈÃÒÈ»Û»ÍÇÉÌÏÀË»

Т

Крепостта "Трансмариска" и пръстенът-убиец
водят в Топ 10 на "Чудесата"
от стр. 1 на класацията. На трета позиция
се подрежда засега римският
уникат Вила Армира, но съвсем
наблизо са и другите чудеса средновековната крепост "Хоталич" край Севлиево, а и античният
легионерски лагер Абритус.
Битката в последния тур на
"Чудесата на България" е изключително оспорвана. Всеки
от класираните исторически

уникалните мегалитни паметници
- Татул. За каменната гробница
се смята, че там е бил положено
тялото на Орфей.
Борбата за призовото място в
категорията "Атракции" продължава с нестихващ интерес. Античната крепост "Трансмариска"
и средновековната - "Перистера"
непрекъснато се сменят в челото

паметници и от археологическите открития може да измести
сегашните призьори, защото
кликането в сайта върви със
сериозни темпове. Кметовете са
най-дейни в кампанията, защото
забележителностите в техните
общини отварят врата за туризъм
и поминък на хората. С мишката в
ръка са млади и стари, ученици и
пенсионери, защото в кампанията

на вестник "Стандарт" участват
над 150 000 души. Всеки, който
дава своя глас, защитава своето
чудо дали от местен патриотизъм, или от желание дадената
историческа ценност да придобие
популярност, но победителите
в тазгодишната кампания ще
станат ясни в края на ноември.
Източник:
www.bgchudesa.com

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Û Светлана ГВОЗДЕЙКОВА Û `ÕÆ¾»ËÌÅÃÛ
ÊÉÔÃ qÎÍË»Å»È
ÛÈÉÀÇ½ËÃÛ ÛМеам САЛИМ ÛgÂÊÕÆÈÃÍÀÆÛÒÃÌÍ»Ò ÐÃ¾ÃÀÈÃÌÍ Ûm¼ÔÃÈ»ÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
ÛÈÉÀÇ½ËÃÛ ÛФеджри БИЛЯЛ,ÛiÇÀÍÛÈ»ÛÌÛf»ËÃÑ» ÛÉ¼ÔÃÈ»ÛbÆ»½ÃÈÃÑ»
Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Û Станимир КРЪСТЕВ Û wÉÏ×ÉË Û m¼ÔÃÈ»Û

qÎÍË»Å»È
Û ÈÉÀÇ½ËÃÛ Û Д-р Юрий ВАСИЛЕВ Û pÍÉÇ»ÍÉÆÉ¾ Û m¼ÔÃÈÌÅÃÛÌÕ½ÀÍÈÃÅÛÉÍÛbdo` Ûm¼p qÎÍË»Å»È ÛoÉÍ»ËÃÛiÆÎ¼Û
qÎÍË»Å»È
ÛÈÉÀÇ½ËÃÛ ÛМладен ГАНЕВ ÛgÂÊÕÆÈÃÍÀÆÛm¼p Ûm¼ÔÃÈ»Û
qÎÍË»Å»È

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

