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След срещата с посланик Ле Дък Лиу:

отношения
За качествена съдебна реформа Партньорските
между Тутракан и
е необходим ангажиментът виетнамски град предстоят
на действащите юристи
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɧɧɚɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɢ
ɸɪɢɫɬɢɬɟ ɟ  ɚɩɪɢɥ
ɉɪɟɡ  ɝ ɬɨɱɧɨ ɧɚ
ɬɨɡɢɞɟɧɟɩɪɢɟɬɚɌɴɪɧɨɜɫɤɚɬɚ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɫ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɹ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɢ ɫɟ ɜɴɜɟɠɞɚ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚɢɩɪɚɜɨɬɨ
ɤɚɬɨɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɳɢɩɪɢɧɰɢɩɢɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨɧɚɦɥɚɞɚɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɞɴɪɠɚɜɚɈɬɬɨɝɚɜɚ
ɞɨɫɟɝɚɜɟɱɟɝɨɞɢɧɢɜɩɨ
ɝɨɥɹɦɚ ɢɥɢ ɩɨɦɚɥɤɨ ɫɬɟɩɟɧ
ɠɢɜɨɬɴɬ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɛɴɥɝɚɪɢɧ
ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɜɫɴɱɟɬɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ Ʉɨɝɚɬɨ
ɩɪɚɜɚɬɚ ɦɭ ɫɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢ ɢɥɢ
ɧɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
на стр. 7

Д

на стр. 5

Журналистът Румен Стоичков ще представи
книгите си в Тутракан и Главиница
Калина Михайлова ще К
гостува в Брюксел
с автентични носии
Да помогнем на Дейвид!
Б
ɧɢɝɢɬɟ Äɉɪɟɞɢ ɡɚɛɪɚɜɚɬɚ´ ɢ Äɂɡ ɫɬɪɴɦɧɢɧɢɬɟ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ³ ɧɚ
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɨɬ ȻɇɊ Ɋɭɦɟɧ
ɋɬɨɢɱɤɨɜ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɚɩɪɢɥ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɨɬ  ɱɚɫɚ ɜ

ɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ɋɪɟɳɚɬɚ ɫ ɚɜɬɨɪɚ ɜ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɳɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɧɚ 
ɚɩɪɢɥ ɫɪɹɞɚ ɨɬ  ɱɚɫɚ
ɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
ÄɂɡɫɬɪɴɦɧɢɧɢɬɟɧɚȻɴɥɝɚ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ългарите в Брюксел,
а и не само те, ще
имат удоволствието да видят част от колекцията от национални
носии на тутраканската
учителка Калина Михайлова. Събитието ще
се случи на 25 април по
време на 11-то издание
на Голямото пролетно
хоро в залата на Култур-

ния център на община
Woluwe St.Pierre на белгийската столица.
Инициативата се организира от Клуб „На
хорото в Брюксел“ и
участието на Михайлова
е по тяхна покана. Тази
година Голямото пролетно хоро ще премине
"под знака на българска
народна носия – уникална стр. 4

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
съобщава, че работи по
Здравна каса включително
с инсулин и зелени рецепти!
Предлагаме цялата гама
фармацевтични услуги!

Заповядайте!
В събота и неделя също работим!

ɪɢɹ´ɫɴɞɴɪɠɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɢ
ɰɜɟɬɧɢɫɧɢɦɤɢȼɤɧɢɝɚɬɚ
ɫɚ ɫɢ ɞɚɥɢ ɫɪɟɳɚ ɩɪɟɞɚɧɢɹɬɚ ɥɟɝɟɧɞɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɬɴɠɧɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɯɢɩɨɬɟɡɢɬɟ
ɡɚ ɩɪɨɢɡɯɨɞɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨ ɢɡɱɟɡɜɚɳɨ ɢɥɢ ɬɪɭɞɧɨ

ɞɨɫɬɴɩɧɨɫɟɥɢɳɟ
ȼ Äɉɪɟɞɢ ɡɚɛɪɚɜɚɬɚ´ ɫɚ ɩɨɦɟɫɬɟɧɢɧɟɝɨɜɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɡɤɚɡɜɚɳɢɩɪɟɞɢɦɧɨɡɚɦɚɥɤɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɡɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɟɬɧɨɫɢ
“ТГ”
ɜɫɴɫɟɞɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢ

Дейвид Драгомиров Димитров от Тутракан е
само на 2,7 години и е с
диагноза Инсулинозависим
захарен диабет, тип едно.
Спешно се нуждае от
инсулинова помпа, която
струва 9 хиляди лева средства, с които семейството му не разполага.
Банковата сметка в
подкрепа на Дейвид е:
BG24STSA93000022546629
BIC: STSABGSF
Банка ДСК, клон Тутракан
Дейвид Драгомиров
Димитров

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97
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Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИЗПРАТИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɧɟɜ ɢɡɩɪɚɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɞɨɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚɩɨɩɨɜɨɞȼɟɥɢɤɞɟɧ
ɑɟɫɬɢɬɨȼɴɡɤɪɟɫɟɧɢɟɏɪɢɫɬɨɜɨɑɟɫɬɢɬȼɟɥɢɤɞɟɧ±ɩɪɚɡɧɢɤɧɚɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟɢɬɴɪɠɟɫɬɜɨɧɚɬɴɪɠɟɫɬɜɚɬɚɭɧɢɤɚɥɧɨ
ɫɴɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɞɚɢɡɪɟɤɚɬɫɩɪɟɱɢɫɬɟɧɢɫɴɪɰɚɩɨɡɞɪɚɜɚÄɏɪɢɫɬɨɫ
ɜɨɫɤɪɟɫɟȼɨɢɫɬɢɧɭɜɨɫɤɪɟɫɟ³ɫɟɤɚɡɜɚɜɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚ ɩɨɪɴɱɤɚ
ɱɪɟɡɫɴɛɢɪɚɧɟɧɚɨɮɟɪɬɢɫɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɧɚɩɭɛɥɢɱɧɚɩɨɤɚɧɚɩɨɁɈɉɫɩɪɟɞɦɟɬɂɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɨɯɪɚɧɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢ
ɨɛɟɤɬɢ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨ
ɞɜɟɨɛɨɫɨɛɟɧɢɩɨɡɢɰɢɢɉɴɪɜɚɬɚɨɛɨɫɨɛɟɧɚɩɨɡɢɰɢɹɟɂɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɚɨɯɪɚɧɚɫɧɟɨɝɧɟɫɬɪɟɥɧɨɨɪɴɠɢɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɨɛɟɤɬɢɩɚɪɤɨɜɟɡɚɟɞɧɨɫɧɚɦɢɪɚɳɢɬɟɫɟɜɬɹɯ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɞɜɢɠɢɦɨɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɚɜɬɨɪɚɬɚ
ɨɛɨɫɨɛɟɧɚɩɨɡɢɰɢɹɂɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɨɯɪɚɧɚɫɴɫɫɢɝɧɚɥɧɨ
ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɧɚɬɟɯɧɢɤɚ ɋɈɌ ɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɨɛɟɤɬɢɞɜɟɤɴɳɢ
ɧɚɭɥɊɢɛɚɪɫɤɚʋɢʋɡɚɟɞɧɨɫɧɚɦɢɪɚɳɢɬɟɫɟɜɬɹɯ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɪɭɝɨɞɜɢɠɢɦɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɉɭɛɥɢɱɧɚɬɚɩɨɤɚɧɚɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɜɉɨɪɬɚɥɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɨɪɴɱɤɢ ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɨɪɴɱɤɢ ɧɚ
ɝɫ,'ʋ
ȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɩɴɥɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɨɮɢɥ
ɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚZZZWXWUDNDQHJRYEJ
Ɉɮɟɪɬɢ ɫɟ ɩɨɞɚɜɚɬ ɜ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧ ɩɥɢɤ ɜ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪȾɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨɟɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɞɨɱɚɫɚɧɚ
ɝɜɤɥ
***
Ɉɬɤɪɢɬɚɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɚɩɨɪɴɱɤɚɩɨɪɟɞɚɧɚ
ɁɈɉɫɩɪɟɞɦɟɬɊɟɦɨɧɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɩɴɬɧɚɦɪɟɠɚɢɭɥɢɰɢ
ɧɚɬɟɪɢɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɝɉɭɛɥɢɱɧɚɬɚ
ɩɨɤɚɧɚɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚɜɊɟɝɢɫɬɴɪɚɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɨɪɴɱɤɢ
ɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢɧɚɝ
ȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɹɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɩɴɥɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɨɮɢɥ
ɧɚɤɭɩɭɜɚɱɚZZZWXWUDNDQHJRYEJ
ɈɮɟɪɬɢɫɟɩɨɞɚɜɚɬɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚɞɨ
ɱɚɫɚɧɚɝɜɤɥ
СЕИТБАТА НА ПРОЛЕТНИЦИТЕ ЗАПОЧНА
ɋɟɢɬɛɚɬɚ ɧɚ ɰɚɪɟɜɢɰɚɬɚ ɢ ɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞɚ ɡɚɩɨɱɧɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ  ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ȼɟɱɟ ɫɚ ɡɚɫɟɬɢ   ɞɟɤɚɪɚ ɫ ɰɚɪɟɜɢɰɚ ɢ 
ɞɟɤɚɪɚ±ɫɴɫɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞȾɨɫɟɝɚɫɚɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ
ɞɟɤɚɪɚɡɚɫɟɢɬɛɚɧɚɰɚɪɟɜɢɰɚɢɞɟɤɚɪɚ±ɡɚɫɥɴɧɱɨɝɥɟɞɁɚɫɟɬɢɫɚɢɞɟɤɚɪɚɫɴɫɫɨɹɞɟɤɚɪɚ±ɫ
ɨɜɟɫɞɟɤɚɪɚ±ɫɮɭɪɚɠɟɧɝɪɚɯɢɞɪɭɝɢɤɭɥɬɭɪɢ
ɉɨɞɚɧɧɢɨɬɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹɜɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɫɥɟɞɩɚɞɧɚɥɢɬɟɩɪɟɡɩɴɪɜɢɬɟɬɪɢɞɧɢɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɜɚɥɟɠɢ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨɞɨɫɬɢɝɧɚɥɢɧɚɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚɥɢɬɪɚɧɚ
ɤɜɚɞɪɚɬɟɧɦɟɬɴɪɜɰɟɥɢɹɪɚɣɨɧɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɧɢɹɬɩɨɱɜɟɧɫɥɨɣ
ɟɛɢɥɩɪɟɨɜɥɚɠɧɟɧɢɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɦɭɧɟɟɩɨɡɜɨɥɢɥɨɪɚɛɨɬɚ
ɧɚɩɨɥɟɬɨɡɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚɢɫɟɢɬɛɚɧɚɪɚɧɧɢɬɟɩɪɨɥɟɬɧɢɰɢ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɟɧɦɴɠɟɩɪɨɩɚɞɧɚɥɫɤɨɥɚɬɚɫɢÄɈɩɟɥ´ɜɞɟɪɟ
ɦɟɠɞɭɫɟɥɚɬɚɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɢɈɫɟɧɜɧɟɞɟɥɹɨɤɨɥɨ
ɱɚɫɚɉɨɥɭɱɢɥɟɮɪɚɤɬɭɪɚɧɚɬɪɢɪɟɛɪɚɢɥɹɜɚɩɨɞɛɟɞɪɢɰɚ
ɧɹɦɚɨɩɚɫɧɨɫɬɡɚɠɢɜɨɬɚɦɭȼɢɡɜɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
ɟɭɱɚɫɬɜɚɥɟɤɢɩɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚ
ɋɥɭɱɚɹɬɫɟɢɡɹɫɧɹɜɚɨɬɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȾɄɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧɞɚɲɨɮɢɪɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɧɚɚɥɤɨɯɨɥɌɨɣɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɧɚɚɩɪɢɥɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɡɚɞɜɨɥɚɧɚɧɚɥɟɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɊɟɧɨɌɭɢɧɝɨ´Ⱥɥɤɨɯɨɥɧɚɬɚɦɭɩɪɨɛɚɫ
ɞɪɟɝɟɪɨɬɱɟɥɚɩɪɨɦɢɥɚɁɚɩɨɱɧɚɬɨɟɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɫɚɨɛɫɥɭɠɢɥɢɟɤɢɩɢɬɟɧɚɊȾÄɉɨɠɚɪɧɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɳɢɬɚɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ´ɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɩɪɟɡɱɟɬɢɪɢɬɟɩɨɱɢɜɧɢɞɧɢȼɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɧɟɢɡɩɪɚɜɟɧ
ɤɨɦɢɧɫɟɡɚɩɚɥɢɥɩɨɤɪɢɜɧɚɤɴɳɚɩɪɢɤɨɟɬɨɢɡɝɨɪɟɥɢɨɤɨɥɨ
ɤɜɦɤɚɪɚɬɚɜɚɧɢɫɟɨɩɭɲɢɥɢɤɜɦɫɬɟɧɢ
ȼɡɥɨɦɧɚɤɪɚɠɛɚɟɢɡɜɴɪɲɟɧɚɜɩɟɪɢɨɞɚɚɩɪɢɥɜ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɑɪɟɡ ɪɚɡɛɢɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɟɰ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɥɢɰɟ
ɟɨɬɧɟɥɨɩɪɨɬɢɜɨɡɚɤɨɧɧɨɨɬɲɥɨɫɟɪɫɤɚɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚɟɥɟɤɬɪɨɠɟɧ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɜɬɨɱɚɫɬɢ Ⱦɟɠɭɪɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɟ ɢɡɜɴɪɲɢɥɚ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨ ɟ ɞɨɫɴɞɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

След празниците съветниците заседаваха извънредно

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɡɜɴɧɪɟɞɧɨɩɨɫɜɨɹɯɚɪɚɤɬɟɪɛɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɤɨɟɬɨɫɟɫɴɫɬɨɹɧɚ
ɚɩɪɢɥɉɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɦɭ
ɛɟ ɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɨ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɨɬɜɡɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɦɨɠɟɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɫ
ɩɪɨɟɤɬ

И

ɉɪɨɟɤɬɧɨɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɬɴɪɫɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɟ ɩɨ Ɇɹɪɤɚ  Äɇɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɬɭɪɢɡɴɦ ɱɪɟɡ
ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ
ɡɚɟɬɨɫɬɢɡɜɴɧɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨɢɨɳɟɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɣ
ɟɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɄɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɨɬɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ

Започна приемът на заявления по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР
тартира първият прием на
заявления за подпомагане
по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
от мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от Програмата
за развитие на селските райони
2014-2020 г., информират от ДФ
"Земеделие". Бюджетът, който ще
бъде разпределен в рамките на
приема, е в размер на левовата
равностойност на 150 000 000
евро.
За заявленията за подпомагане,
свързани само с инвестиции за
закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18
май 2015 г., а за такива, които
включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника
(например строително-монтажни
работи, трайни насаждения и др.)
или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване

С

на заявления за подпомагане е 8
юни 2015 г.
Инвестициите за закупуване на
земеделска техника по подмярката
за инвестиции включват техника,
която се използва за обработка
на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни
трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни,
зърнокомбайни и др.) и друг вид
самоходни машини и сменяема
прикачна техника.
В рамките на първия прием не
са допустими за финансова помощ
разходитесвързани с инвестиции
за напояване и отводняване, за
колективни инвестиции и интегрирани проекти.
Във всички областни дирекции
на ДФ „Земеделие“ е направена
организация за бърз прием на
заявления по подмярката. “ТГ”

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ɌɟɥɎɚɤɫ
HPDLOREVBWXWUDNDQ#EWUXVWRUJ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɭɥ´Ɍɪɚɧɫɦ
 ɚɪɢɫɤɚ´ʋ

Уважаеми Дами и Господа,
Уведомяваме ви, че на официалния сайт на Община Тутракан в
раздел „Обяви” можете да се запознаете с Правилника за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на
безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско
съжителство, с репродуктивни проблеми на територията на Община
Тутракан и да изтеглите необходимите документи за кандидатстване.

Бюро по труда - Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

Обявени свободни работни места към 14 април 2015 г.
ɦɚɲɢɧɟɧɨɩɟɪɚɬɨɪɞɴɪɜɨɞɨɛɢɜ±ɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɢɧɝɨɞɢɧɚɨɩɢɬ
ɨɩɚɤɨɜɚɱɢ±ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɱɢɫɬɚɱɯɢɝɢɟɧɢɫɬ±ɧɚɱɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ±ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɞɚɱɧɚɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢɦɚɲɢɧɢ±ɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɚɬɌɤɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ±ɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪ±ɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɪɚɛɨɬɚɫɩɪɨɝɪɚɦɟɧɩɪɨɞɭɤɬȺɞɦɢɧɉɪɨ

ɧɚ ɆɂɊȽ ÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ´
ɇɨɜɨɬɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɨɟɬɨ ɫɥɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɩɨɥɭɱɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɨɬ
ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ
ɟɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɨɨɬɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɨɬ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟɧɚɊɢɛɚɪɫɤɚɬɚɨɛɥɚɫɬɤɚɬɨɟɞɧɚɨɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɜɧɟɝɨɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɨɬɨ ɫɴɛɢɬɢɟ
ɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜ
Ɉɱɚɤɜɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɬ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɚ
ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ Ɋɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɤɚɬɨɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢ
ɜɴɧɲɧɢɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜɴɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɨɬɨ
ɫɴɛɢɬɢɟ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɪɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɩɪɢɥ

ɨɛɳɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɪɚɫɬɟɧɢɟɜɴɞɧɨɢɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɧɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ±ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
 ɩɪɨɞɚɜɚɱ ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ ± ɫɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɢɧ 
ɝɨɞɢɧɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɨɩɢɬ
ɤɚɧɬɚɪɞɠɢɹ±ɧɹɦɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɡɚɡɚɟɦɚɧɟ
ɫɟɪɜɢɬɶɨɪ±ɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɥɟɤɚɪɢ±ɜɢɫɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɨɛɳɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢɭɦɟɧɢɹ
ɥɟɤɚɪɢ±ɡɚɫɩɟɲɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɨɳ±ɜɢɫɲɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15/08.04.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 134,
ал.1, т.1 и ал. 2,т.2 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ на УПИ I-47, IХ-47, III-46, IV-49
и VIII-48 в кв.1 по плана на с.Пожарево, одобрен със
Заповед №3917/ 28. 08.1950 г.
Изменението на ПР се изразява в следното: Поставят се вътрешно регулационните линии по съществуващите на место имотни граници за УПИ VIII- 403
и УПИ VII- 48 кв.1.
УПИ I-47, IХ-47, III-46, IV-49 и VIII-48 се обединяват в
един общ – нов УПИ Х-46, 49, 402. Вътрешно регулационните линии на новообразуваният УПИ се поставят
по заснетите на место имотни граници, допълнени
в кадастралния план на с.Пожарево съгласно Заповед №РД-04-360/13.03.2015 год. на Кмета на Община
Тутракан, влязла в сила на 01.04.2015 год., на север до
строителната граница на населеното място, където
граничи с одобрената карта на възстановената собственост, а на запад до обслужващия път и част от
строителната граница на населеното място.
Уличната регулация на кв.1 от юг се отлага така
както е приложена на место.
Обслужващия път между УПИ VII-48 и нов УПИ
Х-46,49,402 се запазва, като в дълбо-чина /на север е
до дъното на УПИ VII-48. Площта на пътя се запазва
като общинска собственост.
Или - Уличната регулация от юг, изток и запад
е поставена така както е приложена на место, от
север е съобразена със строителната граница от
одобрената КВС .
Новообразуваните УПИ в кв.1 са:
- УПИ Х-46,49,402 с площ от 8 047 кв.м.
- VIII – 403 с площ от 1 160
- VII - 48 с площ от 1 093 кв.м.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересува-ните 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/

Премълчаната истина за Кримския
полуостров и за други събития...
Друга част от населението тръгот бр.14 новените граждани, не ни бяха по- дежда живеем сега, че Ти няма да
нятни причините за преминаването оставиш, както не остави нашите ват с каруци до Силистра и от отна Крим към Украйна. Днес Крим братя от Добруджа, Тракия и там чрез ферибот стъпват на бъле в пределите на
Русия, но в замяна
Украйна не получава нищо.
Темата на конференцията бе
депортирането на
българите от Таврия, ще продължа
с историческите
събития след откъсването на областите в Украйна.
В последвалите
събития значителна роля изиграва
българският тавɇɢɤɨɥɚȼɚɫɢɥɟɜɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɬɨɦɴɤɧɚɬɚɜɪɢɣɰɢ ɭɱɚɫɬɜɚɜ
риец Мишо Хаɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɝɨɧɟɧɢɹɬɚɧɚɬɚɜɪɢɣɫɤɢɬɟɛɴɥɝɚɪɢ
джийски – писаɜɋɋɋɊɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
тел и журналист.
Личността му е свързана първо с Македония, а ги взе под закрила гарска земя. Много от тях са били
просветната дейност за утвържда- в царството си. Всеки българин е преселени около Добрич, Исперих,
ване на българското, създаване на щастлив само в родното си огнище Дулово и Разградско. Пристигнабългарски Читалища, български на Дунава и Балкана.”
лото население е посрещнато доучилища, издаване на вестници,
Отговорът на царя е положи- брожелателно от правителството
печатане на книги на български телен и през 1943 г. започва пре- и местното население. Получават
език, утвърждаване на българския селването на сънародниците ни от необитаеми къщи и по 50 дка земя
фолклор и традиции. Така Мишо Украйна и заселването им в Добру- за обработване. Добруджанци им
Хаджийски става водач и защитник джа и Лудогорието. За радостното помагат с труд, храна и помощни
на изстрадалите българи.
събитие помагат дипломатите уреди за обработка на земята.
Съветската власт подлагат на Любомир Кузупов – пълномощник
Започва нормалният ритъм на
глад българите, а немските оку- на българското правителство в живот. Работливите българи се
патори отвличат в лагерите на окупираната от нацистите Украйна радват на реколти и създават нови
смъртта и на тежък труд в Герма- и Иван Д.Станчов - българският семейства.
ния млади хора и от българското консул в Галац – Румъния, който
Но, спокойствието не е за
население в Таврия. По този начин взема при сърце мисията.
дълго... След комунистическия
заминават и двете сестри на майка
Семейството на майка ми, след преврат на 9 септември 1944 г.,
ми - Галя и Паша в Германия. решението на държавите, се об- трагедията на таврийските българи
Трагичната им съдба съм описала ръща лично към неуморния Мишо започва с нова сила. Мечтата им
в книга.
Хаджийски. Той им съдейства за за Родина и родно огнище, уви,
През м. април 1942 г. по инициа- преселението. Така те се качват сбъднала се за кратко е убита от
тива на своят водач М. Хаджийски, на претоварени товарни вагони и жестоки репресии. Жестоките
българските таврийци пишат пис- се отзовават в гр. Русе. От Русе лапи на Сталин достигат и до тук.
мо до цар Борис III Обединител, се заселват в с. Пожарево. В Тут- За това им помага и новото комус молба да обърне внимание на раканска околия пристигат 124 нистическо правителство.
българите в Таврия: ”С една на- семейства.
Следва

Анастасия ЯКОВА
реди да продължа за историческите събития свързано с мъчителното преселение на таврийците, ще се спра и на
проблема свързан с Крим, тъй като
бе застъпен в изложението на д-р
Владимир Калоянов. В говора му
се чувстваше руският акцент, тъй
като е роден в Таврия и дълги години e работил и живял в Москва. Но
се гордееше и чувстваше българин.
В процес на договорки след
октомврийската революция много
области от Украйна преминават
към руска територия.
На 25.02.1919 г. четири северни
района от Украйна се преотстъпват
на РСФР и се извеждат от състава
на УССР. Това са Слобожанска,
Черниговска губерния, Белгородска и Крайворонска област. През
месец август 1924 г., поради тежки
санкции, Украйна отдава Ростовска
и Тангарогска области, отново
на СССР. Така цялата Белгородска част от Бердянската област,
Курска, Воронежка, Ростовска, а
по-късно Кубан и Краснодарски
край се откъсват от майка Украйна.
В резултат на разговори и политически договорки за замяна,
СССР дава Кримския полуостров
на Украйна през 1950 г. Така Крим
съвсем законно влиза в състава
на Украйна, който сега е прибавен
отново към Русия.
Колоянов цитира стенограматата от заседанието на Президиума
на Върховния съвет на СССР от
19.02.1954 г. Най-циничното в тази
история е, че най-пострадалата
страна на съвремието е с името
Украйна.
Спирам се на този момент от
историята, тъй като на нас, обик-
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НССЗ ще проведе три изнесени
приемни в община Тутракан
ɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɫɴɜɟɬɢɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ
ɇɋɋɁ  ɳɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɬɪɢ ɢɡɧɟɫɟɧɢ ɩɪɢɟɦɧɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɩɪɟɡɦɟɫɟɰ
ɚɩɪɢɥɐɟɥɬɚɧɚɩɪɢɟɦɧɢɬɟɟ
ɞɚɫɟɪɚɡɲɢɪɢɢɭɥɟɫɧɢɞɨɫɬɴɩɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɞɨɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɢɬɟ
ɭɫɥɭɝɢɧɚɫɥɭɠɛɚɬɚ
ɉɪɢɟɦɧɢɬɟɳɟɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɨɬ  ɱɚɫɚ ɜ
ɫɥɟɞɧɢɬɟɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
ɚɩɪɢɥɝ±ɫȻɟɥɢɰɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɝɪɚɞɚ
ɧɚɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨ
ɚɩɪɢɥɝ±ɫɋɬɚɪɨ
ɫɟɥɨɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɝɪɚ-
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ɞɚɧɚɤɦɟɬɫɬɜɨɬɨ
ɚɩɪɢɥɝ±ɫɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɥɭɛɧɚɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɧɟɫɟɧɢɬɟ
ɩɪɢɟɦɧɢ ɜɫɟɤɢ ɟɞɢɧ ɫɬɨɩɚɧɢɧɳɟɦɨɠɟɧɚɦɹɫɬɨɫɢɞɚ
ɩɨɥɭɱɢ ɚɤɬɭɚɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɫɴɜɟɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɧɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ
ɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɢɡɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɩɨɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢɝɫɯɟɦɢɬɟ
ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢ ɩɥɚɳɚɧɢɹ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɫɯɟɦɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
“ТГ”

Общински съвет-Главиница, Област Силистра

Обявление
Изх.№ П-075/07.04.2015 год.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните
финанси, чл. 52, ал.1 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница,

ОПОВЕСТЯВАМ:
На 21.04.2015 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на Общинския съвет /IV етаж/, ще се
проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение
на Бюджета на Община Главиница за 2014 година.
Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки
работен ден в счетоводството на Общината или на
интернет страницата на Общината.
Председател:
/СейфиСАЛИМ/

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
До
Кметовете и кметските наместници
по населени места в община Тутракан
До
Директорите на училища, детски градини и
читалища в община Тутракан
До
Собствениците и управителите на фирми на
територията на община Тутракан
ОТНОСНО: Кампания “Да изчистим България
заедно” 2015 г.
Уважаеми Госпожи и Господа,
И тази година Община Тутракан се включва в кампанията “Да изчистим България заедно”. Денят на
почистването в нашия град, включително и на територията на община Тутракан, ще бъде 10-ти май 2015
г. - неделя.
Община Тутракан изказва своите най-искрени и сърдечни благодарности към всички кметове и кметски
наместници, директори и преподаватели в училища,
детски градини и читалища в общината, собственици
и управители на фирми, доброволци на територията
на община Тутракан, взели активно участие в миналогодишната инициатива “Да изчистим България …”,
проведена на 26-ти април 2014 г. Община Тутракан е
неделима част от този значим и безспорно полезен
проект.
Благодарим Ви за успешното партньорство!
Нека и тази година се обединим и съвместните ни
усилия да допринесат за това населените места и
природата ни да бъдат по-чисти, приветливи и красиви.
Нека бъдем живи и здрави и да продължаваме в същия
дух да възпитаваме младото поколение на България
към духовно израстване. Тази година инициативата
има шанс отново да обедини усилията ни.
С най-искрени и сърдечни благодарности, както и с
пожелания за активно участие в кампанията и тази
година,
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър СТЕФАНОВ/

По случай 145-годишнината на библиотечното дело
в Силистра, с подкрепата на Емил Радев, "Посланик на Библиотеките" в Европейския парламент,
Регионална Библиотека "Партений Павлович"
обявява конкурс за есе на тема:

„МОЯТА БИБЛИОТЕКА - ПОРТАЛ КЪМ БЪДЕЩЕТО!"
©¬ ¤
За първо място - посещение в Европейския парламент в Брюксел;
За второ място - таблет;
За трето място - електронен четец.
¯§ª¤»£¯³®¤¡
Целева група и възрастова граница за участниците: ученици от
област Силистра, навършили 18 години към 14.05.2015 г.;
²ÁÇ Ä ÎÁÈ¼ÎÄÆ¼ É¼ ÁÍÁÎÊ Представяне на собствени идеи и
визия за съвременните библиотеки и конкретно за Регионалната
библиотека в Силистра;
®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄ ÄÃÄÍÆ¾¼ÉÄÛ Конкурсните работи се изготвят на
български език, в обем до две машинописни страници, формат А4,
шрифт 12 Times New Roman, разредка 1,0.
«ÊÀ½ÊÌ Ä ÊÒÁÉÆ¼ É¼ ÁÍÁÎ¼Î¼ Конкурсът е анонимен. Комисия,
съставена от преподавател по БЕЛ, библиотечни експерти и
представител на г-н Емил Радев ще оценява есетата по следните
критерии: оригинална асоциация с мисията на Библиотеката; степен
на съотносимост към темата и повода на Конкурса; литературнохудожествено въздействие.
¨ÛÍÎÊ Ä É¼ÓÄÉ É¼ ËÌÁÀ¼¾¼ÉÁ É¼ ÁÍÁÎÊ Хартиените оригинали,
получени по пощата, чрез куриер или на ръка, се изпращат на
адрес гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики" № 44, п.к. 212 - РБ
„Партений Павлович" - За конкурса „Моята библиотека - портал към
бъдещето" и се входират в отдел „Регистрация" на библиотеката. В
голям запечатан плик се прилагат пет еднакви екземпляра от есето
и малък, непрозрачен запечатан плик с личните данни на автора
- трите имена, дата и година на раждане, училище и паралелка,
координати за контакт (адрес, телефон, електронна поща). Лицевата
страна и гърба на пликовете и есето не трябва да съдържат никакви
идентификационни маркери за участника.
¦Ì¼ÁÉÍÌÊÆÃ¼ËÌÁÀ¼¾¼ÉÁÉ¼ÁÍÁÎÊÄËÊÕÁÉÍÆÊÎÊÆÇÁÅÈÊ30 април
2015 г., до 18.00 ч. Награждаване: 14 май 2015 г. в Регионалната
библиотека - Силистра
С участието си в конкурса, ученикът гарантира, че е единствен
автор на изпратеното есе и че не нарушава чужди авторски права.
Есетата няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби,
интернет страници, плакати, публикации и др., свързани с целите
на проекта.
ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ¾ÖËÌÊÍÄÃ¼ÆÊÉÆÏÌÍ¼ÈÊÂÁÀ¼ÊÎËÌ¼¾ÛÎÁ
ËÄÍÈÁÉÊÉ¼FNBJMMJCTJMJTUJBJGJKBCWCH

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
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ОБЩЕСТВО
Новини от СОУ "Христо Ботев"-Тутракан:

От Интеракт Клуб-Тутракан:

Великденско състезание по информационни технологии

ченици от СОУ „Христо Ботев” заеха призови
места в ХI-то Великденско
състезание по информационни
технологии, което се проведе на
28 март в Русе. Учениците се състезаваха в четири категории - 5, 6,
7 и 8 клас, с решаване на две задачи. Едната задача - техническа
- създаване на текстов документ

У

по образец, а втората - творческа
- за изработване на презентация
на тема „Великденска трапеза".
152-ма бяха общо участниците
от 5 до 8 клас от три области Русе, Силистра и Търговище.
Знания и техническо майсторство демонстрираха възпитаниците на СОУ „Христо Ботев”, с
ръководители Анна Георгиева и

16 - 22.04.2015 г.

"Купи - Дари"

Ивелина Иванова.
На 1-во място се класира Николай Филипов от 6а клас, а на
3-то място - Александър Енчев
от 8а клас.
Благодарим на участниците
за доброто представяне и пожелания за бъдещи успехи в
областта на информационните
технологии.

Отлично представяне на Областната
олимпиада по Информационни технологии
т 10 до 12 март 2015 г.
в Силистра се проведе
Областната олимпиада по
Информационни технологии. Възпитаниците на училището се явиха
пред комисия на 10 март, където
достойно представиха името на
училището и защитиха своите
проекти пред компетентно жури в
състав: Катя Дженкова - ст.експерт
по математика, информатика и ИТ
и Анелия Атанасова - ст.експерт
Информационно осигуряване.
В категория „Мултимедия" (5-8
клас) от 20 проекта на 2-ро място е
проект „Островите край Тутракан“
с автори Никола Сашев и Елвин
Каранасуф от 5 клас, с 97 т. от
максимален брой - 100 т.
На 3-то място е проект „Виртуална разходка из Тутракан“ с автори
Александър Енчев от 8 клас и Николай Филипов от 6 клас, с 96 точки.
Останалите участници в Областния кръг на олимпиадата по
Информационни технологии и
участници в клуб по „Web дизайн“
имат следното класиране: Ния
Бранимирова и Ивелина Йорданова
от 5б клас са на 6-то място с проект
„Трансмариска“ – 87 т., следвани на
7-мо място от Константин Дочев от
7а клас с проект „Големите котки“
и Трифон Маринов от 5а клас с
проект „Австралийски съюз“ – с
по 85 т. На 9-то място са Владимир
Николов от 7б клас и Филип Калчев
от 6б клас с 80 точки за проект на
тема „Марс".
В категория „Мултимедийни приложения“ (9-12 кл.) от общо четири
проекта, Ирина Тотева и Ива-Мария

ɞɟɰɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɨɬɫɒɭɦɟɧɰɢɢɧɚɨɳɟ
ɬɪɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɬɫɌɴɪɧɨɜɰɢ
ɂɡɤɚɡɜɚɦɟɧɚɲɚɬɚɝɨɥɹɦɚ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɋȼȺɡɚɬɨɜɚɱɟɧɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɯɚ ɦɹɫɬɨ ɤɴɞɟɬɨ
ɞɚɩɪɨɜɟɞɟɦɚɤɰɢɹɬɚɢɫɴɳɨ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɢɯɚ ɜ ɧɟɹ Ɉɫɜɟɧ
ɬɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɤɨɢɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɜ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɂɫɤɚɦɟ ɞɚ
ɢɦɤɚɠɟɦɱɟɫɬɹɯɧɚɩɨɦɨɳ
ɧɚɩɪɚɜɢɯɦɟ ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɟɰɚ
ɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɩɨɳɚɫɬɥɢɜɢ
ɩɨɤɚɡɚɯɦɟɢɦɱɟɢɦɚɥɴɱɧɚɞɟɠɞɚɡɚɬɹɯɞɨɩɴɥɧɢɉɟɬɹ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ

О

Маринова от 11а клас имат 86 т. на най-добри от всяка категория. Клапроект „Креативно и различно“, сираните се състезават през м.май в
а Теодора Филипова също от 11а гр. Монтана на Национална олимпи-

Ч

клас е с 85 т. на проект „Дигитална
галерия“. Те са участници по проекта "С грижа за всеки ученик", модул
"Работа с талантливи ученици за
участие в ученическите олимпиади",
група по ИТ за 11 клас. Проектите
на всички участници от Областната
олимпиада се изпращат в София до
Националната комисия. Тя определя
от всички области в България 20-те

ада по Информационни технологии,
която протича в два кръга: защита
на проект и тест за знания и умения
по Информационни технологии.
Благодаря на учениците за отличното им представяне на Областната
олимпиада по ИТ. Пожелавам им
класиране на Националния кръг
и много професионални успехи в
областта на компютърните науки.

Национална олимпиада по Информационни технологии
лед отличното представяне на Областната олимпиада по Информационни
технологии, резултатите за допуснатите до Национална олимпиада
бяха обявени на 8 април, на сайта
на олимпиадата: http://edusoft.fmi.
uni-sofia.bg/.
Област Силистра ще се представи само от 3 проекта и те са
на възпитаниците на СОУ „Христо
Ботев" - Тутракан с ръководител
Анна Георгиева.
Първият проект е в категория
„Мултимедия“ – възрастова група
5-8 клас, с автори Ивелина Йорданова и Ния Георгиева от 5 клас. В
проекта ученичките са направили
3D модел на крепостта „Трансмариска“.
Другите два проекта са в категория „Мултимедийни приложения“
- 9-12 клас, и техни автори са
Теодора Филипова от 11 клас - с

С

“ТГ”

ɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɂɧɬɟɪɚɤɬ
ɤɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɴɪɜɢ
ɩɴɬɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɯɚɚɤɰɢɹ
Ʉɭɩɢ ɢ Ⱦɚɪɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɉɟɬɹȾɢɦɢɬɪɨɜɚȻɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɦɟɫɬɧɢɹ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ
ɋȼȺ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ȼɟɥɢɤɞɟɧ ɚ
ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ  ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɤɭɩɭɜɚɯɚɢɞɚɪɹɜɚɯɚ
ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢɡɚɞɟɰɚ
ɨɬɫɟɦɟɣɫɬɜɚɜɧɟɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ȼɴɩɪɟɤɢ ɱɟ
ɩɪɨɟɤɬɴɬ ɛɟ ɡɚ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɧɹɤɨɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɢɡɹɜɢɯɚɠɟɥɚɧɢɟɞɚ
ɞɚɪɹɬɞɪɟɯɢɢɢɝɪɚɱɤɢ
ɋɴɛɪɚɧɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɚ
ɞɚɪɟɧɢɧɚɚɩɪɢɥɬɝɧɚɬɪɢ

проект на тема „Дигитална галерия“, в която е описала всичките
свои творби за период от 4-ри години и проект на тема „Различно и
Креативно“ с автори Ирина Тотева
и Ива-Мария Веселинова също от
11 клас. В него те са представили
свои креативни идеи за създаване
на продукти от непотребни вещи.
Учениците на СОУ „Христо Бо-

Калина Михайлова ще
гостува в Брюксел
с автентични носии

тев“ доказаха, че са сред 20-те
най-добри в цяла България в двете
категории - „Мултимедия“ и „Мултимедийни приложения".
Честито на допуснатите за участие в Националната олимпиада.
С пожелания за достойна защита
и успешна представяне на теста!
от стр. 1
ÉÉ¼¡ª¬¤¡ 
«ÌÁËÊÀ¼¾¼ÎÁÇËÊ¤® но съкровище с изключително многообразие,
създавано векове наред,
отразяващо стремежа на българите към
красота и изпълнявало
различни функции, съкровище, което по-младото
поколение почти не познава" - научаваме от
официалната покана на
организаторите.
Във фолклорното ревю
на народни носии, Калина Михайлова ще пред-

стави носии от различни региони на България,
съпроводено и от звука
на гайдата на Стоян
Иванов. Тя ще разкаже
за характеристиките
на носиите от различните етнографски области, а танцьорите
от клуба ще влязат в
ролята на макенени ще
представят част от
колекцията й, допълнена от още автентични
и сценични костюми.
Освен специфичните

за всяка област особености на костюма ще
бъдат представени и
основните характеристики на танците.
След ревюто на народни носии, участниците
ще продължат празника
с най-обичаните български хора. Предвидена е и
инициативата „Прочети
и предай по-нататък“ на щанд ще се разменят
книги на български език.
Презвитера Калина
Михайлова е показвала
своята колекция нееднократно на фолклорни
празници в Тутракан, а
също и в СОУ "Йордан
Йовков", където има желание да възпита любов
на децата към българското. С особена любов
и внимание тя се грижи
и за православния храм
в с. Шуменци, където
живее.
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Военноисторическа експедиция
Партньорските отношения "По бойния път на Българската
между Тутракан и
виетнамски град предстоят армия в Македония, Сърбия и
Унгария през 1944-1945 г.”
След срещата с посланик Ле Дък Лиу:

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɛɟ
ɩɪɢɟɬɨɬɩɨɫɥɚɧɢɤɚɧɚȼɢɟɬɧɚɦɭɧɚɫɅɟȾɴɤɅɢɭ

Калина ГРЪНЧАРОВА
дночасова среща проведе кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов с посланика
на Виетнам у нас Ле Дък

Е

Лиу в посолството в София
на 8 април т.г. Срещата е
по покана на дипломата и
в хода на разговорите са
обсъдени възможностите
за установяване на парт-

ньорски отношения на Тутракан с виетнамски град и
понататъшното развитие
на културно-търговските
връзки.
Д-р Стефанов е изключително удовлетворен от
срещата и от факта, че
виетнамският посланик
е демонстрирал интерес
и познания за Тутракан,
включително и за традиционната международна
седмица „Огненият Дунав".
Той е поел ангажимент да
предложи конкретен виетнамски град, с който могат да се осъществяват
по-тесни връзки. Тутракан
е един от първите градове
в страната с намерение за
побратимяване със сроден
град от Виетнам.
Кметът на крайдунавския град е отправил официална покана към посланик Ле Дък Лиу да посети
Тутракан. Очаква се визитата да се осъществи
през м. юли.
Припомняме, че до тази
срещата между българския градоначалник и виетнамския дипломат се
стигна след посещението
на виетнамска делегация в
Тутракан през м. март т.г.,
когато гостите засвидетелстваха висок интерес
към града, бизнеса и развитието на по-нататъшните
отношения.

изпълнение на решение на
МС № 800 от 3.12.2014 г. и
Постановление на МС № 72
от 27.03.2015 г. за изпълнение на
Националната програма за честване на 70-годишнината от края
на Втората световна война от 27
март до 1 април 2015 г. се проведе
военноисторическа експедиция,

ра, Тутракан, Добрич и Кюстендил.
Исторически музей-Тутракан
бе представен от своя директор
Петър Бойчев.
По време на прехода бяха посетени над 20 паметни места, свързани с бойния път на българската
армия в заключителния етап на
Втората световна война на тери-

беше взета пръст, която ще бъде
положена пред колоните в Алеята
на славата на Военна академия.
Членовете на експедицията се
срещнаха с колеги от Македония
и Сърбия, с които беше постигната
договореност за предстоящи научни прояви. В Белград бе осъществена среща с военни историци

организирана от научна секция
„Военноисторически изследвания"
към Военна академия „Георги С.
Раковски” и Военноисторическата
комисия. В ръководената от доц.
д-р Станчо Станчев експедиция
участваха и представители на Института по балканистика с център
по тракология към БАН, както и на
Историческите музеи в Стара Заго-

торията на Македония, Сърбия,
Хърватска, Унгария и Австрия –
Крива Паланка, Стражин, Страцин,
Куманово, Грабово, Прокупле,
мемориалът Сремски фронт, Вуковар, Дравасоболч, Дравачехи, Ковачхида, българското военно гробище в Харкан, линията „Маргит”,
р. Мур, Яко, Ниш, Бела паланка и
др. От посочените бойни полета

от Института за стратегически
изследвания при Министерство на
отбраната на Република Сърбия, от
Института за съвременна история
и Института по балканистика.
Бяха обсъдени перспективите за
развитие на двустранното научно сътрудничество и участие в
международни научни форуми.
Същите въпроси се поставиха и на
срещата с историци от Университета в Ниш.
Във Виена бе проведена срещаразговор в Българския културен
институт „Дом Витгенщайн” относно инициативите за отбелязване 70-годишнината от края на
Втората световна война, залегнали
в утвърдената от българското правителство национална програма.
Военноисторическата експедиция постигна поставените научни
и проучвателни цели в рамките на
предвиденото време, като измина
близо 3000 км. през България,
Македония, Сърбия, Хърватия,
Унгария и Австрия.

В

Великденски концерт на тутракански таланти
в унгарската столица

а участието на Вокална
формация "Вива Тийнс"
и солистката на Вокална
група "Слънчева усмивка" Петя
Костова заедно с други таланти
от Русе и Силистра във Великденски концерт в Будапеща по
покана на Българския културен
център, съобщи в миналия си
брой в. "Тутракански глас".
Допълнителна информация
за тяхното участие в унгарската столица, получихме от
пресслужбата на Община Русе.
"За да се насладят на наситената с емблематични български
песни и танци програма, в унгарската столица пристигнаха
наши сънародници дори от
отдалечени на Будапеща градове. Концертът беше открит от
балет „Импулс“ при Общински
младежки дом – Русе с ръководители Петя Бонева и Вероника
Петрова. Момичетата изпълниха
танците „Притури се планината“,
„Гитан“, „Вода“ и други.

З

Възпитаниците на Доротея
Бальовска от детска вокална
група „Приста“ към ОМД-Русе
също впечатлиха гостите, сред
които имаше и много унгарци.
В залата на Българския културен
център децата получиха много
аплодисменти. Една част от тях
бяха специално за „Песен за
българката“ в изпълнение на
8-годишния Иван Паришков.
С нови модерни аранжименти
на емблематични парчета от
българската естрадна и рок музика, изпълнителките от вокална
формация „Вива тийнс“ към
Общинския център за извънучилищни дейности – Тутракан,
отново с ръководител Доротея
Бальовска, развълнуваха сънародниците ни. Сълзи в очите
имаше по време на изпълненията на „Здравей, как си приятелю“, „Повей ветре“ и „Я кажи ми,
облаче ле бяло“.
Две фолклорни песни изпя
Стефания Красимирова с аком-

панимент на акордеон на Тодор
Димитров от Националното
училище по изкуствата в Русе
(б.р.:Тодор също е от Тутракан).
Концертът закриха талантливите момичета и момчета от
фолклорен ансамбъл „Добруджа“ към отдел „Култура“ на
Община Силистра и НЧ „Дръстър
2012“ с главен художествен ръководител Димитър Джамбазов.
По-рано през деня фолклорният ансамбъл взе участие в
програма по повод „Дни на
България“, които се проведоха
от 7 до 9 април в централните
Хали на унгарската столица. Стотици българи, унгарци и туристи
от най-различни народности
аплодираха таланта на децата,
които демонстрираха магията на
традиционния български фолклор на една нетрадиционна, но
гостоприемна сцена."
СÉÄÈÆ¼ÊÎ°ÁÅÍ½ÏÆ
Селфи от Будапеща - Боряна,
Антония и Божана от "Вива Тийнс"
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН
Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 58
от 26 Март 2015 г.

¬¡´¡©¤¡
ДНЕВЕН РЕД:
1. Процедура за откриване на „кметства” в
населените места, които отговарят на условията на чл.16, т. 1 от Закона за териториалното
устройство на Република България.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
2. Отчет за изпълнението през 2014 г. на
общинските План и Програма за енергийна
ефективност.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на Общинска програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2015 година.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на изменение и допълнение
в Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от
училищата и извънучилищните дейности на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
5. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в община Тутракан, като
държавна делегирана дейност
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
6. Предоставяне на средства за изготвяне и
издаване на Енциклопедия за Област Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
7. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
8. Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.2849.1.2 на наемател,
настанен по административен ред.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
9. Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.1875.2.2 на наемател,
настанен по административен ред.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
10. 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” с идентификатор
№ 73496.505.92, местност „Голишна” в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
11. Отдаване под наем на част от недвижим
имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с основна
площ от 14,00 кв.м. и спомагателна площ от
6,00 кв.м. от общинска сграда, находяща се в с.
Цар Самуил, кв.72, УПИ /парцел/ - VII, пл. №375
по плана на селото от 1990 г. за извършване на
здравни услуги.
Докладва: Зам-Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на решение за предоставяне
под наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с. Белица, парцел
VI в кв. 12.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 000485 в землището на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 000503 в землището на с.
Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 104087 в землището на с.
Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 105003 в землището на с.
Нова Черна, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 105004 в землището на с.
Нова Черна, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 105007 в землището на с.
Нова Черна, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №
73496.500.1706 , ул.”Стефан Караджа” по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
20. Даване на Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/- изменение
на План за регулация /ПР/ за изменение на подробен устройствен план за урегулиран поземлен
имот - УПИ VI - „за читалище” в кв. 12 и уличната
регулация (с основи точки 29 и 31), граничеща
с югоизточната част на кв. 12 от Кадастрален и
регулационен план одобрен със Заповед № 1318
/ 26.02.1953 г. (имоти общинска собственост).
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
21. Приемане на Правилник за организацията и дейността на пенсионерските клубове и
клуба на инвалида на територията на Община
Тутракан и Устав на градската пенсионерска
организация.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
22. Промяна вида на собствеността и начина
на трайно ползване на имоти с идентификатор
№ 020357 и имот с идентификатор №020360, в
землището на с. Търновци.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
23. Приемане на решение за трансформиране от- публична общинска собственост
в частна общинска собственост на имот с
идентификатор № 73496.500.461 с площ от 121
кв.м., отреден за озеленяване, находящ се в гр.
Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
24. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имот- общинска
собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №
73496.500.187, находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Крепостта”, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
25. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. и разпореждане с
имот - общинска собственост, представляващ
незастроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.3802, находящ
се в гр. Тутракан, ул. „Ана Вентура” № 64, общ.
Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
26. Прекратяване на договор №
Д-276/15.05.2012 година за предоставяне
на концесия на обект, публична общинска
собственост : воден обект язовир „Боблата” с
идентификатор № 73496.32.140, находящ се
в землището на гр. Тутракан, обл. Силистра,
местност „Боблата”, с площ от 104,202 дка.

Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
27. Явна фактическа грешка в Решение №
735 по Протокол № 56 от 26 Февруари 2015 г.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
28. Допълване на Решение № 575 по Протокол № 45 от 29.05.2014г.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
29. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.2 и ал.1, т.16 от
Закон за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.17, ал.2 и при
наличие на условията на чл.16, т.1 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България /ЗАТУРБ/, Общински
съвет–Тутракан:
1. Дава съгласие да се извърши допитване
до населението чрез подписка за откриване на
кметства на с. Бреница и с. Варненци, община
Тутракан.
2. Възлага на кмета на община Тутракан
изпълнение на настоящото решение в срок от
един месец.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Тутракан приема
Отчет по изпълнението през 2014 г. на Плана
и Програмата за енергийна ефективност на
Община Тутракан, приети с Решение № 219 по
Протокол № 17 от 24.10.2012 г. на Общински
съвет – Тутракан.
Приложение: по текста.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и чл.17, ал.1,
т.3 и 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.12,
ал.2 от Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби , приета
с ПМС №298 от 17.12.2003 г., посл. изменение
в сила от 25.04.2014 г. и чл. 6 от Наредба за
условията и реда за осъществяване закрила на
деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Oбщина
Тутракан, последно изменена и допълнена с
Решение № 472 от 30.01.2014 г. , предлагам
Общински съвет Тутракан приема Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби в
Община Тутракан за 2015 г.
Приложение: Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби в Община
Тутракан за 2015 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински
съвет Тутракан Приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за
осъществяване закрила на деца с изявени дарби
от училищата и извънучилищните дейности на
територията на Oбщина Тутракан.
§ 1.Чл. 4 се изменя по следния начин:
„Чл. 4 „Право на закрила по наредбата има
всяко дете с изявени дарби в областта науката,
изкуството или спорта.”
§ 2. В чл.7, т. 2 се изменя по следния начин:
„Чл.7, т.2 Подпомагане за участие в пленери,
обучителни и тренировъчни лагери.”
§ 3. В чл.8, алинея 2 изменя по следния
начин:
„ал.2. Общинската програма за закрила на
децата включва и мерките, одобрени с програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с ПМС и мерки предложени от училища и други юридически лица на
територията на общината. Програмата задължително се публикува на интернет страницата
на общината .”
§ 4. Чл. 10 се изменя по следния начин:
„Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца
с изявени дарби се отпуска на ученици от
VIII до XII клас , класирани до навършване на
18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание,
включени в Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за текущата година, приета
с Постановление на МС.”
§ 5. В Чл. 14, алинея 2 се изменя по следния
начин:
„(2) Искането се попълва по образец съгласно приложение №2 от Наредбата за условията
и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с ПМС.
§ 6. В Чл. 17, алинея 6 се изменя по следния
начин:
„(6) Искането за стипендия се подава до
Кмета на общината в едномесечен срок от
възникване на основанието за предоставяне
на стипендия.”
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 16 и чл. 18, ал.1, т.2 от Закона
за социално подпомагане и чл. 36, ал.2, т. 5,
б. „а” от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, Общински съвет
град Тутракан
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора
с увреждания” като делегирана от държавата
дейност при спазване на натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите,
ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет, Закона за държавния бюджет
на Р България и Методиката за определяне
длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността,
както следва:
- Капацитет - 30 души;
- Стандарт за издръжка - съгласно разчетени
натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие
със стандартите, ежегодно утвърждавани с
Решение на Министерски съвет и Закона за
държавния бюджет за 2015 г.
2. Настанява ДЦВХУ на адрес, гр.Тутракан,
ул. “Ангел Кънчев” №4.
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да
предприеме необходимите действия
във връзка с организирането и разкриването
на ДЦВХУ.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл.5, ал. 1, т. 22 от Правилник за организацията
и дейността на Общински съвет град Тутракан,

дава съгласие да се отпуснат и предоставят на
СНЦ „Енциклопедия Силистренска област" сумата от 5 000 лв. (пет хиляди лева) за изготвяне и
издаване на Енциклопедия за Област Силистра.
2. Задължава Кмета на Община Тутракан
да осигури средствата от бюджета на Община
Тутракан за 2015 г. и във връзка с това да внесе
предложение за изменението му.
Приложение:
1. Копие от искане/молба от СНЦ „Енциклопедия Силистренска област".
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – 1, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2015г. приета с решение № 724 по Протокол
№ 54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр.
Тутракан с имот, частна общинска собственост,
както следва:
В част III, буква А, за „Имоти, които Община
Тутракан има намерение да предостави под
наем чрез публичен търг или конкурс” да се
добави точка 7 „Магазинно помещение” със
застроена площ 58 кв. м, на I-я етаж от Многофункционална сграда, находящо се в с. Белица,
парцел VI в кв. 12.
В част III, буква Б, II за „Продажба на общински жилища на наематели, настанени в тях
по административен ред” да се добави точка 3
Едностаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2849.1.2, находящ се в гр. Тутракан, ул.”Сакар планина“ №10, бл. Възход-II,
вх.А, ет.1, ап.2
В част III, буква Б, II за „Продажба на общински жилища на наематели, настанени в тях по
административен ред” да се добави точка 4
Едностаен апартамент с идентификатор
№73496.501.3456.1.10, находящ се в гр. Тутракан, ул.”Силистра" №2, бл. Истър, ет.2, ап.10
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.37
и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет–Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент №2, с идентификатор
№73496.501.2849.1.2 по КК на гр. Тутракан,
състоящ се от: дневна, кухня, коридор, коридор,
тераса и сервизни помещения със застроена
площ от 40,780 кв.м., избено помещение №2 с
площ от 4,05 кв.м., находящ се в гр.Тутракан,
ул. Сакар планина №10, бл. Възход-2, вх.А, ет.1,
съгласно АОС №1211/27.03.2012г. на Николинка
Иванова Петрова с ЕГН:, наемател настанен по
административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител в размер на 16 200 лв.
(шеснадесет хиляди и двеста лева).
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на процедурата
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона
за общинската собственост, във връзка с чл.37
и чл.38, ал.4 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет –Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент №17, с идентификатор
№73496.501.1875.2.2 по КК на гр. Тутракан,
състоящ се от: дневна, кухня, коридор и
сервизно помещение със застроена площ от
43,400 кв.м., избено помещение №7 с площ от
4,79 кв.м., находящ се в гр.Тутракан, ул.”Христо
Ботев” №2, бл. Витоша, вх. Б, ет.1, съгласно
АОС №547/17.09.2009 г. на Алейда Мехмед
Алескер с ЕГН:8704055613, наемател, настанен
по административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител в размер на 17 800 лв.
(седемнадесет хиляди и осемстотин лева).
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на процедурата
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
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 77.
- „Продажба на Земеделска земя с площ
от 0,649 дка. с начин на трайно ползване „За
земеделски труд и отдих” идентификатор
№ 73496.505.92, местност „Голишна”, в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1815/27.02.2015 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ - Земеделска земя с площ
от 0,649 дка с начин на трайно ползване „За
земеделски труд и отдих” идентификатор
№ 73496.505.92, местност „Голишна”, в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1815/27.02.2015г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 627,00 (
шестстотин двадесет и седем.)
- 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
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.17, ал.1 , ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
част от недвижим имот – публична общинска
собственост, а именно: недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в с.
Цар Смауил, кв. 72, УПИ /парцел/ VII-ми , пл. №
375, по плана на селото от 1990 г., представля-

ващо обособено помещение с основна площ
от 14,00 кв.м. и спомагателна площ от 6,00
кв.м. от общинска сграда за извършване на
здравни услуги за срок до 5 /пет/ години, при
първоначална тръжна цена, съгласно “Тарифа”
за началния размер на месечните наеми и цени
на 1кв.м., в размер на 11,10 лв. /единадесет лева
и десет ст./ с ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на договора.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.39, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.50, ал.1 от
НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан.
ДАВА СЪГЛАСИЕ
1. За отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост, находящ се в с.Белица,
парцел VI в кв. 12, представляващ „Магазинно
помещение” със застроена площ 58 кв. м. и
използваема 32,00 кв. м.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на „Магазинно помещение” със застроена площ 58 кв. м. находящ
се в с.Белица, парцел VI в кв. 12, за срок от 3 /
три/ години, за развиване на търговска дейност
3. Определя първоначална месечна цена,
съгласно „Тарифата за началния размер на месечните наеми и цени за 1 кв. м.”, актуализирана
с Решение №574 от 29.01.2008 г. на Общински
съвет гр. Тутракан, в размер на 57,60 лв. /
петдесет и седем лева и шесдесет ст./ с ДДС.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива” имот № 000485 с площ от 1,856
дка, категория III /трета/, местност „До селото”
по картата на възстановената собственост на
с. Цар Самуил общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер
на 1 794,00 /хиляда седемстотин деветдесет и
четири лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „нива”имот № 000503 с площ
от 2,326 дка, категория III /трета/, местност
„До селото” по картата на възстановената
собственост на с. Цар Самуил общ. Тутракан
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2 248,00 /две хиляди двеста
четиридесет и осем лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива”имот № 104087 с площ от 0,499
дка, категория IV /четвърта/, местност „Юрта”
по картата на възстановената собственост на
с. Старо село общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
482,00 /четиристотин осемдесет и два лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване „лозе”имот № 105003 с площ от 0,500
дка, категория IV /четвърта/, местност „Лозята”
по картата на възстановената собственост на
с. Нова Черна общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
483,00 /четиристотин осемдесет и три лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване „лозе”имот № 105004 с площ от 0,500
дка, категория IV /четвърта/, местност „Лозята”
по картата на възстановената собственост на
с. Нова Черна общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
483,00 /четиристотин осемдесет и три лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,

Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно
ползване „лозе”имот № 105007 с площ от 0,499
дка, категория IV /четвърта/, местност „Лозята”
по картата на възстановената собственост на
с. Нова Черна общ. Тутракан и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
482,00 /четиристотин осемдесет и два лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ - Незастроен неурегулиран поземлен
имот с площ от 108,00 / сто и осем/ кв.м.,
кадастрален № 73496.500.1706, ул. „Стефан
Караджа”, кв.14 по КК на гр. Тутракан при граници: С-поз.имот №73496.500.3523; И-поземлен
имот № 73496.500.3523; Ю-улица”Стефан
Караджа”№73496.500.703; З-поземлен имот №
73496.500.3523, съгласно АОС 1814/25.02.2015
г. и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 1300,0 лв. (хиляда е триста
лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание ч.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
чл.134 , ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗУТ и приложените
документи удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.7 от ЗУТ предлагам
Общински съвет – Тутракан
РАЗРЕШАВА да се възложи изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение
на План за регулация /ПР/ за изменение на
подробен устройствен план за урегулиран
поземлен имот – УПИ VI - „за читалище” в
кв.12 и уличната регулация (с осови точки 29
и 31) граничеща с югоизточната част на кв.12
от Кадастрален и регулационен план одобрен
със Заповед № 1318 / 26.02.1953 г. ( общинска
собственост) . Новообразуваният УПИ ХIV да се
отреди за „общински без застрояване”. Проектните граници (улични регулационни линии
и вътрешни регулационни линии) да покриват
съществуващите на место имотни граници.
Да представи проект за ПУП - ПР съгласно
приложената скица - предложение в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №7
/ 22.ХII.2003 г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8/14.06.2001 год.
за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид. Да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема прозрачна
основа и на магнитен носител.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седем дневен срок
от приемането му.
Решението не подлежи на оспорване,
съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет- гр.
Тутракан приема Правилник за организацията
и дейността на пенсионерските клубове и
клуба на инвалида на територията на община
Тутракан и Устав на градската пенсионерска
организация.
Приложения:
1. Правилник за организацията и дейността
на пенсионерските клубове и клуба на инвалида на територията на община Тутракан.
2. Устав на градската пенсионерска организация.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал.1,
ал. 3, т.5 от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет гр. Тутракан.
1.1. Дава съгласие за промяна вида на
собствеността на поземлените имоти с идентификатор № 020357 находящ се в землището
на с. Търновци, общ. Тутракан, Местност:
„Куюлука”, III /трета/ категория, с площ от
13,590 дка, от публична общинска собственост
в частна общинска собственост
1.2 Дава съгласие за промяна вида на собственост на поземлен имот с идентификатор
№ 020360, находящ се в землището на с. Търновци, общ. Тутракан, Местност: „Куюлука”,
III /трета/ категория, с площ от 11,624 дка,
от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2.1. Променя начина на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор № 020357,
находящ се в землището на с. Търновци, общ.
Тутракан, Местност: „Куюлука”, III /трета/
категория, с площ от 13,590 дка от „пасище,
мера” в „друг вид земеделска земя” и променя
начина на трайно ползване на поземлен имот
с идентификатор № 020360, находящ се в
землището на с. Търновци, общ. Тутракан,
Местност: „Куюлука”, III /трета/ категория, с
площ от 11,624 дка от „пасище, мера” в „друг
вид земеделска земя” .
2.2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия по
промяна вида на собствеността и начина на
трайно ползване на поземлени имоти с идентификатор № 020357, находящ се в землището
на с.Търновци, Местност: „Куюлука”, III/трета/
категория, с площ от 13,590 дка. и поземлен
имот с идентификатор № 020360 находящ се в
землището на с.Търновци, Местност: „Куюлука”, III /трета/ категория, с площ от 11,624 дка.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
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 № 73496.500.461 с площ от 121 кв.м.,
отреден за озеленяване, находящ се в гр.
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Тутракан, ул. „Трансмариска” 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
¬¡´¡©¤¡
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
2015г. 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 79.
- „Незастроен неурегулиран поземлен имот
с площ от 183 кв.м. с начин на трайно ползване „Ниско застроявани” с идентификатор
№ 73496.500.187, находящ се в гр.Тутракан,
улица „Крепостта”, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1805/03.02.2015 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ - Незастроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 183 кв.м. с начин
на трайно ползване „Ниско застроявани” с
идентификатор № 73496.500.187, находящ
се в гр. Тутракан, улица „Крепостта”, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 1805/03.02.2015г.
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2200,00 (две хиляди и
двеста) лева. без ДДС
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8
ал.9 и чл.35, ал.1от 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 78.
- „Продажба на Незастроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 1334 кв.м. с начин
на трайно ползване „За друг обществен обект,
комплекс” с идентификатор № 73496.501.3802,
находящ се в гр. Тутракан, улица „Ана
Вентура ”, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1813/25.02.2015 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ - Незастроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 1334 кв.м. с
начин на трайно ползване „ За друг обществен обект, комплекс” с идентификатор №
73496.501.3802, находящ се в гр. Тутракан,
ул.„Ана Вентура”, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1813/25.02.2015 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
16700,00 ( шестнадесет хиляди и седемстотин
лева.) лева без ДДС
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 9,
Въздържали се – 6, Против – 2
¬¡´¡©¤¡
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ЗК и чл. 77 от ЗК и чл.
38, т. 2 от договор за предоставяне на концесия
№ Д-276/15.05.2012 г., Общински съвет – град
Тутракан, реши :
1. Дава съгласие да се прекрати договор
за концесия № Д-276/15.05.2012 г., сключен
между община Тутракан и „ВЕДИ 009” ЕООД,
ЕИК 200909125 със седалище и адрес на
управлението, гр. Варна, представлявано от
Николай Стелиянов Могоров, за предоставяне
за експлоатация на воден обект язовир „Боблата” с идентификатор № 73496.32.140, находящ
се в землището на гр. Тутракан, обл. Силистра,
местност „Боблата”, с площ от 104,202 дка, по
взаимно съгласие, считано от 06.04.2015 г.
2. Упълномощава кмета на Община Тутракан да извърши всички по-нататъшни действия, свързани с прекратяване на концесията.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
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 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.
Разликата от 0,085 дка, наследниците
следва да заплатят на Общината по цени
определени от Общинския съвет или 82,11
лева (осемдесет и два лв. и единадесет ст.).
Решението е неизменна част от Решение №
575 по Протокол № 45/29.05.2014 г.
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: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
¬¡´¡©¤¡
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Тутракан:
1. Дава съгласие за поставяне на паметник
на писателя Николай Хайтов в затревена
площ на ул. „Никола Обретенов” в поземлен
имот с идентификатор № 73496.501.1030 по
кадастралната карта на гр. Тутракан
2. Разходите по изграждане и поставяне
на паметника са изцяло за сметка на Инициативния комитет.
Решението е неизменна част от Решение №
575 по Протокол № 45/29.05.2014 г.
Гласували: 17 съветници, За – 16, Въздържали се – 1, Против – няма
«ÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÉ¼ª½®ÏÎÌ¼Æ¼É
¼É¼ÄÇ©¤¦ª§ª
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И.ф. Председател на Районен съд-Тутракан Спас СТЕФАНОВ:

За качествена съдебна реформа
е необходим ангажиментът
на действащите юристи
ɢɧɟɪɰɢɹ  ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɩɪɟɞ ɧɹɤɨɝɨ ɧɹɤɴɞɟ ɫɢ ɱɟ ɫɟ
ɩɪɚɜɢɧɟɳɨ
Ʉɚɬɨɱɨɜɟɤɨɬɫɢɫɬɟɦɚɬɚ
ɤɨɟɫɦɹɬɚɬɟɱɟɜɴɜȼɚɲɚɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɴɞɢɹ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢ"
 ɇɚɝɥɟɞ ɫɚ ɞɪɟɛɧɢ ɧɟɳɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɬɟɞɟɥɚɬɨɜɚɫɚ
ɞɟɥɚɬɚ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɛɠɚɥɜɚɬ
ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɬɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɋɚɦɨɟɞɢɧɩɪɢɦɟɪɳɟɩɨɫɨɱɚ
 ɬɨɡɢ ɤɨɣɬɨ ɨɛɠɚɥɜɚ ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɨɬɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɫɴɞɴɬ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚɞɟ ɯɨɞ ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ
ɚɤɨ ɬɨɣ ɧɟ ɛɴɞɟ ɧɚɦɟɪɟɧ ɧɚ
ɚɞɪɟɫɚɧɚɤɨɣɬɨɟɛɢɥɩɨɫɨɱɟɧ
ɢɥɢ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɭ ɚɞɪɟɫ
ɇɨ ɡɚ ɞɚ ɜɥɟɡɟ ɜ ɫɢɥɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨɧɚɫɴɞɚɨɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨɱɟ
ɟɝɨɬɨɜɨɪɟɲɟɧɢɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɛɴɞɟ ɜɪɴɱɟɧɨ ɥɢɱɧɨ ɧɚ ɩɨɞɚɥɢɹɠɚɥɛɚɬɚȺɧɹɦɚɡɚɤɨɧɨɜɚ
ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɚ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɤɨɹɬɨ
ɚɤɨɧɟɝɨɧɚɦɟɪɢɦɧɚɚɞɪɟɫɚ
ɞɚ ɫɟ ɫɱɢɬɚ ɱɟ ɨɛɹɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɟ ɜɪɴɱɟɧɨ ɩɨɪɚɞɢ ɤɨɟɬɨ ɢɦɚ
ɞɟɥɚ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɜɥɹɡɚɬɜɫɢɥɚɉɨɟɞɧɨ
ɞɟɥɨ ɧɚ ɧɚɲɢɹ ɫɴɞ ɢɦɚ ɞɨɪɢ
ɤɚɫɚɰɢɨɧɧɚ ɠɚɥɛɚ ɨɬ ɞɪɭɝɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɨɹɬɨɧɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟ
ɢɡɩɪɚɬɟɧɚ ɞɨ ɤɚɫɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɢɧɫɬɚɧɰɢɹ ɡɚɳɨɬɨ ɧɢɟ ɜɫɟ
ɨɳɟɧɟɦɨɠɟɦɞɚɹɜɪɴɱɢɦɧɚ
ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɤɚɤɬɨɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɫɴɞɚ ɬɚɤɚ ɢ ɤɚɫɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɠɚɥɛɚ ɤɚɤɜɨɬɨ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ
ɢɦɚɦɟȿɬɨɟɞɧɚɩɪɟɱɤɚɤɨɹɬɨ
ɦɨɠɟ ɡɚɤɨɧɨɜɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɨɞɨɥɹɧɚɚɤɨɫɟɩɪɢɟɦɟɫɴɳɨɬɨ

СМЯХ
ÌÁÕ¼Î се двама съученици.
негър в три часа през нощта?!
– Как е, какво ново при тебе?
– Записах се да уча медицина.
¼ÎÄ¨¼É¿¼Í¼ÌÛÉ получил соци– Аз пък ветеринар… Значи ще алните помощи, почерпил се поможем да се лекуваме един друг. добаващо и прибирайки се купил
една точилка за баница – подарък
 ¤Ã¿ÇÁÂÀ¼ÎÁ много изтощен, за жената. Айше като го видяла
сеньор Роко, разклатени са ви какво е купил взела да се вайка:
нервите, кръвното ви се е вдиг– А бре Манго, какво си напранало. Най-главното е отдих и сън. вил бе, децата в къщи гладни стоят,
Лягайте си рано, с кокошките…
а ти мебели купуваш.
– С колко, докторе?
¤ÉÀÄÅÍÆ¼ÌÏÇÁÎÆ¼
«¼ÒÄÁÉÎÆ¼ пита лекар: – Защо
Дават флейта и шест кобри,
трябваше да стоя цели десет една, от които е глуха.
минути с изплезен език, докторе?
– За да мога на спокойствие да
¾Á½ÇÊÉÀÄÉÆÄ под душа:
ви напиша рецептата, уважаема
- Дай ми шампоан, моля те.
госпожо.
- Заповядай, мила.
- Ама тоя е за суха коса... Моята
«ÌÄ¿ÄÉÁÆÊÇÊ¿¼
вече е мокра!
- Докторе, родих бебе със сини
очи като германец, с руса коса като
¢ÁÉ¼ ÍÁ нанесла в нова жичех, с тъмна кожа като арабин, със лищна кооперация, веднага след
свити очи като японец, с голямо което решила да се запознае със
чело като англичани и се чудя от съседите си по етажите. Слезнала
кого съм забременяла!
на един етаж и почукала. Вратата
- Ами от Организацията на обе- й отваря мъж.
динените нации!
- Здравейте, аз съм ви новата
съседка!
¬¼Ã¿Ê¾ÊÌ в Перник:
- Отдолу или отгоре? - отвърнал
– Сине, к’во е станало?
мъжът!
– Еми, скарахме се с жената, аз
- Ей, ти пък имай малко търпея ударих, тя си събра багажа и се ние, и това ще стане!
изнесе.
– Сине, пълен провал си… кога
¼¾ÎÊ½ÏÍ¼ се возела възрастна
си виждал, аз да бия майка ти…… жена. До нея се качило малко моми тя да МОЖЕ да стане, да си събе- че, което попитало на висок глас:
ре багажа и да се изнесе?
- Бабо, на колко години си?
Жената се опитала да избегне
¤ÍÆ¼ÈÔÊÆÊÇ¼À Искам шоко- отговора. Но детето продължило:
лад! – крещи малко канибалче.
- Бабо, айде кажи поне първата
Бащата е нервен.
цифра.
– Млъкни! Откъде да ти намеря
- Пет. - отговорила жената.

Детето отново: - А втората?
- Четири.
Детето пак: - А третата?

- Ми таксата ми е 10 лв!
- Що толко евтино, ма.
- Ми щото съм сифилистичка,
затова.
¤¾¼ÉÓÊ ÍÎ¼É¼Ç на петнадесет
- Абе, не е важна религията.
години и баща му казал:
Важното е да сме живи и здрави.
- Сине, дойде време да си поговорим за с*кс...
¢ÁÉ¼ÆÖÈ мъжа си: - Странен е
Иванчо отговорил:
този бояджия! При мен боядиса
- Питай, тате, питай!
кухнята за един ден, а при съседката вече е три дни и не е готов...
¡ÀÉ¼ ÈÏÎÌ¼ бил с проститутка.
- Ти си странна! - казва мъжът
Доволен накрая и казва: - Евала й. - Ти си на петдесет, а съседката
гадже, колко пари искаш?
е на двадесет!

“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

Специализирана областна
комисия утвърди 44 военни
паметника в област Силистра

Областна администрация
Силистра заседава Областна комисия „Военни
паметници”, свикана от областния
управител Стоян Бонев, който
председателства форума с участието на Кристина Томова, мл.
експерт в дирекция „Социална
политика“ в Министерство на
отбраната, информират от областната пресслужба. По време на
заседанието бяха решени няколко
въпроса. Утвърден бе регистърът
на военните паметници в област
Силистра – общо 44 в седемте
общини на областта. На практика
във всяко трето населено място в
област Силистра има поне един
паметник, свързан с паметта и
подвига на българските войни.
Най-голям е броят на военните
паметници в община Силистра
– 12, следвана от Тутракан – 8,
Алфатар – 7, Кайнарджа – 6, Ситово – 5, Главиница – 4, Дулово – 2.
Регистърът включва паметници
и паметни плочи, пирамиди и
композиции, както и комплекси.
Почетени са всички войни – от
Сръбско-българската до Втората
световна война; Руско-турските
войни; има орелеф и на рейнджъра
Преслав Стоянов, загинал по време
на мисия в Ирак. Няколко са паметниците в чест на добруджанските
революционери.
Сред най-внушителните е паметникът за 31 Силистренски
пехотен полк – Железен. Както е
известно, налице е готов проект
за изграждане край него на Мемориална стена на славата, чиято
стойност, вкл. облагородяването
на района, е около 100 000 лева.
Преди няколко месеца той бе представен в Областна администрация
от председателя на Инициативния
комитет – г-н Николай Димов. Обявена е специална банкова сметка,
на която се събират дарения за
осъществяване на проекта.
Пълният регистър на военните
паметници в област Силистра в
отделен едноименен раздел се
намира на страницата на Областна
администрация Силистра – http://
silistra.government.bg/. Към регистъра има и картотека с още
информация за паметниците, вкл.
и за тяхното състояние.
Сред паметниците с най-общо

В

Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

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

СУДОКУ

от стр. 1 ɩɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɨɩɪɚɜɨɪɚɡɞɚɜɚɧɟ
 ɞɚ ɢɦɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɨ ɫɢ
ɦɢɫɥɹɱɟɧɟɫɚɬɚɦɤɴɞɟɬɨɝɢ
ɜɢɠɞɚɬɩɨɥɢɬɢɰɢɬɟɁɚɞɚɛɴɞɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɟɞɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚ
ɪɟɮɨɪɦɚɜɫɮɟɪɚɬɚɧɚɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨ ɛɢ ɫɥɟɞɜɚɥɨ ɩɨɜɟɱɟ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ ɫɩɨɪɟɞ
ɦɟɧ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ ɸɪɢɫɬɢ 
ɬɟɡɢ ɤɨɢɬɨ ɪɚɛɨɬɹɬ ɜ ɧɟɹ Ɂɚ
ɞɚ ɩɨɜɹɪɜɚɬ ɬɟ ɱɟ ɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɫɟɩɪɚɜɢɩɪɨɦɹɧɚɡɚɞɚɤɚɠɚ
ɢɬɟɤɚɤɹɜɢɠɞɚɬɬɚɡɢɩɪɨɦɹɧɚ
ɢ ɤɚɤɜɨ ɬɨɱɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢ
ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɭɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
 Ʉɨɝɨ ɢɦɚɬɟ ɩɪɟɞɜɢɞ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɸɪɢɫɬɢ"
ȼɫɢɱɤɢɪɚɛɨɬɟɳɢɜɫɴɞɟɛɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɟɯɧɢɹɬɝɥɚɫɧɟ
ɫɟɱɭɜɚɈɬɬɹɯɧɨɢɦɟɝɨɜɨɪɹɬ
ɯɨɪɚɤɨɢɬɨɧɚɢɫɬɢɧɚɫɚɸɪɢɫɬɢ ɧɨ ɬɟ ɫɚ ɩɨɜɟɱɟ ɩɨɥɢɬɢɰɢ
ɜɟɱɟ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
Ⱥ ɪɚɛɨɬɟɳɢɹɬ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɹɬ
ɸɪɢɫɬ ɢɦɚ ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɨ ɩɨ
ɞɪɭɝɨɦɧɟɧɢɟɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢɜɴɩɪɨɫɢɌɭɤɧɟɫɬɚɜɚɞɭɦɚɫɚɦɨ
ɡɚ ɚɬɟɫɬɚɰɢɢ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɬɨɜɚɪɜɚɧɟɢɬɧɜɴɪɯɭɤɨɟɬɨ ɫɢ ɮɨɤɭɫɢɪɚɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ
ɠɟɥɚɟɳɢɬɟ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɬɚɡɢ
ɪɟɮɨɪɦɚɌɭɤɢɞɟɪɟɱɡɚɩɪɨɦɟɧɢɜɪɟɞɢɰɚɡɚɤɨɧɢɩɨɤɨɢɬɨ
ɪɚɛɨɬɢɩɪɚɜɨɫɴɞɢɟɬɨ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ"
 ɋɥɭɱɚɹɬ ɫ ɄɌȻ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɂɡɥɢɡɚ ɬɚɤɚ ɱɟ ɫɴɞɴɬ ɟ ɜɢɧɨɜɟɧ ɡɚɳɨɬɨ ɫɩɚɡɢ ɡɚɤɨɧɚ
Ɇɢɫɥɹɱɟɩɚɤɫɟɬɪɴɝɜɚɩɨɟɞɢɧ
ɩɴɬ ɤɨɣɬɨ ɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɟɧ ɢ ɫɟ
ɞɟɣɫɬɜɚɩɨɫɢɥɚɬɚɧɚɧɹɤɚɤɜɚ

ɫɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚ ɫ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
ɫɪɟɳɚɟɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬɫɴɞ
ɉɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɛɢɬɢɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɢ ɉɪɨɦɟɧɢ ɫɟ
ɢ ɫɴɞɟɛɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɮɨɪɦɢɬɟɜɧɟɹɩɨɧɹɤɨɝɚɡɚɰɢɤɥɹɬ
ɞɪɭɝɩɴɬɩɨɬɟɝɥɹɬɧɚɡɚɛɴɪɡɚɧɢ
ɨɛɨɪɨɬɢɂɜɫɟɢɦɚɧɟɳɨɤɨɟɬɨ
ɧɟɞɨɫɬɢɝɚɄɨɟɬɨɳɟɪɟɱɟɱɟ
ɪɟɮɨɪɦɢɬɟɩɪɨɞɴɥɠɚɬ
Ɂɚɬɨɜɚɤɚɤɜɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚ
ɬɟɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟɫɢɮɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɊɚɣɨɧɟɧɫɴɞɌɭɬɪɚɤɚɧ ɋɩɚɫ ɋɌȿɎȺɇɈȼ ɤɨɣɬɨ
ɢɡɩɴɥɧɢ ɞɜɚ ɩɴɥɧɢ ɦɚɧɞɚɬɚ
ɧɚɩɨɫɬɚɢɜɫɪɟɞɚɬɚɧɚɬɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɞɪɭɝɳɟɡɚɟɦɟɪɴɤɨɜɨɞɧɨɬɨɦɹɫɬɨ
 ɋɴɞɟɛɧɚɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɟ
ɟɞɢɧɨɬɝɥɚɜɧɢɬɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɧɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ Ʉɚɤɜɨ
ɫɦɹɬɚɬɟ ɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɧɚɣɧɚɩɪɟɞɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢ"
 ȼɫɟ ɨɳɟ ɧɟ ɟ ɹɫɧɨ ɤɚɤɜɨ
ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ ɠɟɥɚɟɳɢɬɟ
ɞɚ ɪɟɮɨɪɦɢɪɚɬ ɫɴɞɟɛɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɇɟɟɜɹɪɧɨɱɟɬɹɧɟ
ɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɚɧɚ   ɝɨɞɢɧɢ
ɜɫɟɪɟɮɨɪɦɢɫɟɩɪɚɜɹɬɜɧɟɹ
Ʉɚɡɜɚɦɱɟɧɟɟɹɫɧɨɤɚɤɜɨɫɟ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɡɚɳɨɬɨɥɢɩɫɜɚɤɨɧɤɪɟɬɢɤɚɜɴɜɜɫɢɱɤɢɨɧɢɹɢɡɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɴɫ ɫɴɞɟɛɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚȺɤɨɬɨɜɚɟɩɪɨɦɹɧɚɫ
ɤɨɹɬɨɞɚɛɴɞɟɫɥɚɝɚɧɧɚɦɨɪɞɧɢɤ ɢɥɢ ɤɚɢɲɤɚ ɧɚ ɫɴɞɢɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɢɬɟ ɧɟ ɫɦɹɬɚɦ ɱɟ ɟ
ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥɤɨ ɟ
ɩɪɨɦɹɧɚɜɧɚɫɨɤɚɩɨɛɴɪɡɨɬɨɢ

ɤɨɟɬɨ ɜɚɠɢ ɡɚ ɞɚɜɚɧɟ ɯɨɞ ɧɚ
ɞɟɥɨɬɨ ɜ ɫɴɞɟɛɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɚɤɨɧɟɛɴɞɟɧɚɦɟɪɟɧɧɚɚɞɪɟɫɚɂɬɚɤɚɫɟɩɪɨɬɨɱɜɚɬɧɟɳɚɬɚ
ɜɴɜɜɪɟɦɟɬɨ
Ʉɨɦɟɧɬɢɪɚɦɟɝɨɢɜɧɚɲɢɬɟ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɫɪɟɞɢɢɜɩɭɛɥɢɱɧɨɬɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɧɚɣɩɨɫɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɩɪɟɞɫɴɞɚ
ɫɥɟɞɜɚɞɚɛɴɞɟɢɡɱɢɫɬɟɧɨɞɚ
ɨɬɩɚɞɧɟ ɬɧɚɪ ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɧɚɱɚɥɨɄɚɡɚɧɨɞɪɭɝɨɹɱɟɫɴɞɴɬɞɚ
ɛɴɞɟɡɚɞɴɥɠɟɧɞɚɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚ
ɨɛɟɤɬɢɜɧɚɬɚɢɫɬɢɧɚɢɬɨɜɚɞɚ
ɛɴɞɟ ɧɟɝɨɜɨ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ ɞɚ
ɪɟɲɚɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɢ ɫɚɦɨ
ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɩɪɟɞ ɧɟɝɨ
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚ ɨɬ ɫɬɪɚɧɢɬɟ
Ɂɚɳɨɬɨɫɟɝɚɲɧɨɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɧɚɞɨɫɴɞɟɛɧɨɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɄɚɤɬɨɢɱɟɫɬɨɩɴɬɢɨɬ
ɫɬɪɚɧɚɧɚɡɚɳɢɬɚɬɚɫɟɹɜɹɜɚɬ
ɧɟɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢɪɚɡɱɢɬɚɣɤɢɬɨɱɧɨ ɧɚ ɬɨɜɚ  ɫɴɞɴɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɫɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɱɢɬɚɜ
ɫɴɞɟɛɟɧ ɚɤɬ ɬɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨ
ɢɦɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨ ɨɛɪɚɡɧɨ
ɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ɞɨɪɚɡɫɥɟɞɜɚ Ɍɨɜɚ
ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɧ ɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɧɟ
ɟ ɱɢɫɬɚ ɫɴɞɢɣɫɤɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɂ
ɤɭɩ ɞɪɭɝɢ ɧɟɳɚ ɨɳɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɫɟɩɪɨɦɟɧɹɬ
ȾɟɧɩɪɟɞɢɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɢɸɪɢɫɬɢɬɟɧɚ
ɚɩɪɢɥɊɚɣɨɧɟɧɫɴɞɌɭɬɪɚɤɚɧɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɡɚɬɪɟɬɚɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ
ÄȾɟɧɧɚɨɬɜɨɪɟɧɢɬɟɜɪɚɬɢ´
ɋɴɞɟɛɧɚɬɚ ɩɚɥɚɬɚ ɛH ɨɬɜɨɪɟɧɚɡɚɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɩɨɠɟɥɚɯɚɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɨɬɛɥɢɡɨ
ɫ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɴɞɚ ɞɚ ɩɨɫɟɬɹɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ
ɫɥɭɠɛɢɢɫɴɞɟɛɧɢɬɟɡɚɥɢɞɚ
ɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫɩɪɟɞɥɚɝɚɧɢɬɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɫɴɞɟɛɧɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬɜɫɴɞɟɛɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɩɨɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɢɥɢɧɚɤɚɡɚɬɟɥɟɧɩɪɨɰɟɫ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɟ
ɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɡɚɫɢɥɜɚɧɟɞɨɜɟɪɢɟɬɨɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɜ
ɫɴɞɟɛɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɧɚɩɪɚɜɧɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɞɨɛɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɢɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚɨɪɝɚɧɢɬɟɧɚɫɴɞɟɛɧɚɬɚɜɥɚɫɬ

човешко послание е и паметникът
на тъжащата майка в село Старо
село. Този монумент и паметникът
на загиналите във войните в град
Алфатар са предвидени за ремонт
в програмата за отбелязване на
100-годишнината от Първата световна война, за осъществяването,
на която е създаден Организационен комитет с участието на
четирима министри и на областните управители от цялата страна.
Други два подобни паметника – в
село Васил Левски (община Алфатар) и в село Варненци (община
Тутракан) предстои също да бъдат
ремонтирани, но във връзка с честването на 70-годишнината от края
на Втората световна война.
Сред внушителните и емблематични места е мемориалът
„Военна гробница 1916 г.” край
село Шуменци, свидетелство за
Тутраканската епопея в борбата на
Добруджанския фронт. За всички
дейности в най-добре поддържаното в страната военно гробище,
посветени на стогодишнина на
Първата световна война, ще бъде
направено предложение да бъдат
финансирани от държавата. По
всяка вероятност като част от тях
може да стане и изграждането на
нов паметник на загиналите от
село Белица. Грижата за военните
паметници ще продължи поетапно
и в следващите 2016-2018 г., обяви
пред участниците в Комисията мл.
експерт Кристина Томова, която
сподели, че в предложенията на
общините липсват мащабни изяви
с участието на ученици.
Представители на община Тутракан в заседанието бяха директорът на дирекция "Хуманитарни
дейности" - Стефка Станкова,
директорът на Историческия музей - Петър Бойчев и кметът на с.
Белица - Костадин Манев.
Областна комисия „Военни паметници” – Силистра е създадена
да оптимизира взаимодействието
в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на
централната администрация, органите за местно самоуправление,
обществените организации, сдружения и граждани за постигане на
ефективна държавна политика по
отношение на военните паметници.
“ТГ”
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Почетни роми и интегрирани българи Йоанна Димитрова на ромския празник в Каварна
първа в "Spring star"
Тутраканската група "Сакин Туна" ("Тихият Дунав") участва в празника

А

ктьорът Влади Въргала и журналистът
Васил Иванов бяха
удостоени с приза „Почетен ром” на ромския квартал в Каварна, научаваме
от пресцентъра на морския
град. Отличието се връчва
традиционно осма година
по случай Международния
ден на ромите - 8 април, за
принос в развитието на етническата толерантност.
Влади Въргала излезе преобразен като типичен ром в
черен костюм, бели обувки
и розово бомбе, с посланието, че за него няма разлика
в цвета на кожата и вероизповеданието, защото „Ти
си просто човек, а къде ще
живееш и как ще живееш
това е личен избор“. В ролята на почетен ром, Въргала поздрави всички хора
по света с думи на ромски:

„Одевел те дел туменге
зурлите тай бахталипе!"
(„Господ да ви дава здраве
и щастие").
Популярният разследващ журналист от Нова
телевизия
Васил Иванов
пък даде за
пример ромския квартал
"Хаджи Димитър" с хубавите си къщи
и асфалтирани улици.
За празника
ромите бяха
поздравени
от кмета на
общината
Цонко Цонев,
който ги зарадва с нови-

ната, че ще осигури нови
работни места, тъй като
предстои този месец да
заработи фабриката за

на тази интеграция е, че
Общината успява да осигури добри условия за живот
на всички нейни жители и
така различните етноси
сами се интегрират.
Празникът в Каварна започна с концерт на възпитаници на детски градини
и училища от общината. В
отбелязването на Международния ден на ромите в Каварна взеха участие и деца
от детските градини на
общината, които работят
по проект „Шанс за всяко
дете” на община Каварна.
Малчуганите, които с
помощта на ромските медиатори и ръководствата
на детските заведения,
се бяха готвили дълго за
изявата, зарадваха своите
родители и гостите на
празника с емоционални
изпълнения.
За доброто настроение
на каварненци се погрижи
тутраканската група "Сакин Туна" (Тихият Дунав),
които бяха поканени лично

рапани, която
се намира в
квартала. С
усмивка Цонев допълни,
че се надява
някой ден и
той да бъде
удостоен с
приза „Почетен ром".
Ромския
квартал в Каварна, прочут
още като „Бевърли хилс“,
отдавна е
известно, че
няма проблем
с интеграцията на ромите. Основата

от кмета на Каварна Цонко
Цонев и посрещнати от
"ромския кмет" Мартин
Башев. С радостен пламък
в очите и чудесни танци,
младите танцьори вдигнаха градуса на настроението още по-високо. С
участието си те показаха
съпричастност към каузата: "Няма значение кой
от какъв етнос е, когато
се замислиш за болката на
другия, тогава разбираш,
че всички сме едни и същи
хора" (Влади Въргала).
Специално за Международния ден на ромите оркестър „Тракия” и Иво Папазов – Ибряма поздравиха
всички празнуващи.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

17 април – Денка ГАНЕВА, ФТС „Детелини”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
17 април – Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-Тутракан
17 април – Мердан АХМЕД, Ст.спец. „Пожаронаблюдател”, Община Главиница
18 април – Пламен ПРОДАНОВ, Бизнесмен, „Палермо”
ЕООД, гр. Тутракан
18 април – Сенами РАШИД, Гл.експерт „Стопански
дейности”, Община Тутракан

ърво място спечели малката тутраканска изпълнителка Йоанна Димитрова от участието си в Международния конкурс "Spring star", който се проведе
в румънската столица Букурещ.
В престижния музикален форум се състезаваха над 180
деца в различни възрастови групи и категории.
Членове на журито бяха Кристиян Алевей - председател, Емил Струнджев - композитор, Румяна Нечева
- организатор на конкурс "Сребърна Янтра" - Велико
Търново, Мария Ене - композитор, Валентин Васопол
- тенор, Щефан Йордаке - композитор и Мирела РицеаМаринеску - композитор.
Сърдечни благодарности на музикалния и педагог Наталия Константинова, благодарение на която Йоанна
доказа, че е номер 1, казват нейните родители.
Следващото предизвикателство пред Йоанна е предстоящото й участие в Националния фестивал за млади
изпълнители на българска патриотична песен "Родолюбие" - Панагюрище.
“ТГ”

П

20 април – Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община
Тутракан
20 април – Нурхан АЛИ, Гл. счетоводител, Община
Главиница
20 април – Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община
Главиница
20 април – Джанер ДАУД, Ст.спец. „Пожаронаблюдател”, Община Главиница
21 април – Величка ЧЕРНЕВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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