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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 10

Година LIII

12 - 18 март 2015 г.

На 15 март 2015 г. (неделя) в с. Варненци:

Цена 0.60 лв.
Днес

Общински събор Част от Тутракан без ток до обяд
"Добруджански кукери-2015"

На 12 март 2015 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за
доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на гр. Тутракан - ул.
"Витоша", ул. "Росица", ул. "Черна", част от площад
"Христо Ботев", информират от ЕНЕРГО-ПРО.

торото издание на
Общинския събор
"Добруджански кукери-2015" предстои да бъде
проведено в село Варненци.
НЧ "Светлина - 1904 г."
с подкрепата на Община
Тутракан е културната
институция, която успя да
го възстанови отново през
Калина ГРЪНЧАРОВА
миналата година.
- Кои са проблемите на КаНеговият прощъпулник е варна?
през 1984 г. Следва осемго- Като на много други места са на стр. 3 искаме да свалим безработицата,
която за миналата година е 11%.
Нямаме лифт! Понеже другата
инфраструктура е готова, исках
да направя първият цигански лифт
в Европа и се надявам някога да
се случи такъв - през морската
част, през ромския квартал и в
центъра на Каварна. Разрешаваме
проблемите с изоставените обекти
в центъра на града. Сега завършваме "Пирамидата" подобно на
Лувъра. Мисля, че ще разрешим
проблема и с безработицата през
тази година, някъде около 9%
средногодишно с инвестициите,
които се планират и вече се извършват в града.
С интеграцията на малцинствата
нямаме проблеми, там сме за
пример.
- Каварна винаги е давана за
пример в това отношение. Колко е
на стр. 4
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Цонко ЦОНЕВ, кмет на Каварна:

Ще помагам на града, но...
"момчето си отива"

За Каварна, кметъла и
една любопитна визита
на читалищни дейци и
общинари от Главиница

Десетокласникът Ориел ГРУПЕР:

Има още много антисемитизъм,
предпочитам да живея в България!
Калина ГРЪНЧАРОВА
"В Каварна си имаме вятър, море, плодородна земя,
туризъм, рок, но си нямаме
планина и затова сме на
крачка от рая, а не в самия
рай" - любима фраза на кмета на морския град Цонко
Цонев.
Той бе любезен домакин
на работното посещение,
което осъществиха секретари на читалища и представители на читалищни
настоятелства от община
Главиница по негова покана.
В групата бяха още кметът
Хюсеин Хамди, председателят на Общинския съвет
Сейфи Салим, зам.-кметовете Елена Маркова и Севгюл
Амза, двама кметове на населени места и общинските
съветници Сениха Неази и
на стр. 4

В България, в час по
физическо, децата
могат да вземат една
топка и да играят
заедно, в Израел за 30
деца трябват 30 топки
Калина ГРЪНЧАРОВА
риел Групер е евреин,
синеок и усмихнат.
Роден е в гр. Азур, Израел. Идва в България преди
три години - през 2012 г.
Родителите му Шели и Барух живеят в Тутракан, тук
момчето записва 8-ми клас,
а след това продължава в
професионална паралелка
"Програмист" в СОУ "Христо Ботев".
на стр. 3
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НОВИНИ
ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ
СЛЕДВАЩА УЧЕБНА ГОДИНА
Общинският екип за прием на ученици през следваща учебна
2015/2016 година продължава работните срещи с родители и ученици
завършващи 7 и 8 в общинските училища.
На 10 и 11 март такива срещи преминаха в училищата в селата
Цар Самуил и Нова Черна, в които участваха родителите и учениците
от селата и екипи за прием от тутраканските СОУ "Йордан Йовков" и
СОУ "Христо Ботев".
Днес - 12 март от 18:00 часа в СОУ "Йордан Йовков" ще започне
среща с родители и ученици завършващи 7-ми клас, а на 16 март е
срещата със седмокласниците и техните родители с екипа по приема
в СОУ "Христо Ботев".
Срещите ще продължат с осмокласниците и родителите им съответно на 17 март в СОУ Йордан Йовков", а на 18 март - в СОУ "Христо
Ботев". Организирано посещение на ученици завършващи 7 и 8 клас в
училищата в селата Нова Черна и Цар Самуил в двете градски средни
училища е предвидено за 19 март.
СВИКВАТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
ВиК В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра да се
проведе от 14 часа на 9 април 2015 г. в заседателната зала на Областна
администрация обяви областният управител на област Силистра Стоян
Бонев, който е и председател на Асоциацията.
В дневния ред са въпросите: обсъждане и приемане на годишния
отчет за дейността на Асоциацията през 2014 г., както и отчета на
бюджета за същия период. Ще бъде обсъден и приет „Бюджет 2015“.
Предвидено е вземане на решение относно принципното съгласие
за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К-системите и съоръженията; и за предоставяне на В и
К-услуги на потребителите срещу заплащане чрез „Водоснабдяване
и канализация“ ООД – Силистра в качеството му на оператор на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия,
обслужвана от дружеството съгласно Закона за водите.
"ПЪТЯТ КЪМ АФРОДИТА" С БОЙКА ВЕЛКОВА В ТУТРАКАН
Един спектакъл на актрисата Бойка Велкова вдъхновен от аромата
на канела, червено вино, мъжки устни, пропуснати нощи, думи на
Исабел Алиенде и други афродизиаци предстои да видят любителите
на театъра в Тутракан.
На сцената в Читалището Бойка Велкова ще играе на 23 март.
КРИМИНАЛЕ
77-годишен мъж от Тутракан е станал жертва на телефонна измама.
Той доброволно предал на мним санитар сумата от 1400 лв., вярвайки, че помага за лечението на свой близък. Образувано е досъдебно
производство.
Два прозореца на лек автомобил БМВ и стъкло с ПВЦ дограма на
частен имот повредило неизвестно лице в Тутракан в нощта срещу
5 март. Дежурна група е извършила оглед. Образувано е досъдебно
производство.
Пожар в сухи треви в Главиница е загасен от противопожарното
звено на 5 март.
Телевизор е откраднат от къща в село Цар Самуил. Престъплението
е регистрирано на 4 март. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви са гасили тутракански огнеборци на 4 март.
Няма материални загуби.

Народният представител Алтимир Адамов
изслуша проблемите на тутраканци
Н

ародният представител от ПП ГЕРБ
– Силистра Алтимир
Адамов проведе втора приемна с граждани в Тутракан
на 9 март т.г.
Местни животновъди
този път поставиха множество въпроси, включващи
основно проблеми с квотите за мляко, разпределението на мерите и пасищата,
болестите по животните и
тяхното ваксиниране.
Граждани представиха на
вниманието на депутата
и проблеми в съдебната
система, визирайки случаят
с убийството на Вероника
във Велико Търново - как
осъден на затвор е на свобода и извършва най-тежкото престъпление.
И още, пред Алтимир Адамов бяха изложени проблеми
с ТЕЛК, както и проблеми с
получаването на социални
помощи. Според гражданите, има много въпросителни при определяне на груɀɢɜɨɬɧɨɜɴɞɢɬɟɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɄɚɥɢɧȼɚɫɢɥɟɜɢɃɨɪɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜɩɨɫɟɬɢɯɚɩɪɢɟɦɧɚɬɚɧɚ
пите при ТЕЛК-освидетелɧɚɪɨɞɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥȺɥɬɢɦɢɪȺɞɚɦɨɜɢɩɨɫɬɚɜɢɯɚɫɜɨɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢ
стване, както и при лицата
определени да получават та е, че преимущество се
Алтемир Адамов ще тър- вомощията, които му дава
различни видове социални дава преди всичко на хора си тяхното решение, спо- законът.
помощи. Мнението на хора- от малцинствен произход. ред възможностите и пра“ТГ”

Новият образователен закон тема на национална среща

ɋɬɟɮɤɚɋɌȺɇɄɈȼȺ

За участие в Програмата за
саниране на жилища са подадени
само две заявления в Тутракан

12 - 18.03.2015 г.

ɬɞɨɮɟɜɪɭɚɪɢɬɝ
ɜɴɜ ȼɚɪɧɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ȼɬɨɪɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɜɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɪɟɝɢ- ɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬ ɡɚ ɫɚɧɢɪɚɧɟ ɩɨ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɜ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫ ɭɱɚɫɫɬɪɢɪɚɧɟ ɧɚ ɋɞɪɭɠɟ- ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɧɢɹɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɫɚ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɛɴɞɚɬɜɩɢɫɚɧɢɜ ɬɢɟɬɨɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɩɨɨɛɪɚɡɨɩɨɞɚɞɟɧɢɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ ɪɟɝɢɫɬɴɪ ɋɞɪɭ- ɜɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɧɢɰɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɢ
ɞɨɫɟɝɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɡɚɦɤɦɟ- ɠɟɧɢɹɬɚɳɟɫɤɥɸɱɚɬȾɨɝɨɜɨɪ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɧɚɞɢɪɟɤɰɢɢɡɚɦ
ɬɴɬ Ɇɢɥɟɧ Ɇɚɪɢɧɨɜ Ɍɟ ɫɚ ɫɈɛɳɢɧɚɬɚ
ɨɬ ɛɥɨɤ Ɋɨɫɢɰɚ ɢ ɛɥ ɉɢɋɧɟɝɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɋɞɪɭɪɢɧ ɑɪɟɡ ɫɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɠɟɧɢɹɬɚ ɞɚɜɚɬ ɦɚɧɞɚɬ ɧɚ
ɋɞɪɭɠɟɧɢɹɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɤɦɟɬɚ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢ ɨɬ ɬɹɯɧɨ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɩɨ ɢɦɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɹɪɟɫɭɪɫɡɚɨɛɟɧɟɪɝɢɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɧɨɜɹɜɚɧɟɧɚɫɝɪɚɞɢɬɟɋɥɟɞɦɧɨɝɨɮɚɦɢɥɧɢɬɟɠɢɥɢɳɚ
ɜɚɳɚɬɚ ɫɬɴɩɤɚ ɟ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
Калина ГРЪНЧАРОВА
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɦɚ  ɛɥɨɤɚ ɨɬɢɦɟɬɨɧɚɋɞɪɭɠɟɧɢɹɬɚɧɚ
рез тази седмица се
ɤɨɢɬɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚ- ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɞɚ ɫɤɥɸɱɢ
проведе заседанието
ɧɟɬɨ ɞɚ ɢɦɚ ɧɚɣɦɚɥɤɨ  ɞɨɝɨɜɨɪ ɡɚ ɰɟɥɟɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢна Комисията за раз“ТГ”
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɫɩɪɚɜɨɞɚɤɚɧ- ɪɚɧɟ
пределение на държавната
субсидия за читалищата
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА на територията на община
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
Тутракан, която е назнаe-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
чена с кметска заповед и
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
е в съответствие с изискванията на чл.23, ал.1 от
Закона за народните читаОбщинска администрация Тутракан информира граж- лища. Тя е съставена от
даните на общината, че във връзка с изготвяне на представители на всички
избирателни списъци за предстоящите през есента читалище и на общинската
избори за избиране на общински съветници и кметове, администрация.
През тази година стане необходимо да се актуализират настоящите адреси в
чужбина. В противен случай настоящият адрес остава дартът за държавно финанв чужбина и няма да може да се гласува на изборите сиране на една субсидирана
през есента – условието е да са живели най-малко през бройка е в размер на 6940
последните 6 месеца в съответното населено място. лева и е регламентиран
в ПМС №805/03.12.2014 г.
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ɤɦɟɬɨɜɟɫɪɟɫɨɪɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ ɢ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɢɬɟɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɴɦ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɢɈɬɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɭɱɚɫɬɢɟɜɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ ɜɡɟɯɚ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ
ȼɴɥɱɟɜ  ɝɥɚɜɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ
ɆɈɇ ɢ ɂɜɚɧ Ɇɨɞɟɜ  ɝɥɚɜɟɧ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚȽɥɚɜɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹ
Äɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɮɨɧɞɨɜɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢ´ɤɴɦɆɈɇɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɋɬɟɮɤɚ ɋɬɚɧɤɨɜɚ  ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɤɨɹɬɨ ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ
ɫɪɟɳɚɬɚɌɹɩɨɹɫɧɢɨɳɟɇɚ
ɬɨɡɢ ɮɨɪɭɦ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪ´Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ´
ɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢɨɛɫɴɞɢɯɚɢɮɨɪɦɭɥɢɪɚɯɚ
ɦɟɪɤɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɚɜɫɢɱɤɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɥɢɱɧɨ-

ɫɬɧɨɬɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɬɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɞɟɰɚɬɚɢɦɥɚɞɢɬɟ
ɯɨɪɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
Ɉɫɧɨɜɟɧɚɤɰɟɧɬɜɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɋɪɟɳɚ ɛɟɲɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ
ɜɴɪɯɭɩɪɨɟɤɬɚɡɚɁɚɤɨɧɡɚɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɢ ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ
ɜɧɟɝɨɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟ
ɇɚ ɩɥɟɧɚɪɧɢɬɟ ɫɟɫɢɢ ɛɹɯɚ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɢɬɟɦɢɤɚɬɨɞɨɫɬɴɩ
ɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɩɨɥɢɬɢɤɢɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹɡɚɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɧɚɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɇɚɭɤɚɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɡɚɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧ
ɪɚɫɬɟɠ´ ɤɚɤɬɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɢɡɜɴɧɤɥɚɫɧɢɬɟɢɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɦɚɤɢɧɢɬɟɨɬȼɚɪɧɚɫɩɨɞɟɥɢɯɚɞɨɛɪɢɩɪɚɤɬɢɤɢɫɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɨɛɟɤɬɢ
ɜɝɪɚɞɚ
ɂɡɪɚɡɟɧɨɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɨ

ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɩɪɟɞɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɢɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɨɛɫɴɠɞɚɧɢɬɟ
ɬɟɦɢɳɟɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɧɚɭɤɚ
Ʉɚɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɧɚ ɉɴɪɜɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ
ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɪɟɡɝ
ɜɴɜȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨɞɟɬɫɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɢɧɢɳɟɛɴɞɚɬɜɤɥɸɱɟɧɢɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ÄɈɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɧɚɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɦɪɟɠɚ´ɉɪɢɟɬɨɟɢɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɬɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚɬɚ
ɩɪɨɫɜɟɬɚ
ɍɜɟɪɟɧɢɫɦɟɱɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɧɚ ȼɬɨɪɚɬɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɪɟɳɚ ɳɟ ɢɦɚɬ
ɫɜɨɟɬɨɪɟɲɟɧɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɚ
ɟɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚ
“ТГ”

Разпределена е държавната субсидия
за читалищата от община Тутракан

П

СЪОБЩЕНИЕ

Увеличението е в размер на
540 лв. спрямо субсидията
от миналата година, която
беше 6400 лв. за една субсидирана бройка.
Държавната субсидия за
2015 г. е в размер на 222
080 лв. и се разпределя
между 9 читалища в Тутраканска община, вкл. по
0,5 субсидирани бройки допълнителна субсидия отпусната от Министерство на
културата за читалищата
в селата Старо село и Цар
Самуил, а също и още по
0,5 субсидирани бройки по
Програма "Глобални библиотеки" за селата Белица и
Цар Самуил.
По указание на Министерство на финансите

са заделени и средства
за изплащане на обезщетения за придобито право
на пенсия и неизползван
годишен отпуск. През тази
година един служител в НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан ще
се пенсионира.
В началото на заседанието Никола Крачанов, гл. експерт в дирекция "Хуманитарни дейности" представи
анализ на изпълнението
на годишната програма в
областта на културата,
а с кратка информация за
дейността и изпълнението
на финансовия план за предходната 2014 г. докладваха
представителите на 9-те
читалища в Тутраканско.
Държавната субсидия

се разпределя съобразно
изискванията на чл. 23, ал.
1 от Закона за народните
читалища и „Механизъм за
разпределение на годишна
субсидия за читалищата“,
изработен от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите и НСОРБ.
За 2015 г. читалището
в Тутракан ще разполага
с бюджет от държавната
субсидия в размер на 101
212 лв., читалището в
Нова Черна - 21 875 лв., Цар
Самуил - 20 487 лв., Старо
село - 25 345 лв., Белица
- 16 323 лв., Шуменци - 7
301 лв., Варненци - 16 323
лв., Преславци - 7 301 лв. и
Търновци - 5 913 лв.
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Плюс/Минус

За всенародните тържества свързани с
„Освобождението на България” и след това

ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

мишлено изчаках да премине „пикът” на тържествата,
да се отпразнува и 8 март
- Ден на жената, да посрещнат и
Първа пролет и след това да си
направя изводи, само за себе си,
какви промени са настъпили във
всеки „спектакъл” по честванията
и да го съпоставя с историята. Организаторите и тази година, всичко
проведоха по сценарий. Концерти,
срещи, полагане на венци, посрещане на чужди делегации, отиване
на наши делегации в чужбина
и т.н. Всичко това беше добре
„илюстрирано” от средствата за
масова информация. Всяка година
средствата за масова информация
се справят отлично, даже се престарават и „преливат” зад борда.
Не ме учудва, след години да се
докаже, че Левски, когото турците
екзекутираха, не е Левски, а брат
му вече тази версия съществува
и е в „консумация”. Че Ботев не е
Ботев, а някой друг и че не е убит
там, а на друго място. Тази година
разбрахме, че връх Шипка е връх
Свети Никола и че Вазов „ряпа да
яде” с неговото стихотворение „О,
Шипка, три деня младите дружини,
как прохода бранят” и т.н. Знае
се и Вазов го е знаел, че Шипка е
проходът и върхът е Свети Никола,
но в паметта на хората е останала
представата за битката в защита на
„заветния връх Шипка”. Но това,
уважаеми читатели, е нищо пред
сензациите, които предизвиква,
със своите исторически „мерзости”, по адрес на Апостола на свободата Левски новият игрален филм
на режисьора Максим Генчев.
Няма да ги назовавам, тъй като
се срамувам, дори да ги помисля.
Това е „срив” в народната памет,
за мъчениците-революционери,
които си дадоха живота за Свобо-
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дата българска. Най-невъзмутимо
тържествата вървят, проиграват
се разни битки от актьори, децата декламират стихотворение
за Левски, Ботев, Караджата и
други, а в същото време филмът
на Генчев опровергава историята.
Господин, Президент! Имаш ли
съвест на Държавник? Защо не
спреш тази гавра срещу националните герои на България? Не може
Върховният Главнокомандващ на
военните сили да не защити честа
и паметта на тия, които заложиха
живота си за държавата, на която
Вие Господине днес сте Президент.
Уверен съм, че Въоръжените сили
на България и сега в момента ще
застанат като щит в защита на
паметта на Левски и Ботев. Не
забравяйте и това, че патрон на
Общовойсковата Военна Академия във Велико Търново е „Васил
Левски”. Също така, до разформироването на ШЗО, патрон на това
Военно учебно заведение беше
„Христо Ботев”. Хиляди офицери
днес в запаса и резерва, между
които и аз, са възмутени от поведението на самозвани режисьори,
писатели, политици и други саморасляци, които искат да променят
паметта на народа, да е промият
и я отклонят от действителни и
исторически ход. Това, господин
Президент, не може да се случи,
все още в Република България.
За тази свобода, която е извоювана е пролята кръвта на много
хора, които днес трябва да се
тачат и им се прекланят, а не да
се клевети и унижава достойната
памет. Това може да стане много
лесно, когато тия, които имат власт
мислят еднопосочно с българските
патриотични сили.
За сега в Република България
управленците се разминават с общественото мнение по много кардинални въпроси. Знаете, господа,
и преценявате какво означава това
за едно управление на Държавата.
При изследване на общественото
мнение, показано по телевизията
преди дни по въпроса за дълга на
България и заемите. Видяхте какви
бяха резултати и общественото
мнение. 61% от нацията е против
правителството, а 35% бяха за, 4%
въздържали се.
Какво показва това, господа?
И въпреки това българският
парламент, с игрите на (ДПС, АБВ)
и от други нямаше необходимост,
взе непопулярното решение и за-

стана срещу общественото мнение.
Не е много благоприятно, когато
управленците са в разнобой с
нацията. Знаят ли децата, които
тъй много декламираха на 3 март
стихотворение за Левски и Ботев,
че горе там някой ги е захвърлил
на бунището. Не знаят децата, те
са искрени и наивни душички и
нищо не подозират. Бъдещето за
тях е далеко, но техните родители,
учители и останалите – какво ще
кажат?
А сега остава много малко за
Пролетта, за тая Благородна фея,
която всички я очакват с надежди,
с радост да им стопли измъчените
от зимата души.
Пожелавам на всички измъчени
хора, а защо не и на другите - да
имат вяра, че нещо по добро ще се
случи, а на задоволените да бъдат
по благородни и не толкова надменни. Да минават, като "слонове
през стъкларските витрини”.
Честита пролет, уважаеми съграждани! Поздравявам Ви със
стихотворението „Цветница".

"Цветница”

Общински събор...
от стр. 1 ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɳɟ ɩɨɜɟɱɟ ɱɟ ɡɚ
ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢ
ɬɧɚɪ ɱɟɪɧɢ ɤɭɤɟɪɢ ɤɨɢɬɨ
ɫɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɹɬɚ ɫɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɫɚɞɨɧɟɫɥɢɦɧɨɝɨ
ɨɬɥɢɱɢɹ
ɋɴɛɨɪɴɬ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ Ʉɭɥɬɭɪɧɢɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɬɨɣɢɦɚɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɟɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɳɟɡɚɩɨɱɧɟɜ

годишна пауза и чак през
1992 г. е регистрирано още
едно издание. Така се стига
до 1 март 2014 г., когато
съборът е възстановен
отново.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɹɬɤɨɦɢɬɟɬ
ɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧɜɧɚɦɟɪɟɧɢɟɬɨ
ɫɢ ɫɴɛɨɪɴɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ

ɱɚɫɚɧɚɩɥɨɳɚɞɚɜɫɟɥɨ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɇɚɜɫɢɱɤɢɫɴɫɬɚɜɢɳɟɛɴɞɚɬ
ɜɪɴɱɟɧɢɡɚɭɱɚɫɬɢɟɞɢɩɥɨɦɢ
ɢ ɫɭɜɟɧɢɪɢ Ɍɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɨɰɟɧɹɜɚɧɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɡɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɢɧɚɝɪɚɞɢɨɛɢɱɚɣ
ɨɛɪɟɞɟɧɬɚɧɰɢɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɹ
ɉɪɟɞɜɢɠɞɚ ɫɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɡɚɫɧɟɬɮɢɥɦɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚ
“ТГ”
ɫɴɛɨɪɚ

Изнесени приемни за земеделските производители
ационална служба за съвети в земеделието ще
организира над 1 000 изнесени приемни в страната до края
на годината. Целта на приемните
е да се разшири и улесни достъпа
на земеделските производители
до консултантските услуги на
службата.
По време на изнесените приемни всеки един стопанин ще може
на място си да получи актуална
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информация и съвети в областта
на земеделието и развитието на
селските райони включително и за
възможностите за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за
директни плащания и националните схеми за подпомагане.
За 21 април е насрочена приемната в с. Белица в сградата на
кметството от 10:00 до 13:00 часа.
На 23 април в Старо село, срещата

е от 10:15 до 13:00 часа, в сградата
на кметството. Същия ден - 23
април приемна ще има и в Нова
Черна - от 10:00 до 13:15 часа в
Клуба на пенсионера.
В Главиница приемната на Националната служба за съвети в
земеделието е насрочена за 19 май
от 10:15 до 13:00 часа в сградата на
Общината. По същото време в същия ден е приемната в с. Суходол
в сградата на Кметството. “ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти земеделски земи от ОПФ по населени места, както следва:

Пролет цветна, бяла Пролет,
очаквате я, да!
Със южняка, в дружен полет
тя вече е дошла.
По ливади, по поляни,
всичко зеленей,
а по горските върхари,
пойно птиче пее…
Цветна „Цветница”- засмяна,
вече е дошла.
От „арома” на цветята,
лъха радостта…
Разцъфтели са мушкати,
люлякът и той,
мащерката замириса,
спри пътнико, постой!
Вън е Пролет, цветна Пролет,
С гирлянди – „кичена”,
тя с „усмивка” примамлива,
„мами” – любовта…
За късмет, пък и за здраве,
китка набери.
На „таз”, която е до теб –
с поклон, я подари…
Март, всяка година
В.Търпанов

Десетокласникът Ориел ГРУПЕР:

Има още много антисемитизъм,
предпочитам да живея в България!
от стр. 1 ɥɟɪɟɢɫɤɚɥɞɚɢɡɛɢɟɟɜɪɟɢɬɟ
ɢ ɰɢɝɚɧɢɬɟ ɂɦɚ ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ
ɚɧɬɢɫɟɦɢɬɢɡɴɦ ɢ ɫɟɝɚ ȿɬɨ
ɚɬɟɧɬɚɬɴɬɜȻɭɪɝɚɫɟɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɡɚɬɨɣɩɨɜɪɟɦɟɧɚɨɬɤɪɢɬɢɹ
ɭɪɨɤ Ɉɪɢɟɥ Ƚɪɭɩɟɪ ɟ ɩɨɫɟɬɢɥ
ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɚ Ⱥɭɲɜɢɰ ɧɨ ɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɧ ɱɟ ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ ɛɢ ɫɟ
ɜɴɪɧɚɥɩɨɜɬɨɪɧɨɬɚɦ
Ȼɚɳɚɦɢɦɟɩɨɩɢɬɚɜɟɞɧɴɠ
ɢɫɤɚɦ ɥɢ ɞɚ ɫɟ ɜɴɪɧɚ ɜ ɂɡɪɚɟɥ Ɉɬɝɨɜɨɪɢɯ ɦɭ ɇɟ ȼ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɩɨɜɟɱɟɦɢɯɚɪɟɫɜɚ
Ɂɚɳɨɬɢɯɚɪɟɫɜɚɩɨɜɟɱɟ
ɜȻɴɥɝɚɪɢɹ"
Ɂɚɳɨɬɨɠɢɜɨɬɴɬɬɭɤɟɩɨ
ɥɟɫɟɧ
ȼɤɚɤɴɜɫɦɢɫɴɥɩɨɥɟɫɟɧ"
ɋɩɚɪɢɬɟɫɮɢɧɚɧɫɢɬɟɟɩɨ
ɥɟɫɧɨ Ⱦɟɰɚɬɚ ɬɭɤ ɫɚ ɩɨɞɨɛɪɢ
ɨɬɂɡɪɚɟɥɭɱɚɬɩɨɞɨɛɪɟȻɟɲɟ
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɞɚɜɥɹɡɚɜɱɚɫɩɴɪɜɢɹɩɴɬȽɨɫɩɨɠɚɬɚɜɥɢɡɚɜɤɥɚɫɚ
ɢɜɫɢɱɤɢɩɢɲɚɬɧɢɤɨɣɧɟɤɚɡɜɚ

Ɉɪɢɟɥ ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɨɬɤɪɢɬɢɹ
ɭɪɨɤ ɏɨɥɨɤɨɫɬɚ ɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɟɜɪɟɢ ɤɨɣɬɨ ɛɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɬɨɱɧɨ ɧɚ  ɦɚɪɬ  Ⱦɟɧ ɧɚ
ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ ɢ ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɬɟ
ɨɬɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚɫɪɟɳɭɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨɌɨɣɩɪɨɱɟɬɟɧɚɢɜɪɢɬ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɹɨɬɞɧɟɜɧɢɤɚɧɚȺɧɟ
Ɏɪɚɧɤ ɢ ɪɚɡɤɚɡɚ ɡɚ ɫɜɨɹ ɪɨɞ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɤɨɣɬɨ ɟ ɢɡɛɢɬ ɨɬ ɧɚɰɢɫɬɢɬɟ ɜ ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɚ Ⱥɭɲɜɢɰ
Ɉɫɜɢɟɧɰɢɦ ɉɪɚɞɹɞɨɦɭɟɛɢɥ
ɪɚɡɫɬɪɟɥɹɧɨɬɧɟɦɰɢɬɟɚɩɪɚɛɚɛɚɦɭɤɨɹɬɨɠɢɜɟɟɥɚɜɝɟɬɨɜ
ɉɨɥɲɚɭɫɩɹɜɚɞɚɫɟɫɩɚɫɢɡɚɟɞɧɨɫɞɜɟɬɟɫɢɞɟɰɚɉɨɤɴɫɧɨ
ɫɟɨɦɴɠɜɚɩɨɜɬɨɪɧɨɢɢɦɚɨɳɟ
ɬɪɢɞɟɰɚɋɥɟɞɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɚɬɚɂɡɪɚɟɥɬɹɡɚɦɢɧɚɜɚ
ɬɚɦ ɫ ɩɟɬɬɟ ɫɢ ɞɟɰɚ ɟɞɧɨ ɨɬ
ɤɨɢɬɨɟɛɚɛɚɬɚɧɚɈɪɢɟɥ
Ɇɨɦɱɟɬɨɢɞɨɫɟɝɚɧɟɧɚɦɢɪɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɚɜɴɩɪɨɫɚɡɚɳɨɏɢɬ-

ɟɞɧɚɞɭɦɚɂɧɚɣɞɨɛɪɢɹɬɩɪɢɦɟɪɟɜɱɚɫɩɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɞɟɰɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɜɡɟɦɚɬɟɞɧɚɬɨɩɤɚ
ɢɞɚɢɝɪɚɹɬɡɚɟɞɧɨɜɂɡɪɚɟɥɡɚ
ɞɟɰɚɬɪɹɛɜɚɬɬɨɩɤɢɢɩɚɤ
ɧɹɦɚɞɚɫɬɚɧɟɢɝɪɚɬɚ
 Ʉɚɤɴɜ ɢɫɤɚɲ ɞɚ ɫɬɚɧɟɲ
ɤɚɤɜɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɢɫɤɚɲ ɞɚ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɲ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɡɚɜɴɪɲɢɲ"
Ⱦɚɫɢɤɚɠɚɱɟɫɬɧɨɧɟɡɧɚɦ
Ⱦɚɥɢ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɚ ɞɨɤɪɚɹ ɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɟɬɨɧɟɡɧɚɦ
Ⱥ ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ɉɪɢɟɥ ɝɨ
ɩɨɯɜɚɥɢɯɚɱɟɟɦɧɨɝɨɞɨɛɴɪɩɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤɤɨɣɬɨɟɡɚɩɨɱɧɚɥɞɚɢɡɭɱɚɜɚɨɳɟɜɂɡɪɚɟɥ
ɜ ɬɢ ɤɥɚɫ Ɍɭɤ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɱɚɫɬɜɚ ɜ ɨɥɢɦɩɢɚɞɢ ɩɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɢɫɟɟɤɥɚɫɢɪɚɥɧɚ
ɬɨɦɹɫɬɨɜɫɬɪɚɧɚɬɚɤɨɟɬɨɧɟɝɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɹɜɚɩɨɧɢɤɚɤɴɜɧɚɱɢɧ
Ʉɚɤɜɨɟɬɨɦɹɫɬɨɝɨɫɩɨɠɨ"
ɬɨɦɹɫɬɨɧɟɟɯɭɛɚɜɨ

Срок на наемното отношение – 3 години.
Търгът ще се проведе на 27.03.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община
Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната годишна наемна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната годишна тръжна цена за съответния имот), следва да бъде
внесен в касата на общината до 16:00 часа 26.03.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 26.03.2015 г.
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00 ч.
на 26.03.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 03.04.2015 г. на същото място и при
същите условия.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ

За Каварна, кметъла и една
любопитна визита на читалищни
дейци и общинари от Главиница
от стр. 1
Бедрие Халим.
Кметът на Каварна или както той
обича да се нарича - "кметъла" (заради рокаджийския дух) управлява
общината от 2003 г. и има достатъчно богат опит, който да сподели
за развитието на територията и
разрешаването на местните проблеми чрез възможностите, които
дават проектите, финансирани от
различни оперативни програми

Всеизвестно е, че Цонев е запален фен на рока и за трите си
мандата управление именно с рок
концертите успя да прослави родната Каварна и да я развие. Джон
Лоутън си е купил апартамент в
Каварна, а Глен Хюз идва в града
вече шест пъти.
В началото на първия мандат
в Каварна имало 500 легла за
туристи, казва Цонев, а сега са
6500. Само в с. Българево са 500.
Тук е най-красивият в Европа

и донори.
В новопостроената сграда на Общината открита през 2011 г. всичко
си е на мястото - проектирана е
така, че всяко кътче в нея да бъде
полезно за хората. Още с влизането се озоваваш в Информационния
център, по етажите трудно ще
срещнеш човек извън работещите
в администрацията.
Всичко започва от кабинета
на кмета... Табела "Kmetal metal
mayor" вместо обичайното „Кмет",
посреща посетителите.
Кабинетът е скромен като размер, но богат с експонатите, които
са оформили цяла музейна сбирка.
Тук има всичко за един истински
рок-музей! Цонко Цонев е изложил
всичките си подаръци от звездите
на световната музикална сцена,
посещавали морския град на знаменития Каварна рок фест и други
рок концерти.
Самият той признава, че не обича да стои много кабинета си, но
сред такива реликви се заседявал
повече. Притежава албума „Burn",
който е само 50 екземпляра в
целия свят. Тук е и макетът на
паметника на Рони Джеймс Дио,
автографи от Пеле. На стената са
окачени двете китари, подарени
му от Глен Хюз и групата "Меноар", както и златна плоча на "Дийп
Пърпъл".
Достойна за музеен експонат е
и колата на кмета - "Пежо", която
кротко чака в гаража, тъй като там
автографи са оставили знаменитости като Алис Купър, Глен Хюз,
Джони Търнър и Емир Костурица
и много други.

Ще помагам на града, но...
"момчето си отива"

Kmetal - Мetal mayor

отличията и наградите на баща
си за музейната сбирка, която е
оформена в киното.
Проблем с циганите в Каварна
няма. Каварна е пример за т.нар
ромска интеграция. Там "циганин"
не е обидна дума. Твърди го и циганския кмет Мартин Башев, който
от години е приятел на кметъла.
Циганският квартал, който всички наричат "Бевърли Хилс", няма
нищо общо с гетата Столипиново

към кварталната детска градина.
Тя е за 220 деца. В момента на посещението там бяха 140 деца. Останалите са в Полша, поясни кмета.
Родителите им ще поработят и ще
се върнах после с тях. Периодично
се получава това гастарбайтерско
пътуване.
Читалище "Съгласие" е следващата спирка от визитата. То е основано през 1890 г. и е най-старото
в Община Каварна. Читалищната

ȾɨɦɚɤɢɧɢɢɝɨɫɬɢɜɈɛɳɢɧɚɄɚɜɚɪɧɚ

голф комплекс, както и луксозният нов туристически комплекс.
Приключено е възстановяването
на крепостта от V в. на Яйлата.
Продължават археологическите
разкопки, а пръстенът-убиец, който намериха археолозите, влезе в
топ 8 на откритията в света.
Кметълът има много приятели.
Сред тях са Андрей Слабаков и
жена му Ернестина Шинова, режисьорът Теди Москов, БТР.
Каварна има общинско 3D кино,
което носи името на големия
български актьор Петър Слабаков.
Синът му Андрей е дарил част от

Цонко ЦОНЕВ, кмет на Каварна:

от стр. 1

ɋɩɚɰɢɚɥɟɧɩɥɚɤɟɬɡɚɥɸɛɟɡɧɢɹɞɨɦɚɤɢɧɨɬɤɦɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢ

ɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜɢɆɚɪɬɢɧȻɚɲɟɜ

12 - 18.03.2015 г.

или Филиповци. Просто няма разлика от останалите части на града.
Електрификация, газификация,
канализация, осветление - всичко
това е в "Бевърли хилс". Там няма
да видиш и една хартийка или
друг боклук по улиците. Циганите,
които са 27% от населението на
общината, си плащат данъците.
Има и "зрънца" сред тях, но те са
рядкост. Голяма част от циганите
работят в Полша и влагат натрупания капитал в Каварна. Вече
има отредени места в регулация
за ново строителство.
Сектор "Интеграция на малцинствата" четем на една дървена
постройка в квартала. Тук всички
цигани при нужда идват за попълване на всякакъв вид документи
и консултации по различни проблеми. Този сектор е връзката с
Общината, обяснява циганският
кмет Мартин Башев.
Двамата с Цонев ни повеждат

ɉɟɠɨɬɨɫɚɜɬɨɝɪɚɮɢɬɟ

библиотека съществува още от
основаването на читалището и
разполага с около 680 200 тома
литература.
Любезните домакини в лицето на секретаря на читалище
Ивелина Павлова разказаха на
своите колеги от Главиница, че
в културната институция работят
няколко самодейни състави и школи - Фолклорен танцов ансамбъл
"Бизоне", Детски фолклорен танцов ансамбъл, Читалищен театър
"Проф. Гочо Гочев", Рок-състав,
Детско-юношески хор "Морска
звезда", Детска музикална школа,
Школа по изобразително изкуство
и Школа по английски език.
Читалището се намира точно до
сградата на Общината и през тази
година на покрива му ще бъде осъществен нов проект, финасиран
от МИРГ "Шала-Каварна-Балчик",
който не само ще промени интериора изцяло, но ще даде възможност и за допълнителни дейности.
Читалищните дейци от Главиница видяха с очите си колко пълни с
хора и дейност са всички зали на
читалището в работно време.
Прочее, подобни посещения са
наистина полезни за сверяване на
часовника - за ежедневната работа,
за непознатите възможности.

ромското население?
- 27% от цялото население на
общината, едно от най-големите
в България.
- И как успяхте?
- С много работа. Те са данъкоплатци. Направихме инфраструктурата - училището,
детската градина, дадохме им самоуправление - имат си кметство,
хора, които работят в Общината.
Инвестираха се много средства
в квартала им, една чисто нова
детска градина в с. Септемврийци се изгради, оставяме ги да се
самоуправляват, да си решават
проблемите. Имаха съветници в
предходните мандати. Не само, че
ги подкрепяме, но не им пречим
развитието им.
- Те не пречат?
- Те помагат даже, инвестират
много тук. Част от тях работят
в Полша - така е от 20 години,
стана традиция спечеленото да
се инвестира в Каварна. Затова се
грижим за тях като данъкоплатциинвеститори, и то много големи.
Има и други етноси освен българи
и роми - гагузи в с. Българево, и
татари в с. Тополи, и турци. Към
всички етноси имаме еднакво
отношение - те са данъкоплатци, така че парите трябва да се
връщат при тях. Затова успяхме
за тези 12 години - не делихме
никого по етнос, или според това
колко е голям квартала.
- А има ли такива, които не си
плащат данъците?
- Има и българи, които не си ги
плащат, не е етнически проблемът
с плащането или неплащането на
данъци. Въпросът е до съвестта
на човека. Една голяма част от
ромите си плащат данъците, имат
хубави коли - плащат и таксата за
МПС, плащат си и къщите.
- В регулация ли са всички
къщи в този квартал?
- Всичко е в регулация! Нови
150 права за строеж сме отстъпили, половината, от които са вече
застроени и се е формирал нов
квартал като обитание.
- Побой над лекари регистриран
ли е в Каварна?
- Няма проблеми в квартала с
"Бърза помощ", за каквито напоследък чуваме в други градове черпят лекарите като дойдат там.
Лекарите ги познават. Прекрасни
улици има и линейките безпрепятствено стигат до домовете на
ромите.
- Да преминем от ромите към
културата. Кое най-интересното
в Каварна?
- Най-интересното е Каварна
рок, който тази година ще се
проведе на 26, 27 и 28 юни, където
хедлайнери ще бъдат холандската
Уинд енд темптейшънс и Туид енд
систър, Камелот, както и много
други групи. Срещу 1 юли е Джулай морнинг, който се посреща за
поредна година с Джон Лоутън и
БТР. На 6 май е празникът на града и ще дойде една много голяма
датска група Прити мейтс, бяха на
фестивал миналата година.
На 15 и 16 май е празникът "С

България в сърцето" организиран
от Илия Луков. На 14 и 15 август
фестивал на фойерверките, в
началото на септември - рибен и
миден фест. И театрален фестивал, за 18-та година се провежда
- на любителските театри. Може
да пропускам нещо, но общо
взето фестивален град!
- Какъв е бюджетът на община
Каварна?
- През тази година - 13 млн.
лв., миналата изпълнихме към 14
млн. лв. През 2015 г. имаме много
голяма инвестиция на "Албена"
заедно с Томас Кук. Ще се открие
нов 5-звезден комплекс с реновирани два нови хотела. На 1 юни
трябва да бъде открит - само и
единствено със скандинавски туристи. Там ще се открият към 150
нови работни места. Към 1 юни.
- Оценяват ли Вашите съграждани труда Ви като кмет?
- Три пъти се кандидатирах три пъти ме избираха. Това е за
мен мерилото, че съм оценяван.
Иначе оплювките и помията никога няма да свършат в България.
Оценката от външни хора, от другите градове е много по-голяма.
Най-критични са тези, които и 5
лв. данъци не са платили, но мен
ме интересуват, които осигуряват
работни места, плащат данъци,
виждат, че града се променя,
помагам на бизнеса им и оценката
им е добра. Това за мен е важната
оценка, а търтеите, които стоят
само и нищо не правят, не ме
вълнуват.
- Още един мандат?
- Не! Имаше един филм "Момчето си отива". Приключихме с
мандата. Три мандата стигат! Ще
помагам на града, най-вероятно
като съветник. Но, стигат три
мандата... Човек трябва да се
усети - като е на върха да вземе
решението. А каква ще бъде
оценката по-нататък, годините ще
кажат. Ние в България оценяваме
някой, когато него вече го няма,
като го загубим. В другите европейски страни оценяват хората,
когато са си там и вършат нещо.
Ще подкрепя човек, който
смятам, че ще развие града ни.
Навремето при пионерчетата
имаше един девиз "Винаги готов!".
Гледам много хора са винаги готови - 3-4-5-6 мандат... Вкопчват
се във властта... Аз не съм винаги
готов!
- Професия им става...
- Да, точно! Професия им
става. А, аз си имам професия,
юридическа.
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55 ученици в Зафирово конкурираха
рецитаторските си умения
- Третокласникът Свилен Петков и осмокласничката
Джансел Сами са победители в училищния конкурс
"С България в сърцето”
етдесет и пет ученици от първи до осми
клас се включиха в училищен конкурс за изпълнение
на българска поезия. Стихове от български класици,

П

Много от малчуганите за
първи път се изправиха пред
жури, което трябваше да
оцени не само уменията им
да научат, но и да изпълнят
артистично и на правилен

познания по български език
и всяко от тях, подпомагано
от учителите, е направило
своята голяма крачка към
себеизява.
Победител сред най-мал-

ɄɭɤɟɪɫɤɚɬɚɝɪɭɩɚɨɬɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰ

някои позабравени, други –
вечни, както и творби на съвременни автори, събудиха
у децата трепет и желание
да покажат истинска обич.

български език стихове,
посветени на родината.
Може да звучи банално, но
някои от децата са постъпили в училище с минимални

ките е Свилен Петков, ученик в III клас, следван от
четвъртокласникът Ангел
Куцаров, третото място си
поделиха Габриела Миткова,

ɉɪɟɫɥɚɜɆɢɯɚɣɥɨɜɩɴɪɜɨɤ
ɥɚɫɧɢɤɴɬɫɴɛɪɚɥɨɜɚɰɢɢɬɟ
ɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚ

Ⱦɠɚɧɫɟɥɋɚɦɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɜ
ɩɪɨɝɢɦɧɚɡɢɚɥɟɧɟɬɚɩ

ɋɜɢɥɟɧɉɟɬɤɨɜɩɨɛɟɞɢɬɟɥ
ɜɧɚɱɚɥɟɧɟɬɚɩ

Iб клас и Арзу Исмаил от II
клас. Наградата на публиката спечели първокласникът
Преслав Михайлов, изпълнил
възторжено неувяхващото
Вазово стихотворение „Аз
съм българче”. Победител в
прогимназиалния етап стана
осмокласничката Джансел
Сами, която със стихотворението на силистренския
поет Любен Дашев „Да поговорим за Левски” спечели
убедително и стана любимка на публиката. Нейни
подгласнички станаха Ебру

Реджеб, V кл., Александра
Антонова, V кл. и Сибел
Ахмед, VII кл.
Организаторите, със съдействието на читалището
в с. Малък Перславец изненадаха публиката като й паказаха кукерски игри. Идеята
ритуалът да бъде изпълнен
в училищната сграда, за да
бъде прогонено злото и да
дойде пролетта в чисти
сърца, се оказа много занимателна за малчуганите.
Училищният рецитаторски конкурс бе посветен

на 137-годишнината от
освобождението на България и 165-годишнината от
рождението на Иван Вазов.
За осъществяването му със
съдействието на НЧ „Хр.
Ботев” с. Зафирово бяха
осигурени награди за всички участници, пожелали да
изразят чрез поезия обичта
към родината. Поздравителни адреси за оказано съдействие получиха семействата на учениците.
Мария СТЕФАНОВА
Снимки: Авторът

Пенсионерките в Старо село празнуваха 8 март Русенският митрополит
Наум отново служи в
С
тутраканския храм
игурно Господ така е
отредил, майката да
бъде най-специалното
нещо на света. Затова е
орисана да бъде най-обичана. Затова, защото нейна е
първата усмивка, първата
целувка, първата песен.
Весело беше на 8-ми март
в Пенсионерския клуб в
Старо село. Прозвучаха
стихотворения, хуморески
и песни, изпълнени от новосъздадената вокална група
към клуба. Имаше индивидуални изпълнения поздрав към
всички присъстващи.
Празнуващите бяха уважени от кмета Ангел Друмев, който ги поздрави и
им подари по един красив
карамфил.
Иванка АНГЕЛОВА,
Председател на
Пенсионерски клуб, с.
Старо село

„Холокостът и българските евреи“
бe темата на открития урок по история, който се проведе
с десетокласниците от СОУ "Христо Ботев" - Тутракан. Той
е посветен на Деня на холокоста и на пострадалите от
престъпленията срещу човечеството, който се отбелязва
на 10 март.
Преподавателката по история Маргарита Димитрова
въведе темата с информация за Втората световна война,
която бе последвана от няколко презентации на ученици.
"Какво е холокостът?" - обясни Йордан Димитров от 10а
клас - от термина, който идва от гръцки език през гетата,
концлагерите и отличителните знаци до 1960 г., когато е
прието, че това е геноцид над евреите.
Моника Данчева представи презентация за концлагерите
Дахау, Аушвиц-Биркенау и Бухенвалд, а Ивелин Негрянов
- за експериментите с хора в концлагера Аушвиц от д-р
Йозеф Менгеле.
За спасяването на българските 50 хиляди евреи разказа
Моника Лазарова, а за Ане Франк - Христина Крумова.
Любопитни бяха думите на техният съученик Ориел
Групер, евреин по произход, който от три години учи в
тутраканското училище. Той разказа за своя род, част от
кой е избит концлагера Аушвиц.
На открития урок присъстваха музейните работници
“ТГ”
Дамян Стелиянов и Димитър Куцаров.

а 6 март 2015 г. Негово
Високопреосвещенство
Русенски митрополит
Наум посети град Тутракан, където
прочете втората част на Акатиста
на Пресвета Богородица в храм
"Св. Николай". На богослужебното
последование присъстваха всички
свещеници от Тутраканска духовна околия, а малкото повечерие
беше отслужено от архиерейския
наместник ст. ик. Илия Тонков.
Песнопенията на клира се изпълняваха от духовници от Русенския

Н

митрополитски хор "Св. Димитрий
Басарбовски"
Поводът е самата служба в чест
на св. Богородица. Всеки от първите 4 петъчни дни на Великия пост
се отслужва това богослужение и
дядо Наум е решил да служи последователно в четирите центъра
на духовните околии на Русенска
епархия - Русе, Тутракан, Разград
и Попово. Следващият петък - 13
март, владиката ще служи в Разград, а на 20 март - в Попово.
Снимки: Милен Бакалов

6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН
Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 56
от 26 февруари 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 727
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на общински съветници за членове
на Общинска експертна комисия по спорта /
ОЕКС/
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Участие на община Тутракан във Фонд
„Общинска солидарност”- целева дейност
към НСОРБ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Отпускане на безлихвен заем от бюджета
на Община Тутракан на Народно Читалище
„Васил Йорданов- 1942 г.”- с. Нова Черна.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Отпускане на безлихвен заем от бюджета
на Община Тутракан на Народно Читалище
„Искра- 1928 г.”- с. Цар Самуил.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Доклад на кмета на Община Тутракан за
изпълнение решенията на Общински съвет за
периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Одобряване на бюджетната прогноза за
периода 2016-2018 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Изменение на Решение № 708 по Протокол № 53 от 23.12.2014 г. на Общински съвет
гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Възстановяване право на собственост
върху земеделска земя
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. и разпореждане с
имот – общинска собственост, представляващ
земеделска земя с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” идентификатор
№ 73496.504.714 местност „Зад болницата” в
землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на решение за придобиване
на имот с идентификатор № 73496.500.4093
находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Крепоста” №
58 с площ от 475 кв.м. собственост на Ремзи
Юсеин Кючук.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актове посочени в параграф 4 от Преходните и Заключителни
разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Отпускане на еднократна помощ на Сейдали Алиосман Шакир с ЕГН..., с. Цар Самуил,
ул.”Хр. Ботев” № 53
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Отдаване под наем на имоти – публична
общинска собственост, с начин на трайно
ползване „полски път” на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Отчет за дейността на Общински съветТутракан и неговите комисии за периода от 1
юли 2014 г. до 31 декември 2014 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет-Тутракан
15. План за работата на Общински съвет
Тутракан за I-то шестмесечие на 2015 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет-Тутракан
16. Целевото изразходване на предоставената субсидия на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД от общинския бюджет на Община Тутракан за 2015 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет-Тутракан
17. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. и разпореждане с
имот – общинска собственост, представляващ
земеделска земя с начин на трайно ползване
„изоставени трайни насаждения” с идентификатор № 079021, местност „Тополите” в
землище с. Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Приемане на решение за учредяване
право на ползване върху недвижим имот частна
общинска собственост - земеделска земя, съставляваща поземлен имот 000019, находяща се
в землището на с. Старо село, за настаняване
на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Предоставяне ползването на общинските
мери и пасища.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 728
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и
във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове
и дейности в Община Тутракан, Общинският
съвет, гр.Тутракан избира в състава на ОЕКС,
гр. Тутракан да участват следните общински
съветници:
Сашко Змеев и Шенол Молла.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 729
1. Дава съгласие за участие на община Тутракан във Фонд „Общинска солидарност” - целева
дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във
Фонда със следните вноски:
встъпителна вноска в размер на 1000
(хиляда) лева;
годишна вноска за 2015 г. в размер на 500
(петстотин) лева;
3. Определя д-р Димитър Венков Стефанов
- Кмет на община Тутракан за представител
на община Тутракан в Общото събрание на
Фонда, а при невъзможност да упражнява
функциите си по тази точка да бъде заместван
от Милен Милков Маринов - заместник-кмет
„Инфраструктура, опазване на околната среда,
общинска собственост и финанси” на община
Тутракан.
4. Възлага на Кмета на общината да:
- Внесе определените с т. 2 вноски във
Фонда в сроковете, съгласно Правилника за
устройството и дейността му;
- Подава пред Фонда искания за временно
финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника
за устройството и дейността му.
- Подписва съответните документи, свързани
с ползването на временно финансово подпомагане по т.4.2.
- Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените
в Правилника срокове.
Приложение №1, неразделна част от Решението, е Правилник за устройството и дейността
на фонд „Общинска солидарност”, приет от
УС на НСОРБ.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 730

На основание чл.21, ал.1, тк.10 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан дава
съгласие Община Тутракан да предостави на
НЧ «Васил Йорданов–1942 г.", с. Нова Черна
временен безлихвен заем, при следните
условия:
1. Сключен Договор за временен безлихвен
заем между Община Тутракан и НЧ «Васил
Йорданов – 1942 г.", с. Нова Черна
2. Размер на заема – 12 932,87 лв.
3. Предназначение на заема - да обслужва
единственно дейностите, предмет на ДБФП
№ 483 от 17.11.2014 г. по Регистрационен
номер на проектното предложение BG-2014GTS.3.1.02-022, сключен между Изпълнителна
Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА
/- гр. София и Местна Инициативна Рибарска
Група «Главиница-Тутракан-Сливо поле» и
НЧ «Васил Йорданов–1942 г." , с. Нова Черна
4. Срок на заема – заемът да бъде възстановен до края на месец септември 2015 г., или
най-късно до възстановяване на средствата
за окончателното плащане от Управляващия
орган.
5. Отговорност при усвояване на заема Председателят на НЧ «Васил Йорданов – 1942
г.", с. Нова Черна носи цялостна отговорност
относно законосъобразното и целесъобразно
разходване на средствата от заема.
6. Община Тутракан не се ангажира да дофинансира чрез заема неферифицирани от УО
разходи, включително и ДДС по дейностите
по проекта, същите остават за сметка на НЧ
«Васил Йорданов – 1942 г.", с. Нова Черна
7. НЧ «Васил Йорданов–1942 г.", с. Нова
Черна се задължава да възстанови заемообразно предоставените средства в пълен размер
в който е отпуснат от Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 731
На основание чл.21, ал.1, тк.10 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан дава
съгласие Община Тутракан да предостави на
НЧ «Искра – 1928 г.", с. Цар Самуил временен
безлихвен заем, при следните условия:
1. Сключен Договор за временен безлихвен
заем между Община Тутракан и НЧ «Искра –
1928», с. Цар Самуил.
2. Размер на заема – 15 000 лв.
3. Предназначение на заема - да обслужва
единственно дейностите, предмет на ДБФП
№ 401 от 10.09.2014 г. по Регистрационен
номер на проектното предложение BG-2014GTS.3.1.02-017, сключен между Изпълнителна
Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА
/- гр. София и Местна Инициативна Рибарска
Група «Главиница-Тутракан-Сливо поле» и НЧ
"Искра – 1928 г.", с.Цар Самуил.
4. Срок на заема – заемът да бъде възстановен до края на месец септември 2015 г., или
най-късно до възстановяване на средствата
за окончателното плащане от Управляващия
орган.
5. Отговорност при усвояване на заема Председателят на НЧ «Искра-1928 г." - с.Цар
Самуил носи цялостна отговорност относно
законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата от заема.
6. Община Тутракан не се ангажира да дофинансира чрез заема неферифицирани от УО
разходи, включително и ДДС по дейностите
по проекта, същите остават за сметка на НЧ
«Искра", с. Цар Самуил.
7. НЧ «Искра–1928 г." се задължава да
възстанови заемообразно предоставените
средства в пълен размер в който е отпуснат
от Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 732
На основание чл. 44, ал,1, т.7 от Закона
за местно самоуправление и местна администрация:
1. Приема доклада на кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински
съвет гр. Тутракан.
Приложение: Доклад на кмета на Община
Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода от 01.01.2014 г. до
31.12.2014 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 733
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси
и чл. 27, ал.2 от Наредба за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Тутракан, Общински съвет
Тутракан, ОДОБРЯВА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на Община – ТУТРАКАН
за периода 2016-2018 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 734
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 45 ж от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за Изменение на Решение № 708 по Протокол № 53 от 23.12.2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан, както следва:
1.1. вместо „…за обезщетяване на наследниците на Али Ибраимов…” да се чете „…за
обещетяване на Али Али Сараоолу…”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 735
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 45ж от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие
за обезщетяване на наследниците на Йордан
Михов Цонев, със следния имот в землището
на с. Нова Черна, с обща площ 3,295 дка.
земеделска земя :
- поземлен имот № 044022 с площ 3,295
дка, в местността „Гаврилови ниви”, с начин
на трайно ползване „нива”, категория трета.
Приложение: 1. Решение № 197 от
12.06.2007 г. на ТРС;
2. Протокол № НЧ911 от 06.04.2012 г. на
ОСЗ – Тутракан;
3. Скица на имота;
4. Удостоверение за наследници.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 736
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
2015 г. приета с решение № 724 по Протокол
№ 54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр.
Тутракан в част III, буква „Б” за „ Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде,
чрез публичен търг или конкурс” за гр. Тутракан с ред 76 – „Продажба на Земеделска земя
с площ от 3,470 дка с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” идентификатор
№ 73496.504.714 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 3,470 дка с начин на трайно ползване „за
земеделски труд и отдих” с идентификатор
№ 73496.504.714 местност „Зад болницата”, Категория IV/четвърта/ в землище гр.
Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1798/16.01.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 2 080,00 /
две хиляди и осемдесет лв / 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 № 737
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.2,
т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за възмездно придобиване на незастроен поземлен имот с площ от
475 кв.м. с идентификатор № 73496.500.4093
находящ се в гр. Тутракан, ул.”Крепоста” № 58,
собственост на Ремзи Юсеин Кючук, съгласно
договор за покупко-продажба от 2013 г., чрез
покупка при цена – 5 222,00 лева /пет хиляди
двеста двадесет и два/ лв. без ДДС.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законови процедури свързани
с изпълнение на решението.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 738
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет – Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ оценките на общински земи,
върху които е било учредено право на ползване
въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 991 кв.м. /
деветстотин деветдесет и един кв.м./, представляваща имот с идентификационен №
73496.504.4 в местността ”Зад болницата” в
землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
с начин на трайно ползване: земеделска
земя и категория на земята при неполивни
условия: четвърта – 590,00лв. /петстотин и
деветдесет лева/;
1.2. За земеделска земя от 1 030 кв.м. /
хиляда и тридесет кв.м./, представляваща
имот с идентификационен № 73496.504.38 в
местността „Зад болницата” в землището на
гр.Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно
ползване: земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: четвърта – 613,00
лв. /шестстотин и тринадесет лв./;
1.3. За земеделска земя от 603 кв.м. /
шестстотин и три кв.м./, представляваща
имот с идентификационен № 73496.504.608 в
местността „Зад болницата” в землището на
гр.Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно
ползване: земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: четвърта – 350,00
лв. /триста и петдесет лева лв./;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
предприеме необходимите законови действия
по реда на §4к от ПЗРЗСПЗЗ за придобиване
на собственост от правоимащите по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 739
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна
помощ на Сейдали Алиосман Шакир - с. Цар
Самуил, ул. „Хр.Ботев” № 53 с ЕГН..., на стойност 1000,00 лева. /хиляда лева/.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 740
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и
чл.37 „в”, ал. 16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи Общински
съвет–Тутракан:
1. Предоставя на ползвателите на съответните масиви проектираните в плана за
земеразделяне на съответното землище
„полски пътища”, попадащи в масивите за
ползване по населени места и местности
съгласни Приложение №1, неразделна част
от настоящото решение.
2. Определя цена за 1 дка. полски път в
размер на 55 лв./дка.
3. Задължава кмета на Община Тутракан да
сключи договор за срок от една година за ползване на проектирани в плана за земеразделяне
на съответното землище „полски пътища” по
искане на съответния ползвател, след заплащане на цената по т.2 от настоящото Решение.
Приложение № 1 Регистър на имотите с
начин на трайно ползване „полски пътища” на
територията на Община Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 741
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 юли 2014 г. до 31
декември 2014 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 742
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация , Общински съвет Тутракан
приема План за работа на Общински съвет
Тутракан за I-то шестмесечие на 2015 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 743
На основание чл. 11, т. 2 от Наредбата за
реда за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за учредяване правата
на собственост на Общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала
и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
задължава управителя на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД да предоставя текущо отчет пред
Общински съвет- Тутракан за разходване на
целево предоставената субсидия, заложена в
общински Бюджет за 2015 г., в размер на 50
000 лв. (петдесет хиляди лева), при следното
разпределение:

1. Хирургично отделение - 20 хил.лв.;
2. Вътрешно отделение - 5 хил.лв.;
3. Детско отделение - 5 хил.лв.;
4. ОАРИЛ. - 5 хил.лв.;
5. По преценка на ръководството на болницата - 15 хил.лв.
Разходването да става при спазване изискванията на Наредбата за реда за учредяване
на търговски дружества с общинско имущество
и за учредяване правата на собственост на
Общината в търговски дружества с общинско
участие в капитала и ЗОП.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 744
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
2015 г. приета с решение № 724 по Протокол
№ 54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр.
Тутракан в част III, буква „Б” за „Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде,
чрез публичен търг или конкурс” за с.Старо
село с ред 2.
- „Продажба на Земеделска земя с площ
от 6,576 дка с начин на трайно ползване „Изоставени трайни насаждения” идентификатор
№ 079021 местност „Тополите”, Категория V /
пета/ в землище с. Старо село, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 1811/23.02.2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ -Земеделска земя с площ от
6,576 дка. с начин на трайно ползване „Изоставени трайни насаждения” идентификатор
№079021 местност „Тополите”, Категория
V /пета/ в землище с. Старо село, общ. Тутракан, съгласно АОС № 1811/23.02.2015 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 6356,00 /шест хиляди триста
петдесет и шест/ 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 745
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно ползване на Бейнаби Беян Мехмед от гр.
Тутракан, ул. „В. Левски” № 8, върху 3,000 /
три/ дка земеделска земя, представляваща
част от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в землището на с.
Старо село, съставляваща поземлен имот №
000019, с обща площ от 10,612 дка. в местността „Балтата” за срок от 1 /една/ година
с възможност за продължаване на договора
чрез сключване на допълнителни писмени
споразумения /анекси/, но за не повече от
общо 3 /три/ години и ОПРЕДЕЛЯ годишна
наемна цена за ползване на имота 30,00 лева/
дка, съгласно чл. 10 б, ал.2 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 746
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 37 „и" и „о"
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи:
1.1. ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ПАША ПРЕЗ 2015 Г. в общинските мери
и пасища в землищата на Община Тутракан:
- с цел намаляване на тенденцията за
изоставяне на пасища и използването им за
други цели, паша да се извършва при условията на общо ползване в имотите, посочени в
Приложение № 1, с изключение на частите от
тях, представляващи гори;
- площите, върху които да се извърши
идентификация във връзка с подпомагането по
Схема за единно плащане на площ, съгласно
Приложение № 1;
- Като прокари за животните до местата за
паша и водопои да се ползват съществуващите
полски пътища или имотите с начин на трайно
ползване „прокар".
1.2. ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА
ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА за отглеждане
на животни:
Договорите за наем се сключват след
заплащане на 1/ 2 (една втора) от определения
за годината наем, след което наемателят се
въвежда във владение с констативен протокол,
отразяващ състоянието на общинския имот
по отношение на заплевеленост, наличие
на нежелана храстовидна и дървесна растителност, камъни, строителни отпадъци и
други. Останалата част от 1/2 (една втора) от
определения наем да се заплати до края на
календарната година.
1.2.2. Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на селскостопански животни, съобразно полагаемата
се площ, определена в чл. 37и, ал. 7 и ал. 8
от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи.
1.2.3. За мерите и пасищата за общо ползване да се даде възможност да се сключват
договори за наем за срок от 1 (една) година
без търг или конкурс, срещу наем в размер на
1 (един) лв./ дка.
1.2.4. Мерите, пасищата и ливадите за
индивидуално ползване се отдават под наем
или аренда на собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти на БАБХ, пропорционално на броя и вида на регистрираните
животни, по пазарна цена, определена от
независим оценител.
1.2.5. Предоставените пасища, мери и ливади за индивидуално ползване на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскодтопански животни могат да
се ползват за построяване на навеси.
1.2.6. След разпределението на площи,
останалите свободни пасища и мери от ОПФ
се обявят на търг, на който могат да участват
само собственици на регистрирани пасищни
селскостопански животни. В случай, че са
останали ненаети чрез разпределението и
търга за животноввъдите, пасища и мери от
ОПФ, ще могат да се отдават на търг, освен
на собствениците на пасищни селскостопански
животни,и на лица, които поемат задължение
да ги подържат в добро земеделско и еколо-

12 - 18.03.2015 г.

гочно състояние.
1.2.7. За опазване и поддържане на пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично
състояние не се допуска:
- нарушаване целостта на почвения слой разкопаване, вземане на чимове, разораване;
- преминаването и движението с моторни
превозни средства в самото пасище;
- едновременното струпване на големи
стада с животни на едно и също място за
едновременно пашуване и за водопой;
- промяна на начина им на трайно ползване
и използване за неземеделски нужди;
- замърсяването им с битови, производствени, опасни и др. отпадъци;
1.2.8. За опазване и поддържане на местообитанията при паша не се допуска:
- паленето на открит огън;
- унищожаването на видовете от флората
чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени
в ландшафта;
- оставянето на пашуващите животни без
надзор;
- внасяне на неприсъщи видове – засяване
на култивирани растения в границите на
пасището;
- внасянето на минерални торове за подобряване на тревостоя и използване на утайки
от пречистването на отпадни води;
- опожаряване на дървесна, храстова и
тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;
- нарушаване съществуващите полски
граници /синори/ в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел;
1.2.9. За опазване и поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние
се допуска:
- поддържане в добро състояние на наличните инфраструктурни обекти за водопой
– чешми, корита.
- извършване на частично засяване или
възстановяване и подхранване на мерите,
пасищата и ливадите;
- опазване от ерозиране, заблатяване,
засоляване и други увреждания;
- провеждане на борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат,
черемика, айлант, аморфа и къпина;
- опазване на земеделските площи в
близост до гори от навлизането на дървесна
и храстовидна растителност в тях.
1.2.10 Наемателят е длъжен да не разорава
мерите и пасищата и да не променя предназначението им, както и да запазва съществуващите полски граници (синори) на предоставените
му физически блокове;
1.2.11 Наемателят е длъжен да опазва
постоянно затревените площи в близост до
гори от навлизане на дървесна и храстовидна
растителност в тях. Провеждането на сеч на
отделно стоящи и групи дървета да извършва
съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;
1.2.12 Наемателят може да оставят мозаечно разположени единични или групи
дървета храсти и/или синори до 25 % от общата
затревена площ;
1.2.13 Наемателят е длъжен да осигурява
свободен достъп до пасищата и мерите, обект
на договора на всички тревопасни животни,
отглеждани в населеното място, независимо
от техния вид и възраст;
1.2.14. Наемателят е длъжен да не огражда
мерите и пасищата, обект на договора, да
не разрешава едновременното струпване на

големи стада с животни на едно и също място
за едновременно пашуване и за водопой, да не
извършва и да не разрешава паша без пастир;
1.2.15. Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава преминаване
и движение с моторни превозни средства в
самото пасище;
1.2.16 Наемателят няма право да събира
такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по
почистването на пасищата;
1.2.17. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по осигуряване
на пожарна безопасност в мерите и пасища.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37
„и" от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 5 (пет) стопански години на имоти - публична общинска
собственост, представляващи „пасища, мери"
при базисна минимална наемна цена в размер
на 6 (шест) лева/дка и следните условия:
2.1. Критериите за оценяване на подадените
Заявления да бъдат:
- не повече от 10 дка за една животинска
единица – в имоти от първа до седма категория или;
- до 20 дка за една животинска единица – в
имоти от осма до десета категория.
В §2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ е определено,
че „пасищни селскостопански животни” по
смисъла на този закон, са едрите и дребните
преживни и нечифтокопитни селскостопански
животни, а в § 2з е дефинирано понятието „животинска единица” – това е условна единица за
приравняване на броя на различните видове и
категории животни, както седва :
- един кон над 6-месечна възраст, един
бивол и едно говедо над двегодишна възраст
се равняват на една животинска единица;
- говедо или бивол на възраст от 6 месеца
до две години, се равнява на 0,6 животинска
единица;
- една овца или коза се равнява на 0,15 от
животинска единица.
При разпределението на необходимите за
всеки кандидат площ съобразно броя и вида
на регистрираните пасищни селскостопански
животни, следва да се приспаднат притежаваните или ползваните на правно основание от
заявителя, пасища, мери.
2.3. Във връзка с чл. 37 „и", ал. 9 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи в договорите за наем, да се включи
клауза за възможност за удължаване срока за
не повече от общо 6 (шест) стопански години.
3. Възлага на кмета да сключва договори за
наем за срок от 1 (една) година с желаещи да
наемат пасища и мери, негодни за подпомагане
по Схема за единно плащане на площ, срещу
наем в размер на 1 (един) лв./дка.
4. Във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, за да
се защитят особено важни обществени интереси, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
Приложение 1: Регистър на имотите с начин
на трайно ползване „пасища, мери, ливади” на
територията на Община Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
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©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄЛична 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

Международна общодобруджанска научна конференция Актуализираните допустими за
ще се проведе през септември в Тутракан и Добрич подпомагане площи влизат в ИСАК
еждународна общодобруджанска научна конференция ще се проведе
на 17-ти и 18-ти септември тази
година в градовете Добрич и
Тутракан.
Темата на конференцията е
„Добруджа – политика, общество,
стопанство и култура (ХIХ – ХХ
век)”.
Научен ръководител е академик
Георги Марков.
Научната конференция се посвещава на 75-годишнината от
Крайовския договор (7 септември
1940 г.), освобождението и възвръщането на Южна Добруджа
към България.
Организатори на научния форум са Министерство на културата, Институт за исторически
изследвания към БАН, Община
град Добрич, Община Тутракан,
Регионален исторически музей
– Добрич, Исторически музей –
Тутракан, Регионален исторически
музей – Силистра и музеите от
област Добрич и област Силист-

М

7

РЕГИОН

12 - 18.03.2015 г.

ра. Докладите и съобщенията на
участниците в конференцията ще
бъдат издадени в сборник „Добруджа”, издание на РИМ – Добрич и
РИМ – Силистра. Многобройни са
основните тематични направления,
които ще бъдат обект на дискусии – Добруджа след Берлинския
конгрес; Добруджа в намеренията
и плановете на Великите сили;
Добруджа във войните за национално обединение (1912-1918 г.).
Военни действия и политически
процеси; Добруджа между двете
войни; Стопански проблеми на
Добруджа; Медийно отразяване
и пропаганда на Добруджанския
въпрос; Добруджански организации; Миграционни процеси;
Историография и библиография
на Добруджанския въпрос. Нови
архивни източници; Архитектурата
на Добруджа – градска и селска
(добруджанската къща); Етнография на Добруджа – култура, бит и
всекидневие; Туристически потенциал на Добруджа и други теми.
Жулиета НИКОЛОВА

лед одобрение от министъра на земеделието на
окончателния специализиран слой „Площи, допустими за
подпомагане” за Кампания 2014 и
окончателния специализиран слой
„Постоянно затревени площи”,
данните са предоставени на Разплащателна агенция. Те ще бъдат
заредени в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК) за обезпечаване на приема
на заявления за подпомагане през
2015 година.
На базата на актуализираните
допустими за подпомагане площи
ще бъдат извършени и задължителните кръстосани проверки
на подадените през кампания

С

2014 заявления за подпомагане,
съгласно Закона за подпомагане
на земеделските производители.
Предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на
площ за 2014 година.
При необходимост, Разплащателна агенция ще извърши корекции в направените до момента
плащания по схемите и мерките
за подпомагане на площ. Ще се
изплатят допълнителни субсидии
на земеделските стопани, при
които първоначално е изплатена
по-малка сума, а за земеделски
стопани, при които се установи,
че е изплатена по-голяма сума ще
се предприемат стъпки за нейното
възстановяване.
“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№1 от протокол № 1/06.02.2015 г.

Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 28.03.2015 г. от 9:00 часа
в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прекратяване на членство и прием на нови членкооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2014 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2015 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет, равносметка на финансовия резултат и разпределение
на печалбата.
4. Приемане на резултатите от извършената финансова ревизия.
5. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
6. Изменение и допълнение на Устава на кооперацията.
7. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2014 г.
8. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
9. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Управителният съвет
на ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска
Ви кани да присъствате на

Годишното отчетно събрание,
което ще се проведе на 04.04.2015 г. от 9:00 часа
на адрес гр. Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата
на кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2014 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2014 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания.
7. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

№ 10/09.03.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.3
от ЗУТ е изработен: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за
застрояване /ПЗ/ в обхват на ПИ с идент. 73496. 14. 212 и № 73496.
14. 211 по КК и КР на гр.Тутракан - имот извън границите на урбанизираната територия, собственост на „Силгранс” ООД, гр. Силистра,
представлявано от управителите Пламен Милков Стефанов и Рени
Тодорова Стефанова.
С изработеният ПУП-ПЗ се променя предназначението на имотите
от територия с трайно предназначение: „Земеделска”; начин на
трайно ползване: „Нива” се обособява устройствена зона Смф
(Смесена многофункционална зона ) с показатели дадени в матрицата
и таблицата в графичната част на ПУП.
Имотите са незастроени. Предвижда се изграждане на бензиностанция в ПИ с идент. №73496. 14. 212 и на обслужващ комплекс в
ПИ с идент. 73496. 14. 211
С ПУП-ПЗ се определят ограничителни линии на застрояване:
1. за ПИ с идент.73496.14.212
- на 5,00 м. от югоизточната имотна граница с републикански
път II клас;
- на 5,00 м.от югозападната имотна граница с общински път III клас;
- на 3,00 м.от североизточната имотна граница;
- на 3,00 м.от северозападната имотна граница със земеделски път.
2. за ПИ с идент.73496.14.211.
- на 5,00 м. от югозападната имотна граница с републикански
път III клас;
- на 5,00 м.от югоизточната имотна граница със земеделски път ;
- на 3,00 м.от североизточната имотна граница;
- на 3,00 м.от северозападната имотна граница..
Приложени са Решение № К33-05/16 февруари 2015 год. и
Решение №К33-04/ 05 февруари 2015 год. на Министерството на
земеделието и храните, Комисия за земеделски земи.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет. II.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ
- за жилищна сграда с площ 155кв.м. (сто петдесет и пет кв.метра),
в общински имот, находящ се в с.Стефан Караджа, ул. "Централна»
№10 съставляващ УПИ IV-44 кв.13 по плана на с.Стефан Караджа,
при граници на имота: изток-улица, запад-УПИ III-39 кв.13, север
улица и юг- УПИ V-43 кв.13 по плана на с.Стефан Караджа с начална
тръжна цена в размер на 782 лв. (седемстотин осемдесет и два лева)
без ДДС /938,40 лв. с ДДС/.
Търгът да се проведе на 27.03.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната
зала на Община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
Депозит за участие - 10% (от началната цена), следва да бъде
внесен в касата на общината до 16:00часа 26.03.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център за информация и
услуги на Община Главиница, етаж I, стая № 1 срещу невъзвращаема
сума в размер на 10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 26.03.2015 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация
и услуги на общината до 16:00 ч. на 26.03.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
03.04.2015 г. на същото място и при същите условия.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11/09.03.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124 а, ал.1 и чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП / за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за водопровод и канализация, и за електропровод за поземлени имоти с идентификатори 73496.14.211 и
73496.14.212 от КККР гр.Тутракан, собственост на „Силгранс” ООД,
гр. Силистра, представлявано от управителите Пламен Милков Стефанов и Рени Тодорова Стефанова.
Новият водопровод започва от края на съществуващ такъв и е с
дължина 317,53 м.
Проектното трасе на канализацията отстои на 2,00 м. в частта на
съществуващия и проектния водопровод. Сервитута от двете страни
на проектните трасета е по 3,00 м., като за трасето на канализацията попадащо в ПИ 73496.501.359 урбанизирана територия и в ПИ
73496.501.369-урбанизирана територия сервитута е по 1,5 м.
Началото на проектното ел.трасе 20КV започва от жрс №23 находящо се в ПИ 73496.
14.210 и стига до ПИ 73496.14.211 и е с дължина 55,65м., след
което трасето продължава до БКТП. Проектно трасе с мощност 1 КV
тръгва от БКТБ преминава през ПИ 73496.502.8 и ПИ 73496.502.9 до
ПИ 73496.14.212, като неговата дължина е 73,50 м. Общата дължина
за трасето с мощност 20КV и трасето с мощност 1 КV извън рамките
на имотите собственост на възложителя е 128,15м. Сервитута е с
размер 2,00м. от двете страни на оста на провода.
Приложени са Решение № К33-05/16 февруари 2015 год. и
Решение №К33-04/ 05 февруари. 2015 год. на Министерството на
земеделието и храните, Комисия за земеделски земи. Предварително
становище от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи Ад с изх. № С14-Пс-007/17.06.2014
г. и Писмо от „ВиК” ООД-Силистра с изх. №14Р12050/12.06.2014 г.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
стая №13, ет.II .
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица могат в едномесечен срок
от обявлението да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план до общинска
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ
- Помещение за „Офис”, съставляващо част от самостоятелен
обект с идентификатор № 15031.501.1050.1.6 с площ 15,00 кв.м.
в сграда с идентификатор № 15031.501.1050.1 по кадастралната
карта на гр.Главиница, находяща се на ул.”Оборище” №45, ет.2 обл.
Силистра. АОС № 2279/29.11.2010 г.
Търгът ще се проведе на 27.03.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на общината - IV етаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена – 30,00 лв. без ДДС /36,00лв. с ДДС/.
Стъпка на надаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 36,00 лв. се внася в касата
на Общината всеки работен ден до 16:00 часа на 26.03.2015 г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00 лв. се закупува
от Център за информация и услуги срещу представяне на документа
за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна документация до 26.03.2015 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 ч.
на 26.03.2015 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на
03.04.2015 г. на същото място и при същите условия.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване
под наем на общински недвижим имат
- Помещение за търговски обект с площ 40 кв.м., обособена
част от административна сграда, находяща се в с. Косара, община
Главиница.
Търгът ще се проведе на 27.03.2015 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общината – IV етаж.
Първоначална наемна месечна цена – 48,00 лв. (1,20 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната месечна наемна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от годишната цена
в размер на 57,00 лв. се внася в касата на община всеки работен ден
до16:00 часа на 26.03.2015 г.
Цената на комплект тръжна документация е 10,00 лв. се заплаща в
брой в касата на общината до 16:00 часа на 26.03.2015 г. Комплектът
тръжна документация се получава от Център за информация и услуги
срещу представяне на документ за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна документация до 26.03.2015 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 часа
на 26.03.2015 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на
03.04.2015 г. при същите условия.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Христо Ботев"-Тутракан
На Фолклорен конкурс пя СОУ
участва в състезанието
Елица Камбурова
Spelling Bee 2015
В
осмото издание на
Националния фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика
- за деца и младежи, което
се проведе на 6 и 7 март в
гр. Русе участваха над 150
певци, 45 инструменталисти, 6 хора и 3 оркестъра,
които представяха цялата
съвременна територия на
България.
За високото ниво на Националния конкурс свидетелства и включването му
за шеста поредна година
в календара на Министерството на културата.
Този път в него участ-

ва и 5-годишната Елица
Камбурова от Тутракан, която представи НЧ
"Н.Й.Вапцаров" и ЦДГ "Патиланчо".
Елица се състезава в първа възрастова група - от
5 до 10 г., заедно с още 60
малки изпълнители.
Тя получи две награди специална награда на проф.
Милчо Василев, ректор на
Академия за музикално и
инструментално изкуство
в Плавдив и Сашка Ченова,
директор на Музикалното
училище в Котел и поощрителна награда - за най-малък изпълнител.
“ТГ”

В СОУ "Христо Ботев":

"Да подадем ръка“ - благотворителна кампания за Кристиян

лаготворителен базар “Баба Марта“
под надслов „Да подадем ръка“ организираха
Ученическият съвет, Клуб
„Арт“ - с ръководител
Надежда Минчева, ПИГ и
класовете от началния
етап при СОУ „Христо Ботев" - Тутракан.
На базара се предлагаха
най-разнообразни, ръчно
изработени от ученици
мартеници и сувенири.
Събитието предизвика
широк интерес сред ученици, учители и родители.
Всички се включиха в благородната инициатива
като си закупиха от красивите, изящни изделия.
Хората с добри сърца
дариха и допълнителни
средства.
Събраните средства
- 251 лв. са дарени по
сметката на Кристиян
Панайотов. Детето се
бори с диагноза „Детска
церебрална парализа –
смесена форма – екстрапирамидна и диплегия
спастика".
Ако и Вие искате да помогнете на малкия Кристиян може да го направи-

Б

те като изпратите SMS на номер
17 777 с текст
“DMS KRISI” за абонати по договор с
Tеленор, VIVACOM
и Mtel. Цената на
1 sms е 1 лев. За
потребители на
предплатени услуги цената на 1
sms е 1,20 лв. с
ДДС. За реален
акт на дарение се
счита плащането
на дарителските
sms към мобилните
оператори, а не тяхното
изпращане.
Другата възможност е
дарителска сметка:
Титуляр: Кристиян Ве-

селинов Панайотов
Банка: ДСК
IBAN: BG14 STSA 9300
0021 7579 08
BIC: STSABGSF
Ученическият съвет
при СОУ „Христо Ботев”
изказва своята благодарност към всички ученици, учители и родители, които се включиха в
тази благородна кауза.
Пожелава им да са живи
и здрави, много силни и
постоянни в нелеката, но
изпълнена с много смисъл
и достойнство благотворителна дейност!
Илиян НЕДЕЛЧЕВ,
Председател на УС
при СОУ „Хр. Ботев”
Тутракан

ɆɢɪɨɫɥɚɜɚɢȽɟɨɪɝɢɫɴɫɫɜɨɹɬɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɤɚɩɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟɡɢɤȼɟɫɟɥɢɧɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

ирослава Василева
се класира на първо
място в училищния
кръг на Петото национално
състезание по правопис
на английски език Spelling
Bee, което се проведе на 5
март 2015 г. в СОУ "Христо Ботев", гр.Тутракан.
Мирослава Василева от VIIа
клас спелува правилно думата grateful /благодарен/
и победи Георги Великов
от същия клас, който се
класира на второ място.
И двамата ученици се
класират за регионалното
състезание, което ще се
проведе на 18 април в Русе.
Националният кръг на състезанието ще се проведе
на 10 май в хотел Хилтън
в София.
Spelling Bee е състезание, в което участниците
спелуват (от англ. spelling),
т. е. произнасят буква по
буква различни думи на
английски език. Над 6500
ученици на възраст до 14
години се състезаваха в
273 училища в страната
през седмицата от 4 до 7
март 2015 г. Участниците
се подготвяха по предвари-

М

телно изготвен списък от
500 думи още от началото
на месец декември.
Целта на състезанието
е да повиши интереса на
учениците към изучаването на английски език и да
подобри знанията им чрез
забавни и интерактивни
дейности. В България състезанието се провежда за
първи път през 2011 г. по
идея на доброволци от Корпус на мира. Победител в
миналогодишното състезание е тринадесетгодишната Катерина Петрова от
НСОУ „София”, гр. София.
Състезанието се организира от Фондация “Корпус
за образование и развитие-КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство
с Фондация „Америка за
България”, Посолството
на САЩ и под патронажа
на Министерството на
образованието и науката.
Развитието на състезанието може да следите на
www.spellingbee-bg.com и на
страницата във Facebook
https://www.facebook.
com/pages/BulgarianNational-English-Spelling-

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

Заповядайте!

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. "АФО", Кметство
Зебил, община Главиница
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически
музей-Тутракан
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Общински съветник, ЕНП,
ОбС-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 март - Танер ОСМАН, Общински съветник, ОбСГлавиница
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово,
община Главиница

14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистачка, Община Тутракан
15 март - Цветелин МАРИНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Св. Тереза", с. Сяново,
община Тутракан
16 март - Айтен РАШИД, Община Тутракан
18 март - Севгюл АМЗА, Зам.-кмет на Община Главиница
18 март - Джафер КОДАК, Кмет на с. Звенемир, община Главиница
18 март - Зебуре АХМЕД, Спец. "АФО", с. Калугерене,
община Главиница

Работим по Здравна каса
включително и с инсулин!
В събота и неделя също!
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

