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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 6

Година LIII

12 - 18 февруари 2015 г.

Цена 0.60 лв.

3D кино и в Тутракан,
премиера на "50 нюанса сиво"
ɚɩɴɪɜɢɩɴɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɝɨɫɬɭɜɚ ' ɤɢɧɨ ɢ ɬɨ ɫ
ɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟ ɮɢɥɦɢ ɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɉɴɬɹɬɧɚɘɩɢɬɟɪ
ɢɧɸɚɧɫɚɫɢɜɨ
ɇɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɩɟɬɴɤ  ɟ
ɩɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ  ɧɸɚɧɫɚ

З

ɫɢɜɨɜȻɴɥɝɚɪɢɹɢɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɳɟɢɦɚɬɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɫɚɱɚɫɬ
ɨɬɬɨɜɚɩɪɟɠɢɜɹɜɚɧɟȼɤɢɧɨɫɚ
ɥɨɧɚɳɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɥɢɰɚɧɚɞ
ɝɨɞɢɧɢɄɧɢɝɚɬɚɩɨɤɨɹɬɨɟ
ɫɧɢɦɚɧɮɢɥɦɚɫɟɩɪɟɜɴɪɧɚɜ
ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɚɬɨ ɫɥɟɞ

ɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨ ɫɢ ɟ ɩɪɟɜɟɞɟɧɚ
ɧɚ  ɟɡɢɤɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɉɴɬɹɬɧɚɘɩɢɬɟɪɟɨɬɫɴɡ
ɞɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ɇɚɬɪɢɰɚɬɚ ɢ
ɟ ɫ ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɩɪɟɡ ɦɢɧɚɥɢɹ
ɮɟɜɪɭɚɪɢ

Ɂɚ ɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟ ɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢ
ɧɚ'ɮɢɥɦɢɬɟɟɮɢɥɦɴɬȽɟ
ɪɨɢɱɧɚɬɚɲɟɫɬɨɪɤɚ
Ƚɨɫɬɭɜɚɧɟɬɨɧɚ'ɤɢɧɨɜɝɪɚ
ɞɚɟɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɈɛ
ɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹ
ɜɚɨɬɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢ

Първа приемна на народния представител
от ПП ГЕРБ Алтимир Адамов
П

ърва приемна за мандата организира народният представител от ПП ГЕРБ-Силистра
Алтимир Адамов на 9 февруари в Тутракан. Гражданите представиха пред него
проблеми в сферите на земеделието, енергетиката,
проблеми с работодатели
и др.
Председателят на НАТ2010 Цветан Филев и група
тютюнопроизводители се
срещнаха с Алтимир Адамов
в приемната, като поводът
да го потърсят бе напрежението в сектора поради все
още неизкупени количества
тютюн от реколта 2014
г., както и предстоящата
преработка в Закона за
тютюна и тютюневите
изделия. Народният представител пое ангажимент
на стр. 3

Тутракан-Русе-Тутракан

На 13-ти (петък) ще
приемат Бюджет`2015
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
а февруарското съвпадение - петък, 13ти, ще бъде разгледано предложението за
проектобюджет на Община
Тутракан за 2015 година.
По решение на Общинския
съвет заседанието ще бъде
изнесено в гр. Русе. То ще
започне в 16:00 часа в конферентната зала на хотел
"Теодора Палас".
"Проектът на бюджета
за 2015 г. е разработен да
обслужва една динамична
среда в която желания и
намерения на управляващи,
искания, критики и атаки
на будни граждани, финансов ресурс и алтернативни
финансови източници и
действащо законодателство трябва да намерят

оптимална пресечна точка,
за да бъде постигната основната цел – добра работа, добро отношение към
хората, по-малко проблеми,
по-големи възможности за
жителите на нашата община - е записано в доклада
съпътстващ предложението. Той е разработен при
спазване на действащото
законодателство и е разчетен при съобразяване с
основните приходоизточници - субсидии от централния бюджет, трансфери
и собствени проходи от
една страна и необходимия финансов ресурс за
дейностите и услугите
предоставени от общината
от друга страна.
Проектът за бюджет в
приходната и разходната
на стр. 2

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
очаква с обновен стайлинг
и атрактивни цени!

Заповядайте!

Работим по Здравна каса
включително и с инсулин!
В събота и неделя също!
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НОВИНИ
ПРАКТИКУМ ЗА ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ
Семинар практикум организира в Тутракан издателство "Просвета" на 11 февруари на тема "Ранно
детско образование в предучилищна възраст". В него
взеха участие директори и учители в детските градини от общината. Представена бе открита практика
на учители от детска градина, а след нея - дискусия.
Лектори на практикума - проф. Весела Гюрова и
Елена Витанова.
ЗАБРАНЕН Е РИБОЛОВЪТ
Забранен е риболовът в големите водоеми на Силистренска област. Това се налага заради извънредни
мерки, въведени срещу птичия грип в страната. Според
директора на Областната дирекция по безопасност на
храните в Силистра д-р Себахтин Халид, забраната се
отнася за резервата „Сребърна”, езерото край село
Малък Преславец, каналите край село Нова Черна и язовир „Антимово”. Контролът е възложен на кметовете
на населените места и ловно-рибарските дружества.
НАМАЛЯВА ЗАБОЛЯВАЕМОСТТА В ОБЛАСТТА
Заболеваемостта от респираторни инфекции в
област Силистра през изтеклата седмица е намаляла значително, стойностите са 137 на 10 000 души
население, при 139 на 10 000 за страната, съобщават
от Регионалната здравна инспекция. Най-засегната
остава групата 15-29 години. Според специалистите
вероятно междусрочната ваканция е намалила малко
контактите и така е овладян процеса на разпространение на респираторните инфекции. Заболеваемостта през този сезон е динамична и специалистите
ще продължат да следят ситуацията. На този етап
няма основание за вземане на проби за вирусологично
изследване.
ВЪЗОБНОВЕНО Е ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА
Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ ɮɢɪɦɢ ɫɚ ɜɴɡɨɛɧɨɜɢɥɢ ɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɸ
ɬɸɧɚɢɫɚɦɨɨɬɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɢɡɤɭɩɟɧɢɬɨɧɚ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɢɡɤɭɩɟɧɢ ɨɳɟ  ɬɨɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɌɨɜɚɫɴɨɛɳɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ
ɚɫɨɰɢɚɰɢɹɧɚɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɐɜɟɬɚɧ
ɎɢɥɟɜɤɨɣɬɨɨɝɥɚɜɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɪɚɣȾɭɥɨɜɨɩɪɨɬɟɫɬɧɚ
ɬɸɬɸɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɨɬɋɟɜɟɪɨɢɡɬɨɱɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɪɚɞɢ
ɧɟɢɡɤɭɩɟɧɚɪɟɤɨɥɬɚɢɧɢɫɤɢɢɡɤɭɩɧɢɰɟɧɢ
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЗОП
Ⱦɜɟɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɫɚ
ɨɬɤɪɢɬɢɨɬɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɉɴɪɜɚɬɚɟɫɩɪɟɞɦɟɬȾɨɫ
ɬɚɜɤɚɢɦɨɧɬɚɠɧɚɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɩɴɬɧɢɡɧɚɰɢɞɨɫɬɚɜɤɚɢ
ɩɨɥɚɝɚɧɟɧɚɪɟɤɥɚɦɧɢɛɢɥɛɨɪɞɨɜɟɢɢɡɝɨɬɜɹɧɟɧɚɪɟɤɥɚɦɧɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɚɜɬɨɪɚɬɚÄȾɨɫɬɚɜɤɚɢɦɨɧɬɚɠɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɉɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɫɚɱɚɫɬɨɬɪɟɚɥɢɡɢɪɚɳɢɹ
ɫɟ ɫɟɝɚ ɩɪɨɟɤɬ  Ⱦɚ ɨɩɨɡɧɚɟɦ ɢ ɨɛɢɤɧɟɦ ɐɚɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɜɨɞɧɢɬɟɥɢɥɢɢɜɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
МВР ПРОВЕРЯВА КАМИОНИ И АВТОБУСИ
Ɇɚɳɚɛɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɬɟ ɫɥɭɠɛɢ
ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɩɪɨɜɟɪɹɜɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɢ
ɬɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɞɨɤɪɚɹɧɚɫɟɞɦɢɰɚɬɚɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬ
ɆȼɊɉɪɨɜɟɪɤɢɬɟɫɟɧɚɥɚɝɚɬɩɨɪɚɞɢɮɚɤɬɚɱɟɩɪɢɜɴɡɧɢɤ
ɜɚɧɟɧɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɫɤɚɦɢɨɧɢɢɚɜɬɨɛɭɫɢɛɪɨɹɬɧɚɭɛɢɬɢɬɟ
ɢɪɚɧɟɧɢɬɟɟɩɨɝɨɥɹɦɜɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɞɪɭɝɢɬɟɬɟɠɤɢɩɴɬɧɢ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɢɈɫɧɨɜɧɢɩɪɢɱɢɧɢɡɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɧɚɢɧɰɢɞɟɧɬɢ
ɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɬɨɜɚɪɧɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɚɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟɜɪɟɦɟɬɨ
ɡɚɩɨɱɢɜɤɚɨɬɜɨɞɚɱɢɬɟɩɪɟɜɢɲɟɧɚɬɚɫɤɨɪɨɫɬɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ
ɧɚɚɥɤɨɯɨɥɢɭɩɨɣɜɚɳɢɜɟɳɟɫɬɜɚɩɪɟɜɨɡɧɚɧɟɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɢ
ɬɨɜɚɪɢɤɚɤɬɨɢɩɪɟɬɨɜɚɪɜɚɧɟɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ
КРИМИНАЛЕ
Кражба от частен дом в село Сокол е регистрирана
на 6 февруари. Неизвестен извършител е проникнал
през незаключена врата в жилището и противозаконно
отнел около 30 грама златни накити и 200 лв. Дежурна
оперативна група е извършила оглед на адреса, образувано е досъдебно производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 6/05.02.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 05.02.2015 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда на един етаж и гараж”
Местонахождение: квартал – 98, УПИ III-898 по плана за регулация
на гр.Тутракан
Идентификатор на имота № 73496.501.898 Кадастрална карта
на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Каварна” № 1
Визата е издадена на: Илия Иванов Илиев
гр.Тутракан, ул. „Каварна” № 1
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

12 - 18.02.2015 г.

На 13-ти (петък) ще приемат Бюджет`2015
от стр. 1 разумен размер, отговарящ
на реалните възможности
на събираемост, отчитат
още от общинската администрация.
През 2015 г. в общината
са запазени делегираните
от държавата дейности,
които се финансират с
ресурс от централния бюджет. Чрез общата субсидия в размер на 4 255
136 лв. са обезпечени и
предвидени за финансиране заплати, осигуровки,
обезщетения, социални
разходи и издръжка на тези
дейности.
За възнаграждения на Общинския съвет и издръжка
на същия са разчетени 155
000 лв.
Най-много средства в
тазгодишния бюджет са
отделени за образованието
– 3 698 711 лв. Дейностите към тази функция са
финансово обезпечени със
средства от държавния
бюджет и средства от
местни данъци и такси.

част е в размер на 8 838
770 лв.
Общата субсидия за делегираните дейности спрямо миналата 2014 г. бележи
ръст с 35 024 лв., което
е обвързано с промяната
в минималната работна
заплата.
Преходният остатък от
2014 г. е в размер на 732
299 .лв. и 3730 във валута.
Целевата субсидия за
капиталови разходи е в
размер на 340 500 лв., в т.ч.
140 400 лв. предназначени
за поддържане и ремонт
на общинска пътна мрежа.
Собствените приходи в
проекта за Бюджет за
2015 г. са разчетени в размер на 2 359 720 лв.
По отношение на прогнозирането на постъпленията на собствени приходи
от местни данъци и такси,
а също и от приходи от
цени на предоставени услуги в бюджета е разчетен

Това са предоставените
услуги за ползване на детска градина, обучението
в общообразователните
училища и професионални
паралелки към тях, дейностите към Общинския
център за извънучилищни
дейности. Средствата от
общата субсидия за 2015
г. за тези дейности са в
размер на 2 591 755 лв. Чрез
тях се организира цялостния учебно възпитателен
процес в детските заведения и училища, осигурени
са заплати, допълнително стимулиране, удръжки
и средства за социални
придобивки на персонала,
издръжка на учебния процес
в училищата.
Със средства от общинските приходи в размер на
385 190 лв. е организирана
дейността в детските
градини. Заделения финансов ресурс за общинска
издръжка на детските
заведения предвижда разходи за храна, материали,

горива, ремонти, социални
придобивки и други.
Цялостната разнообразна дейност на Общинския
център за извънучилищни
дейности също е финансирана от собствени приходи. За 2015 г. с това предназначение са разчетени
74 000 лв. в общинския бюджет и целят да осигурят
възнаграждения, хонорари,
осигуровки, разходи за издръжка и провеждане на
дейностите.
Обекти, финансирани със
средства от ЕС, по които
ще работи общината през
2015 г..
Бюджет 2015 на общината е отворен финансов
инструмент, чрез който
ще се реализира политиката на общината пречупена
през погледа на нейните
жители и в съчетание с
компетентностите и хъса
на преките участници в
процеса, заключават в
доклада с обосновките за
новия бюджет.

Запазване на финансовата стабилност цели
новият бюджет на община Главиница
ɸɞɠɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɡɚ  ɝ
ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɹɬɝɨɞɢɲɟɧ
ɪɚɡɱɟɬ ɡɚ ɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɞɟɣ
ɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɝɨɞ ɳɟ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɟɦɚ ɡɚ
ɞɢɫɤɭɫɢɹɧɚɪɟɞɨɜɧɨɬɨɡɚɫɟ
ɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɨɟɬɨ ɟ ɫɜɢɤɚɧɨ
ɨɬɧɟɝɨɜɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɋɟɣ
ɮɢ ɋɚɥɢɦ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɜɬɨɪɧɢɤ 
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɳɟ
ɪɚɡɝɥɟɞɚɬɨɳɟɞɜɟɞɨɤɥɚɞɧɢ
ɡɚɩɢɫɤɢ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɯɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨɪɟɲɟɧɢɟɧɚɹɧɭ
ɚɪɫɤɚɬɚɫɟɫɢɹɢɫɚɜɧɟɫɟɧɢɡɚ
ɧɨɜɨ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟ ɉɴɪɜɚɬɚ
ɟɡɚ ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɛɟɡɥɢɯɜɟɧ
ɡɚɟɦɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɫɄɨɫɚ
ɪɚɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɪɨɟɤɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɨɬ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ ɚ
ɜɬɨɪɚɬɚ  ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ
ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚɍɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɹ ɧɚ ÄɈɛɳɢɧɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡɢ´
ȿɈɈȾ
Ʉɚɬɨ ɯɨɞ ɨɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ
ɧɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɧɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɩɟɬɴɤ  ɨɬ  ɱɚɫɚ ɳɟ ɛɴ
ɞɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɱɟɬɢɪɢɬɟɩɨɫɬɨɹɧɧɢɤɨɦɢɫɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɧɚ Ȼɸ
ɞɠɟɬC ɟ ɡɚɩɚɡɜɚɧɟ ɮɢ

Б

ɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɢ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɪɢɫɤɨɜɟ ȼɴɩɪɟɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨ
ɜɚɬɚ ɤɪɢɡɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟ ɜ
ɧɟɝɨ ɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɫɨ
ɰɢɚɥɧɢɹɬ ɫɟɤɬɨɪ ɟɤɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɫɩɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɚ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚ
ɱɚɫɬɡɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɨ
ɱɚɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢ
ɬɟɬɪɚɧɫɮɟɪɢɢɟɞɢɧɧɢɬɟɪɚɡ
ɯɨɞɧɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɜɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɩɨ ɨɬɛɪɚɧɚ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟ
ɫɨɰɢɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɢɤɭɥɬɭɪɚ
ɛɟɡ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫ
ɮɟɪɢɬɟɡɚɡɢɦɧɨɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɢɫɧɟɝɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɨɛɳɢɧ
ɫɤɢɬɟɩɴɬɢɳɚɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚ
ɰɟɥɟɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɤɚɩɢɬɚ
ɥɨɜɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ ɢ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɧɚɡɚɩɥɚɬɚɨɬɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɥɜɚɨɬ
ɸɥɢɥɜ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɧɚɬɚ ɦɚɤɪɨɪɚɦɤɚ
ɧɚɛɸɞɠɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢ
ɧɢɰɚɜɩɪɢɯɨɞɧɚɬɚɢɪɚɡɯɨɞ
ɧɚɬɚɱɚɫɬɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɥɜɩɪɢɨɞɨɛɪɟɧɛɸɞɠɟɬ
ɡɚɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝ
 ɥɜ ɬɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɨ ɟ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ
ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢ

ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɫɚ    ɥɜ
ɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɦɟɫɬɧɢ ɞɟɣ
ɧɨɫɬɢɥɜ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɬɟɩɪɢɯɨɞɢɫɚɧɚ
ɛɚɡɚɚɧɚɥɢɡɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɩɪɟɡɝɨɱɚɤɜɚɧɢɬɟɩɪɢ
ɯɨɞɢɨɬɩɪɨɫɪɨɱɢɹɢɞɟɣɫɬɜɚ
ɳɢɬɟ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɚɡɦɟɪɢ
ɧɚ ɞɚɧɴɰɢ ɬɚɤɫɢ ɢ ɰɟɧɢ ɧɚ
ɭɫɥɭɝɢɫɴɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɧɚɪɟɞɛɢ
ȼ ɪɚɡɯɨɞɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɩɪɨ
ɟɤɬɚ ɡɚ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢ
ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɚ ɪɚɡɱɟɬɟɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɨɢɬɨ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɳɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɩɪɟɡ
ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɪɚɡ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɟ ɫɴɨɛɪɚɡɟɧɨ
ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ
ɞɴɪɠɚɜɟɧɢɨɛɳɢɧɫɤɢɢɢɡ
ɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ
ɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɢɫɨɛɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
Ɋɚɡɯɨɞɢɬɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜ
ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɢ ɝɪɢɠɢ  
ɥɜ
Ɉɬɦɟɫɬɧɢɩɪɢɯɨɞɢɟɩɪɟɞ

Стартира приемът по Програмата
за контрол на вредителите по
трайните насаждения

Няма установени З
нарушения при
16 проверки на мандри
О

т местната дирекция
на Агенцията за безопасност на храните
са извършили 16 проверки
на мандри в Силистренска
област, съобщи д-р Себахатин Халид, изпълняващ
длъжността директор на
ОДБХ. Не са установени
нарушения.
Няма несъответствия
при контрола на един склад
на едро, както и при 8-те
проверки на месопреработвателни предприятия и
98 проверки в търговската
мрежа.

Инспектори от дирекцията реализирали четири
проверки в пакетиращи
центрове за яйца. Издадено
е било предписание за липса
на работно облекло на работниците.
Актове са съставени на
животновъди, след като
са били установени немаркирани животни, такива с
паднала ушна марка и животни закупени без необходимите за това документи.
Един от актовете е със
санкция от 300 до 500 лв.
“ТГ”

ɜɢɞɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɚɤɚ
ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɞɨ 
ɝɳɟɛɴɞɚɬɡɚɞɟɥɟɧɢ
ɥɜ ɡɚ ɐȾȽ   ɯɢɥɥɜ ɡɚ
ɨɛɳɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟɭɱɢɥɢ
ɳɚɥɜɢɞɪ
ɉɪɟɡ ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɩɥɚɧɭ
ɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚ
ɥɨɜɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɜ
ɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɳɟ
ɛɴɞɚɬɧɚɫɨɱɟɧɢɨɫɧɨɜɧɨɤɴɦ
ɪɟɦɨɧɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɩɴɬɧɚ
ɦɪɟɠɚɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɜ
ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɂɩɪɟɡɝɤɚɩɢɬɚɥɨɜɚ
ɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɳɟ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ
ɤɴɦ ɭɫɜɨɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɱɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɋɦɟɬ
ɤɢɬɟɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɨɬȿɋɫɚ
  ɥɜ Ɉɛɳɨ  ɫɚ ɧɚ
ɛɪɨɣɩɪɨɟɤɬɢɬɟɩɨɤɨɢɬɨɈɛ
ɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɪɚɛɨɬɢɫɟɝɚ
ɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɧɚɞɦɥɧ
ɥɜ

ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

емеделските производители могат да
подават документи за
компенсиране на разходите,
свързани с изпълнението на
Националната програма за
контрол на вредителите по
трайните насаждения през
зимния период. Заявленията
ще се приемат до 27 февруари 2015 г., включително,
в областните дирекции на
Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес
на физическите лица или
едноличните търговци, или
по адрес на управление за
юридическите лица.
Припомняме, че отпусканата помощ по Програмата
е до 270 лв. на хектар с
ДДС. От средствата могат да се възползват малки
и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни
насаждения - семкови и
костилкови видове. Помо-

щта се дава за купуване на
допустимите по програмата продукти за растителна
защита и унищожаване
на вредителите през зимния сезон. Третирането с
препаратите се прилага
върху овошките в периода
след преминаването на
студовете до набъбване на
пъпките.
По Програмата ще се
финансират разходи за
растителна защита, извършени преди дейността
по съответния етап от
борбата с вредителите да
е започнала и след като е
подадено заявление за подпомагане до Държавен фонд
„Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури
за купуване на продукти
за растителна защита,
издадени след подаване на
документите в областните
дирекции.
“ТГ”
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Първа приемна на народния представител Публикувано е класирането
от ПП ГЕРБ Алтимир Адамов по пчеларската програма
С
от стр. 1

да представи предложенията на тутраканските
тютюнопроизводители на
земеделския министър Десислава Танева.
Граждани от Тутракан
посочиха и проблема с двойните фактури от «Енерго-Про». Алтимир Адамов
припомни, че дружеството
е взело решение да разсрочи плащането на втората
фактура с две седмици.
Освен това енергийното
министерство незабавно
е извършило проверка на
компанията, като е връчен
констативен протокол с
установените нередности.
Оплаквания постъпиха от
граждани, чиито работодатели не спазвали трудовото законодателство.
«Некоректните работодатели трябва, разбира се,
да бъдат санкционирани.
Контролните органи, които
могат да направят това са
инспекторите от Инспекция по труда. Всички ние
трябва да бъдем коректни
като граждани, защото
държавата е всеки един
от нас – нашето поведение
като работодатели, като
наети или администратори», каза Алтимир Адамов.
Подарък на депутата
направи Анастасия Якова,
която подари на Алтимир
Адамов екземпляр от книгата си „Полет“.
Как се чувствате в Народното събрание? Какво
е да си депутат? - бе
първият въпрос на "ТГ" към

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɩɨɞɚɪɢɧɚɧɚɪɨɞɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜɫɜɨɹɬɚɤɧɢɝɚɉɨɥɟɬ

младия народен избраник.
- Този въпрос е сложен. Аз
за първи път съм народен
представител. Чувството
е смесено, отговорностите са много. Все пак си
представител народен,
това означава, че поемаш
отговорност и ангажимент
към всички граждани на България. Трудно е, не е лесно.
- Кой е сега належащият
въпрос, който ще разглеждате в парламента?
- Предстоят много въпроси. Всичките са належащи.
Ще ги обобщя като "реформа във всички сектори,
във всички направления". Не
мога да кажа най-важния,
защото всичките са важни
за развитието на България.
Като цяло политиката,
която провеждаме и реформите, които предстоят,

са съобразени с нашата
програма.
- Разбирате ли се в управляващата коалиция?
Как изглаждате "ситуациите", които понякога
се случват?
- Ние следваме общата
програма, която имаме.
От там нататък, движим
ли се по програмата, няма
проблем.
- Кой е народният представител, който ви прави
най-силно впечатление?
- На мен специално всички ми правят голямо впечатление. Да се разглежда работата на народния
представител само като
медийни изяви или само на
работното му място в парламента, според мен това
не е правилно, защото работата на народния пред-

ставител, според мен, е
сред проблемите на хората,
близо до тях, с такъв тип
приемни, със съдействие на
гражданите, а не просто да
седиш в пленарна зала, да
се изказваш от трибуната,
да привличаш медийното
внимание, да натискаш
едно копче. Това не е моето
виждане за народен представител. Моето виждане
е, че депутатът трябва
да живее с проблемите на
хората, да е проводник на
законодателни инициативи,
свързани с проблемите на
хората.
- И един въпрос като
човек на правото - кое
е първото нещо, което
трябва да се реформира в
съдебната система?
- То не е едно. Ако погледнете действията на
правителството в тази
насока, може би ще си отговорите на този въпрос,
но не е едно нещото, което
трябва да се промени в
съдебната система.
- От Община Тутракан
по какви въпроси Ви молят за съдействие?
- Вие имате много инициативен кмет! Много е
трудно да помагаш на такъв кмет. Това, което той
ме е помолил, аз съм готов
да му съдействам и съм му
съдействал, но за твърде
малко неща ме молят, защото д-р Стефанов е доста
инициативен, пробивен,
разбран, харизматичен, готин - така се възприема от
сегашното правителство.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Зам.-министър Николай Нанков ще
разясни в Силистра Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради
З

ам.-министърът на регионалното развитие
и благоустройството
Николай Нанков ще разясни
подробно всички дейности,
свързани с безвъзмездното
саниране на многофамилни
жилищни сгради чрез националната програма за
енергийна ефективност на
специална среща, която ще
се проведе днес, 12 февруари от 10:00 часа в салона
на Община Силистра.
Срещата е открита за
всички, които искат да се

възползват от Програмата
– домоуправителите на допустимите за финансиране
жилищни сгради; гражданите, проявили интерес към
инициативата; кметовете
на общини, както и представителите на камарите
на архитектите, инженерите и строителите, и др.
браншови организации.
Правителството на Република България прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Одобрени са условията и
редът за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по програмата и
са определени органите,
отговорни за реализацията
й. Програмата е насочена
към обновяване на многофамилни жилищни сгради
чрез изпълнение на мерки
за енергийна ефективност,
като по този начин се осигурят по-добри условия на
живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо
качество на жизнената

среда.
Финансовият ресурс на
програмата е 1 млрд. лева.
Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради,
строени по индустриален
способ: ЕПЖС (едропанелно
жилищно строителство);
ППП (пакетно повдигани
плочи); ЕПК (едроплощен
кофраж); пълзящ кофраж
и разновидностите им, с
минимум 36 самостоятелни
обекта с жилищно предназ“ТГ”
начение.

Подайте годишната си данъчна декларация, без да пътувате до областния град
* Пощите в Силистренско са обезпечени с документи за данъчната кампания
а поредна година Националната агенция за приходите осигурява алтернативни възможности
за подаване на декларациите за облагане на
доходите за 2014 година. Освен по интернет, за
което се изисква притежаването на електронен
подпис или ПИК (персонален идентификационен код),
физическите лица могат да обявят доходите си чрез
«Български пощи» - в плик с обратна разписка или
на място в пощенския клон, при което се получава и
входящ номер.
Пощенските клонове в Силистра и областта са
снабдени с образци на необходимите за данъчноо-

З

сигурителната кампания документи - годишни декларации за доходите на физическите лица, заедно
с приложенията към тях; справки за окончателния
размер на данъка; годишни отчети и декларации за
корпоративни субекти и приложенията към тях.
Образец на подоходната декларация може да се
изтегли безплатно и от интернет страницата на
Националната агенция за приходите www.nap.bg.
Консултация за попълване на формуляра клиентите на НАП могат да получат и от информационния
център на НАП 0700 18 700 на цената на градски
“ТГ”
разговор от цялата страна.

писъците с одобрените кандидати по
мярка Г „Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните кошери
в Европейския съюз” от
Националната програма
по пчеларство (НПП) 20142016 г. са публикувани на
интернет страница на
Държавен фонд „Земеделие”. Стопаните могат да
проверят дали ще получат
финансово подпомагане,
като направят справка с
информацията, поместена
в раздел “Селскостопански
пазарни механизми” /Месо
и пчеларство/ Национална
програма по пчеларство за
тригодишния период 2014–
2016 г./ „ПРИЕМ 2015 Г.
– ВАЖНО!”. Класирането е
направено според критериите за оценка, определени в
Наредбата по пчеларската
програма, а именно квалификация, минимум 3 години
опит в областта на пчеларството, регистрация като
земеделски производители
за повече от 1 година към
датата на кандидатстване
и др.
За Кампания 2015 г. по
мерки Б, В и Г от пчеларската програма са подадени
общо 2085 заявления. По

всяко заявление може да се
иска подпомагане за повече
от една мярка.
Най-голям е интересът
отново към мярката за
купуване на нови кошери,
пчелни семейства и пчелни
майки. За тези дейности са
кандидатствали общо 1676
пчелари. За борба срещу
вароатозата заявления са
подали 1655 пчелари. Наймалко са кандидатите,
които искат да направят
физико-химичен анализ на
произведения от тях пчелен
мед. По тази мярка заявления за подпомагане са подали общо 230 пчелари, като
те ще получат пълния размер на финансовата помощ,
за която кандидатстват.
При одобряването на заявленията за финансова
помощ по мерки Б „Борба
срещу вароатозата” е приложен процент на редукция
за размера на получаваната
помощ. Това се дължи на
по-големия брой подадени
документи.
Пчеларите с одобрени заявления ще бъдат поканени
за подписване на договори
в областните дирекции на
ДФЗ-РА, където са подали
документи за участие.
“ТГ”

Започна ежегодната национална
кампания „За чиста околна
среда - 2015 година”
ече е актуална отворената покана на
Министерството на
околната среда и водите и
на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда
(ПУДООС) за участие в
националната кампания „За
чиста околна среда – 2015 г.“
на тема „Обичам природата
– и аз участвам“. Целта на
кампанията е повишаване
на екологичната култура на
гражданите и навлизане на
съвременните тенденции в
сферата на опазване на околната среда в образователния
и възпитателния процес на
младите хора.
Участници в конкурса
могат да бъдат общини и
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кметства, училища, детски
градини и обединени детски
комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки
от класираните проекти ще
бъдат предоставени средства в размер съответно
до 10 000 лева за общини и
кметства и до 5 000 лева за
учебни заведения.
Крайният срок за подаване
на проектните предложения
в ПУДООС – град София е
20.02.2015 г.
Допълнителна информация
относно Кампанията „За
чиста околна среда – 2015
г." може да получите от
експертите на ПУДООС на
тел: 02/9406540, 02/9406062,
02/9406652.
“ТГ”

Изтича срокът за подаване на
информация по схемите за
хуманно отношение към животни
енефициентите по схемите
за хуманно отношение към
свине и птици могат да
отчетат заявения брой животни
през 2014 г. до 28 февруари 2015
г. Подаването на документите е
част от поетите ангажименти на
стопаните, при сключването на
договор за предоставяне на помощта от страна на Държавен фонд
„Земеделие“.
Образци на справките за отчитане по схемите са публикувани
на интернет страницата на ДФ
„Земеделие” – РА в раздел „Държавни помощи”/„Нотифицирана
държавна помощ”.
Припомняме, че през 2014 г. по
схемите за хуманно отношение към
свине и птици бяха подпомогнати
374 фермери, от тях 93-ма свиневъди и 281 птицевъди. Те получиха
общо 50 млн. лв., които им бяха

Б

преведени на три транша.
Важно условие е бенефициентите да прилагат мерките за
хуманно отношение за най-малко
5-годишен период. Хуманното
отношение към свинете включва
осигуряване на по-голяма площ за
всяко от животните във фермата и
на изкуствена светлина за 11 часа
от денонощието. Тези мерки водят
до повишаване на двигателната и
хранителната активност при свинете и подобряват здравословното
им състояние. При хуманното отношение към птиците трябва да е
осигурена питейна вода и богата на
аминокиселини и растителни протеини храна. Кандидатите по двете
схеми трябва да осъществяват
постоянен лабораторен контрол на
фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.
“ТГ”

4

ПРАВОСЛАВИЕ

12 - 18.02.2015 г.

Църковна делегация от Русенска епархия Свещеническа
конференция в Тутракан
уважи културна проява в Кирнодж
- В събитието се включи и делегация то Тутракан водена от кмета д-р Димитър Стефанов
Свещеник Кирил СИНЕВ
а 5 февруари с благословението на Негово Високопреосвещенство Русенския
митрополит Наум официална църковна
делегация от Русенска епархия участва

Н

а 6 февруари 2015 г. в гр.
Тутракан се проведе свещеническа конференция
на духовенството от Тутраканска
духовна околия, под председателството на Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит
Наум. Събранието се състоя след
св. Литургия в храм "Св. Николай",
отслужена от посочени от архиерея
свещеници, а на клира пееха други
трима техни събратя.
Митрополит Наум поясни, че
целта на конференцията е да се
установи реалната богослужебна
подготовка на духовниците, като

при необходимост да се обърне
внимание на евентуални затруднения. Подчертана бе и необходимостта от усъвършенстването
на проповедническите умения на
свещениците, което е от особено
значение за християните.
От своя страна духовниците
благодариха за отделеното им
внимание и подчертаха, че на
подобна проблематика не е обръщано внимание в Русенска епархия
от десетилетия. Архиереят подари
на всички богословска литература.
Текст и снимки:
Милен БАКАЛОВ

с готовност румънските духовници при
служенията им у нас.
Не на последно място желаем да поздравим младата иконографка Щефания
Накю, която със своя иконографски
талант допринася за свидетелстването на общите ни братски църковни
отношения.
Духовна радост изпълва сърцата ни
поради това, че на 4 юни 1947 г. мощите
на св. Димитрий Басарбовски – покровител на Русенска епархия, преминават
през Кирнодж.

Бихме желали по този повод да поздравим и уверим в нашите най-добрите
братски чувства Негово Преосвещенство епископа на Слобозия и Кълъраш
– Винченциу, който на 2 февруари
отпразнува 21 години достойно архиерейско служение в полза на Църквата
и Отечеството”.
Културното събитие завърши с празнична агапа, по време, на която отново
бяха засвидетелствани братските ни
отношения посредством живо изповядваната ни обща православна вяра.

Н

в представянето на монография, посветена на храм „Св. Николай” в община
Кирнодж (Румъния), побратимена с гр.
Тутракан. Делегацията беше съставена
от прот. Михаил Михайлов (с. Варненци), свещ. Валентин Добрев (с. Тетово),
свещ. Димитър Димитров (Сливо поле),
свещ. Кирил Синев и дякон Диян Николаев от Русе. Паралелно с църковната
делегация в празненството в Кирнодж
се включи официална делегация от Тутракан в състав: д-р Димитър Стефанов
– кмет, зам.-кметовете Милен Маринов,
Петя Князова-Василева и Стефка Капинчева от местната библиотека.
Автор на представената книга „Кирнодж – исторически страници. Православната енория Кирнодж” е инж. Йонел
Аурелиан Котобан.
В началото на културната проява,
която се състоя в храм „Св. Николай”

– Кирнодж, свещенослужители от
духовната околия на Олтеница и русенската църковна делегация отслужиха
благодарствен молебен към Всеподателя Бога. След това последователно
взеха думата архиерейският наместник
на Олтеница ставр. ик. Мариан Некула,
доктор по Литургика, и представители
на местния културен елит.
Специален Поздравителен адрес
към участниците в културната проява
изпрати Русенският митрополит Наум,
който беше преведен и прочетен от
свещ. Кирил. В него се казва: „С огромна
радост в душата научихме за написаната от обичния в Господа г-н Релю
Котобан книга, озаглавена „Кирнодж
– исторически страници. Православната енория Кирнодж”. Съставянето
на подобна монография свидетелства
от една страна за богатото църковно и
културно-историческо наследство на

разглежданата енория, а от друга страна
е израз на признателност към делото на
предците свързали живота си с храм
„Св. Николай” в Кирнодж.
Прави впечатление, че специално
място в книгата авторът отделя на
особено активното българо-румънско
църковно и културно сътрудничество
между побратимените община Кирнодж и община Тутракан, а и цялата
ни богодарувана Русенска епархия.
Това плодотворно и многополезно
сътрудничество, от което тези дни се
навършиха две години (февруари 2013
г.), се изразява в общи богослужения
в Кирнодж и различни населени места
на Русенска епархия, освещаване на
крайпътни дървени кръстове-троици (в
Кирнодж и в двора на катедралния ни
храм „Света Троица” в Русе), църковни
и културни чествания, широко отразени
от местната и национална църковна и

светска преса.
Тук е мястото да подчертаем особения принос на г-н Релю Котобан в поддържането на тези братски отношения.
Действително той, както мнозина са
изтъквали, се явява като истински двигател в църковното ни сътрудничество,
който умело съвместява отговорната си
длъжност в пощенския клон в Кирнодж,
Общинския съвет и длъжността си епитроп и активен мирянин на енорията
„Св. Николай”.
Със задоволство приветстваме готовността на свещенослужителите от
Кирнодж – прот. Адриан Постоля, прот.
Фанел Бурулян, свещ. Дънуц Йоница,
които нееднократно откликваха на
поканата на техни събратя за съвместни
богослужения в България. Поздравяваме готовността на кмета на община
Кирнодж, инж. Иринел Роман, и на неговите заместници, които придружават

Литургия за храмовия празник на църквата в с. Варненци отслужи
Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум
Калина ГРЪНЧАРОВА
равославната църква
"Св. Харалампий" в тутраканското село Варненци, която е осветена преди
144 години, отбеляза своя храмов празник на 10 февруари.
За първи път тук Света Божествена Литургия отслужи
Н.В.Пр.Русенският митрополит
Наум, в чиято епархия се намира селото заедно със свещеници от Тутракан, Разград, Кубрат,
Тетово, Главиница, Сливо поле
и румънското селище Кирнодж.
Тук бе отново и ик. Петър Койчев - дългогодишен свещеник
в храма, който понастоящем
служи в Провадийска духовна
околия. Заедно с него за 15-та
поредна година идва и миряни
от Провадия.
Митрополит Наум пожела
здраве и благоденствие на
всички миряни и на пчеларите,

П

които бяха донесли в църквата ви автора на новоиздадената
за освещаване десетки бур- книга „Кирнодж – исторически
кани с мед. Той благодари на страници” Аурелиан Котобан,
румънските свещенослужители
за добрите отношения, поздра-

ȽɨɫɬɢɬɟɨɬɄɢɪɧɨɞɠɜȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɦɭɡɟɣɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

ɈɬɟɰɉɟɬɴɪɢɢɦɟɧɧɢɤɴɬɏɚɪɚɥɚɦɩɢɃɨɪɞɚɧɨɜɧɚɤɨɝɨɬɨ
ɳɟɱɟɫɬɢɬɢɦɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɦɢɪɨɠɞɟɧɞɟɧ

който заедно със зам.-кмета
Йон Щефан почетоха празника
на църквата..
Г-н Йон Щефан подари на
владиката албум с фотографии
от съвместни църковни служби
и събития осъществени на румънска и българска територия с
негово участие, а председателят
на църковното настоятелство
Аурелиан Котобан информира
присъстващите, че румънската
иконографка Стефания Начу
ще дари на църквата четири
икони. Миналата година Стефания подари на варненския храм
ново Евангелие на български
език изработено от нея.

Г-н Котобан информира,
че има намерение до края на
годината да издаде и CD като
допълнение към неговата книга,
а зам.-кметът Йон Щефан сподели, че доволен от развитието
на приятелските отношения
между Кирнодж и Тутракан.
На литургията присъстваха
кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, неговият
заместник Петя Князова-Василева, миряни от селото и
общината.
След финала на литургията
румънските гости посетиха
Етнографската къща-музей в
с. Варненци.

5

КУЛТУРА

12 - 18.02.2015 г.

Читалището в Нова Черна - Дом на духовността
е биха могли да прекарват
работното си време много
по-спокойно. Но не искат.
Свикнали са да се трудят. Да правят
живота на другите малко по-приятен
и красив, по-цветен – е призвание,
а не задължение за служителите в
читалището. Факт е, че от 2004 до
2014 г., са спечелени 22 проекта,
21, от които реализирани и по един
се работи сега.
Търсене на варианти за решаване
на текущи проблеми, изготвяне на
проекти, защитаването им, реализирането, споделяне на радостта
от случилото се с деца и възрастни
– труд, който остава скрит зад една
усмивка, етажерка с нови книги, красиви кътове, нова модерна техника.
Нека да надникнем в папките на
библиотеката. Или преди да влезем
в читалището – да погледнем входната врата. На голям лист ще видим
написани проектите, по които се
е работило през годините. Не ден
и два. Не месец или година. Цели
десет години непрекъснато търсене
и работа. Работа. Без много шум. С
усмивка и гостоприемство за всеки,
прекрачил прага на този дом на духовността. И все пак кои са проектите?
Към Министерството на културата
за обогатяване на библиотечния
фонд, ремонтни дейности, информационни технологии: „Читалищните
библиотеки, източник на знания,
творчество и непрекъснато образование за хора от всички възрасти“
(2004 г.), „Читалищната библиотека
– средище за култура и самообразование“ (2005 г.), „Поглед към
бъдещето – приобщаване към съвре-

Т

менното информационно общество
в малките населени места“ (2006
г.), „Читалищата – информационни
посредници в малките населени места“ (2007 г.), „Библиотеките – равни
възможности за всички читатели“
(2007 г.), „Библиотеките – място
за четене и информираност“ (2008
г.), „Библиотеките, книгите и ние,
читателите" (2012 г.), „Ремонтни
дейности в библиотеката“ (2007 г.),
„В детския кът на библиотеката“
(2014 г.), „Глоб@лни библиотеки в
България ПРООН (2009 г.)
Проекти към Администрация на
Министерски съвет: „За един ден
Новочерненци в Европа“ (2012 г.)
Проекти към Фондации: „Крайдунавски традиции“ към фондация
„Екообщност“ – обогатяване на отдел
„Български фолклор и краезнание“
(2007 г.), „Любима детска книга“ към
фондация „Обществен дарителски
фонд – Тутракан" (2012 г.)
Читалищни проекти към Министерството на културата: „Нови
технологии в читалищата“ (2008 г.),
„Песен синор няма, хоро не старее“
(2011 г.), „За един ден Новочерненци
в Европа“ (2012 г.)
„Празник на билките – Еньовден в
ЗМКБ“ към Програма за безвъзмездни помощи за защитени местности
(2006 г.)
И още - „Читалището – наша грижа“ към Министерството на труда
и социалните грижи (2011 г.), „От
Коледа до Игнажден в Крайдунавска
Добруджа“ към Национален фонд
„Култура“ (2007 г.), „Сватбата –
единство и многообразие“ към АФК
„Етър“ – Габрово (2010 г.)

Проектите, финансирани с общински средства са „С магията на
фолклора – към душите и сърцата
на младите хора" (2007 г.), „Историческа памет на българина – здрава
основа за идните поколения" (2010
г.) и "Поставяне на паметна плоча в
памет на участието на Новочерненци
във войните".
Това са реализирани проекти,
с които самодейните колективи
участваха в редица национални програми за представяне и съхранение
на автентичния местен фолклор,
осигуряване на работни места на
безработни макар и за определен
период от време, но има и такива,
които през годините не са одобрени.
Въпреки всичко читалището участва
в нови.
Сега читалището реализира проект „Различни, но заедно край Дунав“, който през 2014 г. бе одобрен
и финансиран от Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури. Спечелен проект, по който в
момента се работи, е за закупуване
на технически средства и танцови
национални облекла за съставите
към читалището.
Любопитно е какво предстои
– читалищното ръководство има
идеи и е започнало работа по нови
проекти за 2015 г. То търси начини
за подобряване на читалищната
дейност. Първият представен и чакащ резултат е проект „Библиотека
сред природата“ към Програма за
подкрепа на неправителствените
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.

Творим настоящето, пазим миналото!
италището в с. Зафирово
е мястото, където всеки
може да потърси себе си
и да се преоткрие. Да усети атмосферата на миналото, настоящето и
да го съхрани в бъдеще.
В своята 114–годишна история
НЧ „Христо Ботев – 1901 год.” е
доказало мястото си на притегателен духовен център, ползващ се
с доверие и имащ дълбоки корени
в местната култура и традиция.

Ч

За постигане на тези цели читалището извършва разнообразна
дейност, съобразена с потребностите и възможностите на местната
общност: уреждане и поддържане
на библиотека и създаване на информационни услуги; развиване
и подпомагане на любителското
художествено творчество; орга-

низиране на школи, празненства,
концерти, ритуали, чествания и
други дейности, насочени към
всички възрастови групи и събиране и разпространяване на знания
за родния край.
През изминалата 2014 г. в Школата по изобразително изкуство и
керамика с ръководител Лорета
Станева участваха 20 деца, които
с добрата си подготовка, активно
тяхно участие и дарба, участваха

в 14 национални конкурси и бяха
отличени с призови места в 10
национални и 1 регионален конкурс. Ето и още подробности от
успехите им:
- НК „Олимпиадата в детските
очи SOCHI”, гр. Силистра
I място – Свилен Петков Иванов – медал, грамота и предметна

награда
II място – Галена Георгиева
Василева – медал, грамота и предметна награда
II място – Мирела Красимирова
Йорданова – медал, грамота и
предметна награда
- НК „Св. Трифон Зарезан”, гр.
Сунгурларе
I място – комплексна награда
– статуетка
- НК „Малките нашенци”, гр.

Казанлък
I място – Емре Етан Нехат – медал, грамота и предметна награда
II място – Габриела Миткова
Георгиева – медал, грамота и
предметна награда
Специална награда – Камен Веселинов Великов – медал, грамота
и предметна награда
- НК „За хляба наш”, гр. Благоевград
Поощрение – Георги Галинов
Тодоров – плакет, грамота и предметна награда
- НК „Вълшебния свят на Ангел
Каралийчев”, гр. София
I място – Айкут Айхан Ниази –
статуетка, грамота и предметна
награда
III място – Свилен Петков Иванов
– статуетка, грамота и предметна
награда
Поощрение – Георги Галинов
Тодоров – грамота и предметна
награда
- НК „Мадарският конник – символ на историческото минало и
европейското бъдеще”, гр. Шумен

Това е проект за направа на кът
сред природата, където да се провеждат библиотечни мероприятия на
открито. Библиотеката продължава
да работи по Националната инициатива „Направи зелена твоята библиотека“ – облагородяване на терен за
провеждане на библиотечни прояви
на открито и създаване на условия
за развитие на детското четене, което означава - зацветяване на алеи,
засаждане на дървета, монтиране на
беседка, пейки и маси – безопасна
форма на екологично удобство и
приятен престой за децата-читатели
и техните родители.
Тези проекти позволиха нашето
читалище да бъде разпознаваемо, а
местните хора да намерят една добра
среда за общуване, срещи и изяви.
Има още какво да желаем – за
нас е много важно да защитаваме
II място – Камен Веселинов
Великов – медал, грамота и предметна награда
Поощрение – Айкут Айхан Ниази
– грамота и предметна награда
- НК „Казанлъшка роза”, гр.
Казанлък
I място – Георги Галинов Тодоров – медал, грамота и предметна
награда
III място – Галена Георгиева
Василева – медал, грамота и предметна награда
- НК „Детство мое реално и
вълшебно”, гр. Ловеч
Комплексна награда за пластика
Поощрение – Георги Галинов
Тодоров – грамота и предметна
награда
- НК „Здравей ваканция – Ваканция с Кока кола”, гр. Благоевград
Поощрение – Галена Георгиева
Василева – грамота и предметна
награда
Поощрение – Айкут Айхан Ниази
– грамота и предметна награда
Поощрение – Георги Галинов
Тодоров – грамота и предметна
награда
- НК „Заедно в ХХI век” гр.
София
I място – Селин Севдим Исмет –
грамота и предметна награда
- Регионален конкурс „Природата на Малък Преславец – вода,
слънце и усмивки”, с. Малък Преславец
I място – Весела Цонева Аврамова – грамота и предметна награда
I място – Преслав Петров Михайлов – грамота и предметна
награда
I място – Петър Петев Димов –
грамота и предметна награда
II място – Селин Назми Бирджан
– грамота и предметна награда
II място – Даная Станиславова
Добрева – грамота и предметна
награда
II място – Ангел Йорданов Куцаров – грамота и предметна награда
III място – Айкут Айхан Ниази –
грамота и предметна награда
Децата също така се включиха и
в конкурси, които бяха проведени
в читалището, като: конкурс за
най-красива мартеница, конкурс
на пролетни картички и картини,
конкурс-изложба за най-красиво
украсено великденско яйце, конна стр. 6

проекти, с които да подобрим съхранението на сградата – освежаването
и санирането.
Въпреки че Тодорка Владимирова
не е щатен председател, с идеите си
помага за подобряване на културната
среда на нашето населено място.
Реализирането на проектите се осъществява с помощта на самодейците
и екипа на читалището. С въвличане
на обществото. С доброволен труд.
Ние сме уверени, че чрез прилагане
на различни механизми, инициативи
и участия ще се повиши качеството

на живот на местното население.
За кандидатстване по проекти
за ремонтни дейности и енергийна
ефективност, за да има по-привлекателен вид, читалището трябва да
среща подкрепата на кметството и
общината.
За да го има този дом на духовността и за следващите поколения.
По-богат. По-привлекателен.
Новочерненци го заслужават.
Стоянка ПАВЛОВА
с. Нова Черна

Приятелска среща или
животът е радост и тъга...

Дончо ДОНЧЕВ, Секретар
на НЧ "Освобождение-1940 г.",
с. Сокол, община Главиница
енсионерите и самодейците
от Пенсионерски клуб „Сокол”, с. Сокол, съвместно
със самодейците на читалището,
гостуваха на Клуба на инвалидите в
с. Иширково. Целта на срещата беше
да се обмени опит между колективите
и да се създадат трайни приятелски
отношения и връзки между хората
от двете хубави добруджански села.
Соколци бяха посрещнати с цветя,
песни, хляб и сол. Те изнесоха фолклорна програма от прекрасни песни,
танци и хумористични сценки. Програмата предизвика голям интерес и
възхищение от страна на домакините,
които бяха подготвили обилен и
вкусен обяд, хубаво иширковско
вино и кайсиева ракия. Гостуването
продължи повече от пет часа и беше
изпъстрено през цялото време с
много песни, хора и добруджанска
музика, а талантите от двете села като
че ли нямаха брой - всички бързаха да
грабнат микрофона и със своята песен, или анекдот да поздравят някой
от присъстващите.
Всички останаха доволни от срещата, а непрестанните комплименти
още по-силно повдигаха тяхното
самочувствие и настроение. Скоро

П

ще се определи дата за гостуването
на иширковци в село Сокол.
За някои хора тази среща беше още
по трогателна и вълнуваща, изпълнена с приятни житейски изненади. Една
част от хората ги свързваха незнайни
до сега роднински връзки, а други войнишкият живот преди повече от
50 години. На срещата изобилстваха
истински човешки емоции, които
се преливаха от радост в сълзи, а
най-вълнуващото чувство, което
завладяваше по-голямата част от аудиторията, си оставаше – носталгията
за младостта...
Уважаеми дами и господа, от
носталгията по младостта, няма отърване, тя вечно ще съпътства хората
достигнали до третата си възраст. На
тези хора изпълнени със спомени и
нови мечти за живот, не им остава
нищо друго, освен да се радват на
всеки миг от живота. Да се радват и на
най-малкото нещо, което живота им
предлага. Да не престават да мечтаят
и обичат - защото живота е само един.
Спри се време, не лети,
не ми отнемай радостта!
Примиря ли се ще ме боли,
че си отива младостта!
Нека оптимизма и любовта, да прогонят носталгията по-далеч от хората.
И все пак, това е животът – радост
и тъга...
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ОБЩЕСТВО
Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 54
от 29 януари 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 709
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетнине и непълнолетните при
Община Тутракан за 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Общински план за
действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики
2015-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на Годишна Програма
за развитие на читалищната дейност
в Община Тутракан за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Общински план
за младежта в Община Тутракан за
2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Ползване на абонаментни карти
на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския
транспорт от гражданите на възраст
65 и повече години.
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
„друг вид трайно насаждение” идентификатор № 73496.32.126 местност
„Фотула” 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 приемане на решение за
уредяване възмездно право на строеж
на сграда за търговия и обществено
обслужване върху РЗП от 88,31 кв.м.
от недвижим имот частна общинска
собственост, находящ се в с. Търновци, общ. Тутракан, кв. 6, урегулиран
поземлен имот УПИ-I по плана на с.
Търновци одобрен със Заповед №
3649/05.07.1955 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Отпускане на еднократна помощ
на Иванка Георгиева Димитрова с
ЕГН, гр. Тутракан, ул.”Средна гора”
№ 9 а.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за отстраняване на единични дървета /борове/
опиращи в проводниците на електропровода в имот 73496.500.3544 в
землището на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Решение № 468
по протокол № 39 от 30.01.2014 г.
Докладва: Маргаритка Шербанова - ликвидатор на „Комунални
дейности” ЕООД - гр. Тутракан
11. Реализирането на проект „Рибарско пристанище „Трансмарина“
в гр. Тутракан чрез използване на
възможностите на Оперативна програма за морско дело и рибарство
(2014-2020) на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Реализирането на проект „Яхтено Пристанище „Трансмарина“ в гр.
Тутракан чрез използване на възможностите на Оперативна програмата
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“,
Програма ТГС, приоритетна ос 1: „До-

бре свързан регион“, на основание чл.
21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Утвърждаване списък на общинските жилища за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Приемане на решение за трансформиране от – публична общинска
собственост – частна общинска собственост на имот с идентификатор №
73496.500.3557 с площ от 383 кв.м.,
отреден за озеленяване, находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община
Тутракан за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 710
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал. 2 от Закона за борба
срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните
Приема отчета за дейността на
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при
община Тутракан за 2014 г.
Гласували: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 711
Общински съвет – Тутракан на
основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2
от ЗМСМА във връзка с Раздел VII,
т. 3 от Националната стратегия на
Република България за интегриране
на ромите (2012 - 2020) приема План
за действие на община Тутракан за
подкрепа на интеграционните политики 2015-2020 г.
Приложения:
- План за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните
политики 2014 -2020 г
- Приоритетни области на действие
към плана за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните
политики 2014 -2020 г
Гласували: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 712
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 26а,
ал. 2 от Закона за народните читалища
Общински съвет – Тутракан:
Приема Годишната Програма за
развитие на читалищната дейност за
2015 година.
Гласували: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 713
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта Общински съвет
– Тутракан:
Приема Общински план за младежта в Община Тутракан за 2014
година.
Гласували: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 714
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6
и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
гр.Тутракан дава съгласие, гражданите на Община Тутракан на възраст
над 65 г., да ползват абонаментни
карти на преференциални цени по
утвърдените линии на градския и
общинския транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да сключи договор с фирма-

Творим настоящето...
от стр. 5 отличени с Второ място и Сребърен
медал за песни и танци.
Спонсори за изявите ни на
националните фестивали са: ЗК
„Ген. Атила Зафиров”, с. Зафирово с председател Петко Петков,
„Булагро Груп”, гр.Стара Загора с
управител Христофор Бунарджиев
и ЕТ „Агроекспрес”, гр. Силистра с
управител Стоян Коцев.
През 2014 г. в читалището бе
проведен празничен концерт под
надслов „Самодейци пеят и танцуват”. В концерта взеха участие
Формация „Младостта е в сърцата
ни”, танцова формация „Пъстра
китка”, детски танцов състав „Изворче” с ръководители Николай
Николов и Снежана Николова.

курс на сурвакници.
Формация „Младостта е в сърцата ни” и танцова формация
„Пъстра китка” с ръководители
Николай Николов и хореограф
Снежана Николова взеха участие в
следните регионални и национални
фестивали:
Регионални: „Празник на водните лилии", с. Малък Преславец и
Втори фестивал „Мамалига – 2014
г.”, с. Нова Черна
Национални: Трети национален
фолклорен събор „Лудогорие”, гр.
Разград и Национален фолклорен
фестивал „Искри от миналото”,
гр.Априлци. Фестивалът беше с
конкурсен характер и групите бяха

та превозвач по линиите на градския
и общинския транспорт, като сумата
за доплащане от Община Тутракан
за издаване на картите не може да
надвишава 960.00 /деветстотин и
шестдесет/ лв. с ДДС на месец.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 715
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” I за
„Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за гр. Тутракан с
ред 83 – „Продажба на Земеделска
земя с площ от 8,109 дка с начин на
трайно ползване „друг вид трайно
насаждение” идентификатор №
73496.32.126 местност „Фотула”,
Категория V /пета/ в землище гр.
Тутракан, общ. Тутракан”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 8,109 дка
с начин на трайно ползване „друг
вид трайно насаждение” с идентификатор № 73496.32.126 местност
„Фотула”, Категория V /пета/ в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 1406/21.02.2013 г.
и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 4 646,00
лева /четири хиляди шестстотин и
шест лв./.
- 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: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 716
На основание чл.21.ал.1, т.8 от
ЗМСМА , чл. 8, ал. 9 и чл.37, ал.1
от Закона за общинската собственост
и чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1, т.3 и чл.42,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с общинско имущество за 2014г. приета
с решение № 452 по Протокол №
39/30.01.2014 г. на Общински съвет
гр. Тутракан в част III, буква „В” за
„Имоти върху които Община Тутракан
има намерение да учреди вещни
права /право на строеж” с ред 4:
„Учредяване възмездно право на
строеж на сграда за търговия и обществено обслужване върху РЗП от
88,31 кв.м. от недвижим имот частна
общинска собственост, находящ се
в с. Търновци, общ.Тутракан, кв.6,
урегулиран поземлен имот УПИ-I по
плана на с.Търновци одобрен със
Заповед № 3649/05.07.1955 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
възмездно право на строеж на
сграда за търговия и обществено
обслужване върху РЗП от 88,31 кв.м.
в недвижим имот частна общинска
собственост, находящ се в с. Търновци, общ.Тутракан, кв.6, урегулиран
поземлен имот УПИ-I по плана на
с.Търновци одобрен със Заповед №
3649/05.07.1955 г.
- по цена определена от лицензиран оценител в размер на 319,00 лв.
/триста и деветнадесет лева/.
- срок за реализиране правото на
строеж 5 /пет/ години от датата на
подписване на договора за учредя-

ване правото на строеж.
- отстъпеното право на строеж 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: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 717
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан
отпуска еднократна помощ на Иванка
Георгиева Димитрова с ЕГН, гр.
Тутракан, ул.”Средна гора” № 9 а на
стойност 1000,00 лева /хиляда лева/.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 718
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.3 и
чл.7,ал.3 от ЗОС да бъде извършено
изсичане на 75 бр. дървета /борове/
пречещи на нормалното функциониране на електропровода.
След извършване маркиране на
необходимите дървета за премахване, получената дървесина в размер
на 10м3-строителна и 20м3 дърва за
огрев да бъде използвана от Община
Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 719
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от
ЗМСМА, чл. 25, ал. 7 от Наредба за
учредяване на търговски дружества
с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на
общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала във
връзка с чл. 270 и чл.273 от ТЗ Общински съвет-Тутракан:
1. Приема годишен отчет на ликвидатора;
2. Приема заключителния баланс
и пояснителния доклад към баланса;
3. Общински съвет Тутракан освобождава от длъжност и от отговорност ликвидатора на „Комунални
дейности” ЕООД в ликвидация - Маргаритка Николова Шербанова;
4. Задължава ликвидатора да
извърши необходимите действия
за заличаване на дружеството в
Търговски регистър към Агенцията
по вписванията.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 720
1. Общинският съвет, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, подкрепя кандидатстването
на Община Тутракан, област Силистра пред Изпълнителна Агенция по
Рибарство и Аквакултури по Програмата за морско дело и рибарство
2014-2020 г.“.
2. Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА удостоверява, че
реализирането на проекта „Рибарско
пристанище „Трансмарина“ в гр. Тутракан е в съответствие с основните
приоритети, заложени в общинския
план за развитие на Община Тутракан
за периода 2014-2020 година.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 721
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация подкрепя кандидатстването
на Община Тутракан, област Силистра пред Министерство на регионалното развитие по Оперативна
програмата „Региони в растеж“ 20142020 г.“, Програма ТГС, приоритетна
ос 1: „Добре свързан регион“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.
23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация удостоверява, че

Гости участвали в програмата бяха
Певческа група „Косарки”, с. Косара и клуб по спортни танци „Елеганс”, гр. Силистра с ръководител
Пламен Савов, танцова двойка
Виолета Иванова и Евгени Рачев.
През годината организирахме
увеселения по различни поводи
за населението: Бабин ден, 1 март
– Ден на самодееца, 8 март, Първа
пролет, 24 май – Ден на родното
село, Новогодишно увеселение.
На 3 март – Тържествено отбелязване на националния празник
на България и поднасяне на венци,
на 1 юни – Тържествена заря и
откриване барелефа на ген. Атила
Зафиров.
По случай Деня на детето организирахме забавни и състезателни
игри, викторина, карнавал с маски
и рисунка на асфалт. Организирахме групи за Лазаруване и

Коледуване.
В библиотеката бяха изнесени
презентации, "Деца четат на деца",
прожекция на филми, рисунки на
любими герои, кътове и табла на
писатели и други мероприятия.
През 2014 г. бяхме одобрени по
проектния фиш към Министерството на културата за допълваща
целева субсидия за народните
читалища, Направление „Частични
ремонтни дейности по сградите на
читалищата и вътрешен интериор
на сценичните и библиотечни
пространства” за сумата от 21
500.00 лв.
Бяха закупени три климатика за
репетиционните зали и компютърната зала, сменена бе и дограмата
на цялото читалище.
Марияна ЛАЗАРОВА, Секретар
Величка ПЕЙЧЕВА, Библиотекар

12 - 18.02.2015 г.
реализирането на проекта „Яхтено
Пристанище „Трансмарина“ в гр. Тутракан“ е в съответствие с основните
приоритети, заложени в общинския
план за развитие на Община Тутракан
за периода 2014-2020 година.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 722
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.42,
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с
общински жилища, Общински съвет
гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2015
година на общинските жилища по
групи, според тяхното предназначение, както следва:
Списък №1 на общинските жилища
по предназначение – за отдаване под
наем на лица с установени жилищни
нужди: 63 бр. в т.ч. в гр. Тутракан – 56
апартамента, 6 къщи, в т.ч. апартамента в с. Старо село - 1 апартамент;
Списък №2 на общинските жилище
по предназначение – резервни: 3
апартамента;
Списък №3 на общинските жилища
по предназначение – ведомствени: 8
бр. жилища; като 4 апартамента са
предоставени за безвъзмездно право
на ползване на „МБАЛ- Тутракан”
ЕООД.
Списък №4 на общинските жилища
по предназначение – за продажба,
замяна и обезщетяване на бивши
собственици: общо 6 бр., в т. ч.3
апартамента и 3 къщи.
Общински жилища в Проект по
Оперативна програма „Регионално
развитие” мярка 3.1. „Подобряване

на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”- 5 къщи
ПРИЛОЖЕНИЯ: Списък от 4 страници.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 723
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от
ЗМСМА , чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.2,
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински
съвет гр. Тутракан:
1.ОБЯВЯВА недвижим имот с
идентификатор № 73496.500.3557 с
площ от 383 кв.м., отреден за озеленяване, находящ се в гр. Тутракан от
публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички законови процедури по –нататъшните действия
свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 724
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9
от ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 2 от
НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан ПРИЕМА Годишна програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в
Община Тутракан за 2015 г.
Приложение:
1. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община
Тутракан за 2015 година
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu
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ХОБИ
СМЯХ

Един циганин отива в рая и на вратата го посреща Св. Петър и го
пита: – Кой си ти?
Циганинът отговорил: – Леонардо Ди Каприо.
Тогава Св.Петър вади своя GSM, обажда се на Господ и го пита: –
Господи, Титаник потънал ли е или изгорял?
«ÏÑÆ¼¾ÊÈ¼ÇÆÊËÄÇÁÉÒÁ пита майка си - пъстрата кокошка: - Мамо, а
мен щъркелът ли ме донесе?
- Да, само не казвай на баща ти!
Ö¾ÍÁÈÈÇ¼À¼ученическа двойка седи на пейката в парка. Момчето
слага ръка върху рамото на момичето с думите: - Сега ще докосна някои
части по тялото ти, които досега никой не е пипал...
- Ти гледай само да ми бръкнеш в окото и такъв шамар ще ти излющя...!
Македонският състезател по фигурно пързаляне донесе сребърен
медал на отбора си.
Откъде го е взел никой не знае.
¨ÖÂÆ¼ ¿ÌÏËÄÓÆ¼ са във фитнес зала и звънва един GSM. Един от
мъжете вдига и казва:
- Ало?
- Скъпи ти ли си? Чува се ужасно!
- Да, здрасти.
- На фитнес ли си?
- Да.
- Аз съм пред един магазин за кожени палта, предлагат едно страхотно
палто, да си го купя ли, нали ми изкара кредитна карта.
- И колко струва?
- 5000 лв?!
- Добре купи си го, ама избери си и една дамска чанта към него, скъпа.
Жената видяла че днес е нейният ден и казва: - Скъпи, нали ти бях
споменала че мама иска да дойде да живее с нас. Как ти се струва да я
поканя за един месец пробно и след това ще говорим.
- Добре, добре но няма да ме молиш нищо повече нали?
- Няма, обичам те! Чао!
Мъжът затваря телефона и пита: - Някои да знае на кой е този
телефон?
©¼Ë¼Ã¼Ì¼ÈÇ¼À¼ÂÁÉ¼ купува 10 петела и една кокошка. Продавачът
внимателно я съветва:
- Обратно трябва да е - 10 кокошки и един петел...
- А бе, поне на нея да й провърви...

Малки обяви
ПРОДАВАМ магаре женско за 150 лв. в

с. Варненци.

За справки: 08667-27-71

ПРОДАВАМ
място в с. Зафирово - 8 дка в регулация ток, вода и ограда.
За допълнителна информация на тел.:
0887 932 244 и 0889 307 737

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

"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
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

СУДОКУ

12 - 18.02.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Елица с първо място
на "Gala Star Melody" в Букурещ
"Gala Star Melody" се
нарича международният конкурс, в който
взе участие петгодишната Елица Камбурова
от Тутракан. Той се
проведе на 7 февруари
в румънската столица
Букурещ.
Тя се състезава във
възрастовата група
от 4 до 7 години сред
малките изпълнители и
завоюва пореден успех
- първо място.

"Преди месец научихме за този конкурс и
решихме да кандидатстваме - изпратихме
запис с две изпълнения на Елица, разказва
майката на малката
певица - Антония. След
това от организаторите на конкурса се
свързаха с мен и ни
поканиха.
Еличка изпя песента
''Fly to your heart'' на
Селина Гомес, както

никога досега. Журито й стана на крака!
Получи четири пълни
десетки и три по 9,50
точки.
Отново сърдечни благодарности на Наталия Константинова за
отличната подготовка
и подкрепа! Благодаря и
на нашето Читалище
за безвъзмездната помощ, която винаги ни
осигуряват!"
“ТГ”

Започнаха Ученически игри`2015
СОУ „Христо Ботев” домакинства общинския етап
на ученическите спортни
игри по волейбол. Срещите
се проведоха на 6 февруари
и в тях участваха отбори
от двете средни училища
в града.
Учениците от СОУ „Христо Ботев” и СОУ „Йордан
Йовков” се състезаваха в
две групи: девойки младша
възраст 8–9 клас и юноши
старша възраст 11–12 клас.
След изключително оспорвана и професионална
игра, заслужено купите и
в двете категории взеха
момчетата и момичетата
на СОУ „Христо Ботев”. Те
ще представят общината в
областния кръг на игрите.
Наградите връчи Васил
Дойнов специалист „Спорт,
туризъм и младежки дейности” в Община Тутракан.
“ТГ”

Повече знания в Месеца на трезвеността
С

пециална среща
посветена на Месеца на трезвеността организира НЧ
"Йордан Йовков" в главинишкото село Малък
Преславец. В една от
стаите на културната
институция пред децата
от Центъра за настаняване от семеен тип и
деца от селото е изнесена беседа за вредата
от алкохола, цигарите и
наркотиците.
"Децата се включиха
активно с въпроси и коментари, нарисуваха и
интересни рисунки, от
които оформихме малка
изложба" - сподели Маргарита Маринова.
Срещите и разговорите с децата ще продължат и за напред по различни теми съпроводени
и с разнообразни изяви.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2015
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"

“ТГ”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

12 февруари - Д-р Румен ПАУНОВ, Общински съветник дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
15 февруари - Харалампи ДИМИТРОВ, с. Варненци
от ГЕРБ, ОбС- Тутракан
16 февруари - Александра НИКОЛОВА, Учител, СОУ
12 февруари - Тодор ТОДОРОВ, ТФ "Дунавска младост",
"Йордан Йовков"
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 февруари - Диляна СТЕЛИЯНОВА, Школа по китара,
13 февруари - Даниела ПЕТКОВА, Учител, СОУ "Йордан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Йовков"
18 февруари - Нора ДРАГАНЧЕВА, Община Тутракан
14 февруари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска мла-

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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