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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 21

Година LIII

27 май - 3 юни 2015 г.

Цена 0.60 лв.

За 30-ти път по стъпките
на Таньовата чета
Теодосий Спасов и Фолк квинтет ще изнесат концерт в Тутракан
на Амфитеатралната сцена в Крайдунавския парк на 29 май
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɟɞɫɬɨɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ
ɧɚɹɸɛɢɥɟɟɧɇɚɰɢ
ɨɧɚɥɟɧɩɨɯɨɞɉɨɩɴɬɹ
ɧɚɱɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚ
ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɬ ɄɉȾ
Ɋɨɞɧɨ Ʌɭɞɨɝɨɪɢɟ ɫ ɩɨɞɤɪɟ

П

ɩɚɬɚɧɚɦɭɡɟɢɬɟɢɈɛɳɢɧɢɬɟ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɋɢɥɢɫɬɪɚɂɫɩɟɪɢɯ
Ɋɚɡɝɪɚɞ ɉɨɩɨɜɨ ɢ Ɇɢɧɢɫ
ɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ
ɧɚɭɤɚɬɚ
Ɍɨɣɳɟɩɪɟɦɢɧɟɩɨɞɩɚɬɪɨ
ɧɚɠɚ ɧɚ ɜɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɇɚɪɝɚ
ɪɢɬɚɉɨɩɨɜɚ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɯɨɞɴɬ ɳɟ
ɡɚɩɨɱɧɟ ɞɟɧ ɩɨɪɚɧɨ ɨɬ ɨɛɢ
ɱɚɣɧɨɬɨɧɚɦɚɣȼ
ɱɚɫɚɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɌɚɧɶɨ
ɜɨɣɜɨɞɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɦɟɬɴɬ

ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɳɟ
ɝɨ ɨɬɤɪɢɟ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɰɜɟɬɹ ɩɪɟɞ
ɩɚɦɟɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɝɪɚɞɚ ɢ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɉɪɟɝɥɟɞɧɚɦɚɪɲɨɜɚɬɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɚɬɚ
на стр. 2

Цветелина и Камен - Кралица и Крал на бала!
Румънеца,
Енчев и
Мариета
спретнаха щур
купон на
абитуриентите
Калина ГРЪНЧАРОВА
дин след друг през годините от училище си
отиват випуските с
абитуриенти... Дойде ред и
на Випуск`2015!
Месец май е двуполюсно
пъстро-емоционален за тях.
От една страна е притеснението от матурите, от
друга - така очаквания абитуриентски бал и веселата
семейно-приятелска бъркотия около него.
на стр. 5
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„Жельо Тачев” ще се
казва Художествената
галерия в Тутракан
На 29 май е именуването на
Галерията и откриването на
Изложба на тутракански творци

1 юни - Международен ден на детето

Хоризонталната пътна
маркировка в Тутракан
ще бъде положена до
края на месец юни
на стр. 2

"Нека се обичаме" детски празник на етносите
етски празник на етносите
"Нека се обичаме" ще се
проведе на 1 юни в Тутракан. Той ще започне от 15:00 часа в
Крайдунавския парк, а в него освен
деца от цялата община са поканени
да участват и техните родители.
Интересни игри, забавления и
много изненади, включително том-

Д

бола с голяма награда - велосипед,
обещават организаторите на празника посветен на Международния
ден на детето - Община Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности и Местната комисия
за борба с противообществените
прояви на малолетните и непъл“ТГ”
нолетните.

на стр.2

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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РЕГИОН

НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
С ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА 24 МАЙ
"На светите братя Кирил и Методий дължим азбуката, а на учителите, творците и будителите през
вековете - постигнатото в сферата на духовността.
Да ги благословим за святото дело и да продължим своя
път към светли бъднини" - се казва в Поздравителния
адрес на областния управител Стоян Бонев до всички
културни и просветни дейци от Силистренска област.
ТВОРЧЕСКА СРЕЩА В НОВА ЧЕРНА
В централното фоайе на НЧ "Васил Йорданов" в с.
Нова Черна на 27 май се проведе творческа среща с
местния художник-скулптор Иван Вълев и художникастенописец Весела Бисерова.
ФИНАНСИРАН Е ПРОЕКТ НА
МИРГ "ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"
Две Местни инициативни групи (МИРГ) - „Български
Черноморски сговор - Бяла - Долни чифлик - Аврен" и
„Главиница – Тутракан – Сливо поле“, получиха субсидии
за реализиране на местните си стратегии за развитие от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция. Проектите предвиждат създаване на сърф
училище и предоставяне на туристически атракции.
В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ СА ЕСЕННИЦИТЕ
ɨɬɩɨɫɟɜɢɬɟɫɩɲɟɧɢɰɚɫɚɜɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɫɨɱɚɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɩɴɪɜɨɬɨɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɨɬɩɥɨɳɢɬɟ
ɡɚɫɟɬɢɫɟɫɟɧɧɢɰɢɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢɡɜɴɪɲɟɧɨɜɩɟɪɢɨɞɚ
 ɦɚɪɬ ɫɴɨɛɳɢɯɚ ɨɬ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ÄɁɟɦɟɞɟ
ɥɢɟ´Ɂɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɝɜɪɟɝɢɨɧɚɫɚɡɚɫɟɬɢ
ɞɤɚɩɲɟɧɢɰɚɨɬɬɹɯɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɫɚɞɤɚɉɪɨ
ɩɚɞɧɚɥɢɩɥɨɳɢɫɦɟɤɚɩɲɟɧɢɰɚɧɹɦɚɊɚɫɬɟɧɢɹɬɚɫɚɜɴɜ
ɮɚɡɚɛɪɚɬɟɧɟȼɫɴɳɚɬɚɮɚɡɚɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɫɚɢɩɨɫɟɜɢɬɟɫ
ɟɱɟɦɢɤɇɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟɩɥɨɳɢɫɚɜɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɚɬɨ
ɧɟ ɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ ɂɦɚɥɨ ɟ ɫɥɚɛɢ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ
ɨɬɝɪɢɡɚɱɢɜɴɪɯɭɨɛɯɨɞɟɧɢɬɟɩɥɨɳɢɫɩɲɟɧɢɰɚɢɟɱɟɦɢɤ
Ɇɚɣɫɥɨɞɚɣɧɚɬɚɪɚɩɢɰɚɟɜɴɜɮɚɡɚɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɹɉɨɫɟɜɢ
ɬɟɫɚɜɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɞɨɛɪɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɋɪɚɩɢɰɚɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɫɚɡɚɫɟɬɢɞɤɚȼɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ´
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɱɟɬɢɪɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɧɚɜɨɞɧɟɧɢɢɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢ
ɩɥɨɳɢɨɬɜɢɫɨɤɢɩɨɞɩɨɱɜɟɧɢɜɨɞɢɤɪɚɣɪȾɭɧɚɜɢɨɛɢɥɧɢ
ɜɚɥɟɠɢɂɡɦɪɴɡɜɚɧɟɨɬɡɢɦɧɢɢɩɪɨɥɟɬɧɢɦɪɚɡɨɜɟɜɫɬɟɩɟɧ
ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢɢɪɚɡɨɪɚɧɢɩɥɨɳɢɧɹɦɚ
250 ПОЖАРА В СИЛИСТРЕНСКО
ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
На 250 пожара са реагирали огнеборците от Силистренска област от началото на годината, съобщиха
от полицията. Ликвидирани са 194 пожара, от които
40 с материални загуби. За същия период на миналата
година произшествията са били 231, като броят на пожарите с материални загуби е с 9 по-малко. Отчетът
на полицията сочи още, че от началото на годината
до момента огнеборците са реагирали на 10 лъжливи
повиквания. При пожар е загинал един гражданин, уточняват още от там.
КРИМИНАЛЕ
Кражби от три леки и един товарен автомобил са
извършени в нощта срещу 26 май в Тутракан. Противозаконно са отнети портмоне с 2 лв., 3 флаш-памети и
1 фотоапарат. Образувано е досъдебно производство.

За 30-ти път по стъпките
на Таньовата чета
от стр. 1 че. Там организаторите са предвидили фолклорна програма.
Същият ден походниците ще
продължат по пътя на четата през
селата Търновци, Стефан Караджа, Веселец, Иван Шишманово
и Свещари.
Пред паметната плоча на Борис
Илиев в родната му къща в Свещари, Театралният състав "Борис
Илиев" при НЧ "Н.Й.Вапцаров"Тутракан ще представи пиесата
"Щърков хан".

ɩɟɫɟɧȼɟɱɟɪɬɚɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢ
ɫɤɨɧɰɟɪɬɧɚɌɟɨɞɨɫɢɣɋɩɚɫɨɜ
ɢɮɨɥɤɤɜɢɧɬɟɬ
На 30 май, на брега на р. Дунав
край тутраканското село Пожарево, ще бъде пресъздадено слизането на четата на българския бряг,
положени венци пред паметниците на Таньо Стоянов и Панайот
Хитов, след което участниците ще
продължат до Антимовското хан-

ɏɭɞɨɠɧɢɤɴɬ ɀɟɥɶɨ Ɍɚɱɟɜ
ɳɟɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɩɪɟɞɬɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɤɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɝɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɪɨɮɞɪɆɚɪɢɧȾɨɛɪɟɜɤɨɣ
ɬɨɟɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɋɬɚɪɨɡɚɝɨɪ
ɫɤɚɬɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ ɝɚɥɟɪɢɹ
ɢɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɂɫɬɨɪɢɹ
ɧɚɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨɜɴɜȼɟɥɢɤɨɬɴɪ
ɧɨɜɫɤɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬÄɋɜɫɜ
Ʉɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ´  Ɍɨɣ ɳɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɧɚɝɚɥɟɪɢɹɬɚɧɹ
ɤɨɥɤɨɬɜɨɪɛɢɧɚɀɟɥɶɨɌɚɱɟɜ
ɫɪɟɞ ɤɨɢɬɨ ɢ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɧɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɋɥɟɞ ɢɦɟɧɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɚ
ɥɟɪɢɹɬɚ Ⱦɚɦɹɧ ɋɬɟɥɢɹɧɨɜ
±ɭɪɟɞɧɢɤɜɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭ
ɡɟɣ ɳɟ ɨɬɤɪɢɟ ɂɡɥɨɠɛɚ ɧɚ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɜɨɪɰɢɪɨɞɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɢɥɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧȼɟɤɫɩɨ
ɡɢɰɢɹɬɚɧɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚɤɨɹɬɨ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɟɞɢɧɦɟɫɟɰɩɪɢ
ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɜɯɨɞ ɫɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ
ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢɩɨɫɬɢɥɢɬɟɯɧɢɤɚ
ɬɜɨɪɛɢ±ɠɢɜɨɩɢɫɫɤɭɥɩɬɭɪɚ
ɞɴɪɜɨɪɟɡɛɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ«
Даниела ИВАНОВА,
Уредник-ПР,
Исторически музей

Пътят на походниците за деня
продължава до Исперих, където
ще се проведе вторият Преглед на
маршовата подготовка и патриотичната песен.
На 31 май походът продължава
с два прехода - през резервата
"Воден" и местността "Палахча"
и ще завърши в Разград, където
освен Преглед на маршовата подготовка, ще има среща с ФК "Лудогорец", а Ансамбълът на Нешка
Робева ще представи спектакъла

"Еньовден".
На 1 юни походът продължава с
преход през резервата "Бели Лом"
и "Коджа Хендек" и десет населени
места, където ще бъдат поставени
венци пред паметници, а крайната
точка е в Попово.
На 2 юни е инсценировката на
сражението в местността "Припека", след което е финалът - лобното място на Таньо войвода на
Керчан баир край поповското село
Априлово.

Майска сесия на Общински съвет-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще
проведе Общински съвет-Тутракан на 28
май (четвъртък) от 14:00
ч. В предварителния дневен
ред са включени шест точки, като първа е докладната
записка, чрез която се търси
решение за предварително
съгласие за преминаване

Р

на трасето на подземна
оптична мрежа през имоти
представляващи полски пътища - общинска публична
собственост.
Местните парламентаристи ще разгледат анализ
на ситуацията и оценка на
потребностите в община Тутракан във връзка с
разработване на Областна

Хоризонталната пътна
маркировка в Тутракан
ще бъде положена до
края на месец юни

„Жельо Тачев” ще се
казва Художествената А
галерия в Тутракан
П

ɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɦɚɣ ɫɟ ɧɚ
ɜɴɪɲɜɚ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɬ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɏɭɞɨɠɟɫɬ
ɜɟɧɚɬɚ ɝɚɥɟɪɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɉɨ
ɬɨɡɢɩɨɜɨɞɧɚɦɚɣɨɬɱ
ȽɚɥɟɪɢɹɬɚɳɟɫɟɢɦɟɧɭɜɚÄɀɟɥɶɨ
Ɍɚɱɟɜ´ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɤɨɣɬɨ ɜ ɩɪɨ
ɞɴɥɠɟɧɢɟɧɚɝɨɞɢɧɢɪɚɛɨɬɢɢ
ɬɜɨɪɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɀɟɥɶɨɌɚɱɟɜɟɪɨɞɟɧɧɚ
ɹɧɭɚɪɢɝɜɋɬɚɪɚɁɚɝɨɪɚ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹɡɚ
ɜɴɪɲɜɚɡɚɬɪɢɝɨɞɢɧɢɜɦɟɫɬɨ
ɡɚɩɟɬɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɜɉɚɪɢɠ
 ɝɨɞɢɧɢ ɤɴɞɟɬɨ ɫɴɡɞɚɜɚ ɢ
ɫɜɨɹɲɤɨɥɚɂɡɥɚɝɚɫɜɨɢɬɜɨɪ
ɛɢ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹ ɫɚɥɨɧ
ÄȽɪɚɧɞɉɚɥɟ´ɜɅɨɧɞɨɧɫɤɚɬɚ
ɤɪɚɥɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢɹɢɜɅɢɜɴɪ
ɩɭɥɫɤɚɬɚɢɡɥɨɠɛɟɧɚɝɚɥɟɪɢɹ
ɋɥɟɞ Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɘɠɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚɩɪɟɡɝ
ɪɚɛɨɬɢɤɚɬɨɭɱɢɬɟɥɩɨɪɢɫɭɜɚ
ɧɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɝɟɧɚɡɧɚɱɟɧɡɚɈɤɨɥɢɣ
ɫɤɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ
ɪɚɛɨɬɢɤɚɬɨɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɌɭɬ
ɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɝɢɦɧɚɡɢɹ
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Калина ГРЪНЧАРОВА
сфалтиране на участъци от общинската пътна мрежа
стартира през м.май,
информираха от Община
Тутракан. Средствата са
планирани в капиталовите
разходи на тазгодишния
бюджет, а ремонтът е
започнал най-напред от
селата Белица, Варненци,
Антимово и др. и постепенно ще стигне до града.
Полагането на хоризонтална пътна маркировка
и вертикална сигнализация, която специално в

Тутракан е в незавидно
състояние (почти липсва,
като изключим последно
асфалтираните улици през
миналата година) също е
предвидено в ремонтните
дейности. Те трябва да
приключат до края на м.
юни, поясниха още от общинската администрация.
Един милион и половина
лева отпусна Министерство на финансите на
Община Тутракан, които
също са предназначени за
асфалтиране и ремонт на
общинската пътна мрежа
през настоящата година.

стратегия за развитие на
социалните услуги в област
Силистра 2016-2020 и две
разпоредителни сделки с
общински имоти.
В дневния ред е включена и
отмяна на решение от предходно заседание и приемане
на ново - за одобряване и
издаване на Запис на заповед
от Кмета на Община Тутра-

На вниманието на работодателите:

Стартира прием на заявки
по схема „Младежка заетост”
т 25 май 2015 г., в дирекциите „Бюро по труда” стартира нов прием на заявки
от работодатели за разкриване на
свободни работни места по схема
„Младежка заетост", информират
от Дирекция "Регионална служба
по заетостта" - Русе
Тя е по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и
се изпълнява от Агенцията по
заетостта на територията на цялата
страна. Схемата ще осигури стаж
и обучение на работното място
на 8000 младежи на възраст до
29 години включително. Заявките се подават по нов, улеснен
за работодателите образец, като
процедурата по одобряването им
се извършва текущо, за разлика
от предишния прием, с цел да се
избегне забавянето при подбора
и оценката на работодателите.
Редуциран е броят на документите,
които трябва да бъдат подадени
след одобрение на заявката, при
определяне на допустимостта на
работодателя - с цел сключване на
договор за заетост. Работодатели
от реалния сектор могат да подават
заявки за свободни работни места,
които ще се обработват текущо по
реда на тяхното постъпване. Заявки
могат да се подават до 31.12.2015 г.
или до изчерпване на финансовия
ресурс по схемата.
Както е известно, схемата „Мла-

О

Обсъжда се Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях
ɚɫɬɴɩɢɥɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ
Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɫɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɡɚ
ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ
ɫɬɪɨɟɠɢ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢ ɨɬ ɬɹɯ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚ
ɜɢɧɢɰɚ ɱɢɣɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɫɟɤɢ
ɦɨɠɟɞɚɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɢɞɚɞɚɞɟɦɧɟɧɢɟɢ

Н

ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɧɚHPDLOREVWKLQD
#JODYLQLWVDEJɢɥɢɜɐɟɧɬɴɪɚ
ɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɭɫɥɭɝɢ
ɐɟɥɬɚɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɟɞɚɫɟ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɬɪɨɟɠɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɬɹɯɧɨɬɨ ɩɨɩɪɚɜɹɧɟ ɢɥɢ ɜɴɡ
ɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
Ɂɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɇɚɪɟɞ
ɛɚɬɚɧɟɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɩɴɥ
ɧɢɬɟɥɧɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ

кан в полза на Министерство
на културата, обезпечаваща
авансово плащане за проект
„Създаване на Дигитален
център за културно наследство в Общински исторически музей- Тутракан”.
Съветниците ще разгледат и предложение за еднократна помощ за лечението
на болно дете.

ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ  ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɡɚ ɩɪɟɦɚɯɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢ ɫɬɪɨɟɠɢ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɢ ɨɬ ɬɹɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ  ɟ ɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ
ɬɟɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɯɚɪɬɚɡɚ
ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɢɬɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚ
ɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɬɚɡɢ
“ТГ”
ɦɚɬɟɪɢɹ

дежка заетост” дава възможност на
работодателите да наемат младежи
в две основни направления:
- Стажуване: осигуряване на
работа по реда на чл.233а от
Кодекса на труда на младежи с
висше или средно образование с
цел практикуване по придобитата
професия под ръководството на
определен от работодателя наставник. За всеки стажуващ младеж се
покриват разходите за период от 6
месеца за възнаграждения в размер на минималния осигурителен
доход за разкритото стажантско
място; здравните и социалните
осигуровки. Ако след изтичането
на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов
договор, на работодателя ще бъдат
допълнително покрити разходите
за социално и здравно осигуряване
за срок от още 6 месеца;
- Обучение по време на работа:
наемане по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи, които
да бъдат обучени на работното
място от наставник по определена
професия или специалност. На
работодателите за срока на обучение по време на работа (до 6
месеца) се предоставят средства
за възнаграждения на наетото лице
в размер на 90% от минималната
работна заплата за страната и
дължимите здравни и социални
осигуровки. Допълнителни задължения на наставника за периода
на обучението се стимулират чрез
предоставяне на средства за възнаграждение в размер на 1/2 от
минималната работна заплата за
страната.
И в двата случая, ако настоящият
адрес на младежите е различен от
населеното място на работа, се
осигуряват средства за транспорт
от и до работното място за първия
месец от стажа/обучението. Условията, комплектът с необходимите
документи за кандидатстване и
друга допълнителна информация
по схема „Младежка заетост” на
ОПРЧР са публикувани на интернет
страницата на АЗ и могат да се
получат във всяка дирекция “Бюро
по труда”.
“ТГ”
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Спомените спират забравата...

Марчо ДИМИТРОВ е роден през 1940 г. в с. Дриново, Поповско. В Тутракан се установява през 1963 г.
заедно със съпругата си Лазарина Боевска.
Започва трудовия си стаж като учител в бившето
ОУ "Стефан Караджа", след това преминава на организационна работа.
Основател и ръководител е бил на Районен пионерски дом, на в. "Тутракански глас", Профсъюзен дом на
културата, Общински съвет за култура, Дружество
за научни знания "Георги Кирков". Бил е и зав.-отдел
към ОбК на БКП-Тутракан.
През тази година Марчо Димитров е юбиляр. Отново. Също като преди пет години, когато с него
дълго си говорихме за житието-битието. Тогава в
"Тутракански глас" бях написала "Много или малко са
70 години? Всеки, който ги е доживял може да разкаже. Със сигурност отговорът е „Малко са!”. Разбира
се, че са малко, защото човешкият живот е едно
наситено с емоции и преживявания цяло, което всеки
сам подрежда.
А Марчо Димитров е интересна личност. Животът
му е пъстър, може да разказва до безкрай за събития
и случки всякакви".
Ето, продължаваме разговора с него пет години
по-късно...
Продължение от бр.20
Тъй като предложението ми не беше прието,
продължих да работя със
софийските художници Филип Василев и неговия син
Юри Василев - завършил
монументално изкуство,
Неда Василева - снаха, завършила пространствено

За първо впечатление
и добро настроение на
пристигащите пътници с
кораби на пристанището,
Юри Василев и Колю Драчев
изработиха голямо паностенопис на северната
страна на Читалището,
изобразяващо моменти от
историята на България.
Последва истинското

бициозни специалисти във
връзка с паметниковото
строителство в Тутракан.
Проектанти, художници и
скулптури получиха конкретни възложения. За да
експедитирам работата,
посетих всички по домовете им в София. Отначало
работата потръгна, но
скоро се препъна... Заявено
ми беше: "Пари няма, действай...". Засрамих се пред
започналите работа специалисти. Измамен беше
и младият тогава Вежди
Рашидов. В последствие, с
много трудности, успяхме
да завършим паметника на
Таню Стоянов, бюст-паметника на Христо Ботев
в двора на едноименното
училище, паметни плочи
и др. Направени бяха и паметници в селата Белица,
Старо село, Варненци и Цар
Самуил.
Интересът ми към изобразителното изкуство привлече вниманието ми към
всички нови художествени
изложби на "Шипка" 6 в
София.
Уреждахме изложби с картини в Тутракан на творци
от Силистра, Тутракан и
Североизточна България.
Идеята беше чрез откупването на картини да
стимулираме съответните художници. Но, покупки
нямаше...
- Парите за култура
никога не стигат...
- Не стигат! Животът
показа, че пари за култура има толкова, колкото
каже кметът. Доказа го
и сегашният кмет д-р Димитър Стефанов с положителното си отношение
към съответния проблем.
В миналото освен Общината, основни спонсори
бяха Профсъюзният дом на
културата и Клоновото
стопанство. Пари се аку-

ɋɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɚɆɚɪɱɨȾɢɦɢɬɪɨɜɫɴɩɪɭɝɚɬɚɅɚɡɚɪɢɧɚɢɞɟɰɚɬɚȾɢɚɧɚɢɋɜɢɥɟɧ

оформление, Колю Драчев
- директор на художествената гимназия в София и др.
Филип Василев направи
голям витраж на южната
остъклена стена на Общинския съвет, която и
до днес краси сградата.
Нарекохме "Добруджанка"
монтираната стъклопис.
Спомен от Филип Василев
остана и нарисуваният
изглед на Тутракан откъм
Дунава по направена от
мен панорамна снимка. И
досега картината е в коридора в Общината, пред
кабинета на кмета.

голямо изкуство: витраж
"Дървото на живота" на
северната стена на тогавашния Профсъюзен дом на
културата; витражи и стенописи в Обредния дом на
двата етажа; стенописи в
Общинския център за извънучилищни дейности и др.
Програмата за посрещането на 1300-годишнината
на България получи много
висока оценка от Комитета за култура в София. Тя
бе финансово обвързана с
тогавашната община. Осигурих млади, кадърни и ам-

мулираха и по набирателни
сметки от градските предприятия.
- Имаш ли неосъществена идея за сценарий през
годините?
- Да! Имах дълбоко законспирирано намерение
да импровизираме една
от разходките на римския
император Тиберий по любимото му езеро. Бяха определени четири пристана на
Дунава, на които трябваше
да се разиграе девиза на
древните римляни "Хляб
и зрелища". В течение на

ɋɧɢɦɤɚɨɬɫɟɦɟɣɧɢɹɚɥɛɭɦɢɚɤɬɪɢɫɚɬɚɂɫɤɪɚɊɚɞɟɜɚ ɬɨɝɚɜɚɦɥɚɞɨɞɟɜɨɣɱɟ 
ɟɢɞɜɚɥɚɧɚɝɨɫɬɢɭɮɚɦɢɥɢɹȻɨɟɜɫɤɢ

"заверата" беше и Хачо Бояджиев, който бе изненадан
и очарован от тази идея за
малък град...
Но! Внезапната смърт на
моя колега "съзаклятник"
от Дом на моряка-Русе
сложи край на направеното
до момента...
- Кога и как те повя
вятърът на промените?
- След 1976 г. учени и
политолози нашепваха за
грешки по пътя на социализма. След 1984 г. в къщи редовно гостуваха философи
- колеги и преподаватели на
дъщеря ни, а и мои такива.
Съветван бях да сваля от
двата рафта на домашната си библиотека марксистката литература. Тя
ми беше голямата гордост
и упорито отказвах. През
1986 г. млад специалист по
икономика от София съобщи в политическа лекция,
че в Източният социалистически свят, социализмът
е загубил "студената война". У дома гост ни беше
и зам.-главен редактор на
централен вестник, който
след похвалите за богатата библиотека, на сбогуване дружески ме посъветва
да сваля и скрия горепосочената литература.
Беше опасно да се движа
по осевата линия на пътя,
но прибягвах по левия тротоар и останах лоялен към
социалната политика на
социализма. Симпатизирах
на остров Ман. Само там
по света няма политически
партии...
- Скоро ти предстои
юбилей...
- Черновата на живота ми е написана. Дано
мъдростта и лимитът за
живота ми стигнат без
поправки да напиша и беловата...
За историята четвърт
век е кратко време, но за
моя живот е изстрадана
младост. История на Тутракан не съм чертал, но залагах и непокълнати зърна
в неплодородната, бедна
тутраканска почва по него
време. "Рисувах" надежди
и мечти, бутах "камъка"
за по-доброто утре на
Тутракан и издигането на
духовното самочувствие на
тутраканци.
С широки шепи раздавах
приятелства (домът ни бе
пристан за над 300 културни дейци...).
Незабравимото "Вива
ла Тутракан!" аплодирано

от клубове и институции
от страната, продължава
моето самоуважение и самочувствие!
Бел.ред.: В следващите броеве очаквайте още
история от Марчо Дими-

тров - "Дърпане на уши",
"Ехо от Копривщица", "Да
се сетиш и не само това,
читателю...", "За първи път
в Тутракан, за първи път в
България" и други любопитки през годините.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-674/25.05.2015 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №799 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ 518 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3304 находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.121, ул.”Георги Кирков" № 19 по КК на гр. Тутракан,
съгласно АОС № 1581/13.11.2013 г., при съседи: СИ - поз. имот № 73496.501.3303; ЮИ - поз.
имот № 73496.501.2659; ЮЗ - поз. имот № 73496.501.3305; СЗ - улица № 73496.501.267,
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 4600,00 лв. /четири хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 200,00 лв. /двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16.00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1. Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за
участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности»
на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. С ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон
Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния
търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе,
в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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КУЛТУРА И ПРОСВЕТА

Отличия за професионализъм
В категорията бяха номинирани още
две детски учителки: Веска Денева ст. учител в ЦДГ "Славянка" и Нели
Калчева от ЦДГ "Патиланчо".
В категория „Начално образование” тази година наградата бе
за Румяна Статева, главен учител

СОУ "Йордан Йовков" и Валентина
Петрова - ст. учител в ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий"-с.Нова Черна.
В категория „Средно образование”
наградата бе връчена на Елена Тодорова, старши учител в СОУ "Йордан
Йовков" - за демократичния стил на

рани още читалищата в Тутракан,
с. Белица, с. Нова Черна и с. Цар
Самуил, ОЦИД, ЦДГ "Патиланчо"
и двете средни училища в града.
Специалната награда на кмета ɉɟɬɴɪȻɈɃɑȿȼ
за принос в културния живот на
община Тутракан, висок професи- в СОУ "Христо Ботев", с доказан
онализъм, творчество, гражданска професионализъм и проявено нопозиция и авторитет сред ученици, ваторство в учебно-възпитателната
работа, отговорна, инициативна и
с умения за работа в екип.
Останалите номинации бяха за
Анелия Калдарева - пом.-директор

работа, а на тутраканската общественост тя е известна с отличната си
подготовка по информатика и информационни технологии на настоящи
икономисти, архитекти и компютърни
специалисти. В тази категория бе номинира и Снежана Данчева, ст. учител

учители, родители и общественост
бе връчена на зам.-директора на СОУ
"Йордан Йовков" - Анелия Калдарева. ɊɭɦɹɧɚɋɌȺɌȿȼȺ
В четири категории преминаха
номинациите в областта на обра- на СОУ "Йордан Йовков", Фатме Осман - ст.учител в ОУ "Ст.Караджа"
- с.Цар Самуил и Желка Василева
- ст.учител в ОУ "Св.Св.Кирил и
Методий" в с. Нова Черна.
В категория „Основно образование” първа е Ценка Маринова,

в СОУ "Христо Ботев".
Носителите на наградите ще вземат участие във форум „5 години
морска академия 2020”, организиран от АДО, който ще се проведе в
началото на м.юни в Слънчев бряг.
Присъстващите на Церемонията

27.05- 3.06.2015 г.

"Малка книжна библиотека"
в Крайдунавския парк

ɋɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɤɦɟɬɚ
ɡɚȺɧɟɥɢɹɄȺɅȾȺɊȿȼȺ

Калина ГРЪНЧАРОВА
еремонията по връчване на
Годишните награди на Община Тутракан в областта
на образованието и културата по повод предстоящия празник 24 май се
проведе в залата на Обредния дом.
Наградите - специални статуе-

Ц

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Малка книжна библиотека"
вече има в Крайдунавския парк в
Тутракан. Тя бе открита в края на
миналата седмица от зам.-кмета
Петя Князова-Василева.
Осъществената идея е на библиотекарката от Детския отдел на
читалищната библиотека Стефка
Капинчева, която се е вдъхновила
от американската инициатива
подета още през 2009 г.
Първите книги и изработката
на библиотечката са дарение от
семейството на Стефка Капинчева.

15 нови книги дари и местната
авторка Румяна Капинчева.
В Малката книжна библиотека
има книги и списания за деца и
възрастни. Тя ще бъде отворена
денонощно за читателите, които
могат да съчетаят релакса край
река Дунав с интересно четиво.
Принципът на работа е обяснен
от Стефка Капинчева: "Вземаш
книжка за четене, после връщаш.
А може и да оставиш четиво, което
повече няма да четеш. Една прекрасна идея - в парка, сред пейки,
където човек може да почете на
спокойствие".

ɆɚɪɱɟɊȺȾȿȼȺ

тки и Диплом, връчи кметът д-р
Димитър Стефанов, който найнапред поздрави присъстващите
и им пожела здраве, сили и воля
в професионалната работа.
За първи път тази година, Общи-

Поредно отличие за Косара
ɐɟɧɤɚɆȺɊɂɇɈȼȺ

на Тутракан определи награда на
Институция за високи постижения
и издигане авторитета на общината
в сферата на образованието, изкуството и културата и неин първи
носител е Историческият музей.
Наградата бе приета от неговия
директор Петър Бойчев.
В тази категория бяха номини-

зованието.
В категория „Предучилищно възпитание” наградата получи Марче Радева, старши учител в ОДЗ "Полет", за
това, че е комуникативна, творчески
прозорлива, с усет към новото. Името
й не само в детското заведение, но и
сред тутраканската общественост, е
безспорен знак за професионализъм.

ȿɥɟɧɚɌɈȾɈɊɈȼȺ

старши учител в СОУ "Христо Ботев"
- учител с висока научна, методическа и педагогическа подготовка. В
същата категория бяха номинирани
и Нидалина Куманов - ст. учител в

имаха възможност да чуят изпълненията на Кристина Александрова
и Светослав Стойчев от Русе, ДВГ
"Усмивчица", "Слънчева усмивка"
и "Вива Тийнс" от ОЦИД-Тутракан.

Венеция - осъществената мечта
от бр. 20 също с канали. За трите градове се
знае, че Венеция е град на дожите,
Падуа - на учените, а Верона - на
любовта. На централния площад
ни чакаше екскурзоводката Донка.
Падуа се намира на 40 км от
Венеция и е разположен на р. Бакилионе. Той е много живописен – с
гъста мрежа от аркадни улички и
много и разнообразни мостове. От
двете страни на реката–канал са
построени статуи на личности дали
за развитието и архитектурата на
града.
Градът е пълен със забележителности. Университетът е открит
още през 1222 г. Студентите
намират по-голяма свобода тук
на стр. 7

Анастасия ЯКОВА
миналото Италия е била
разделена на градоведържави до обединението
й в 1775 г. от Джузепе Гарибалди.
Самостоятелни държави са били
Венеция, Падуа, Верона, Рим и
др. Всяка една е запазила своята
самобитност и история.
Поемаме към Падуа (италианците го наричат Падова). Историята
на града-държава е свързана с
известни имена като Гарибалди,
Атала, Данте, Галилео Галилей и
много други известни личности.
По вид и богатство на архитектура
прилича на Венеция, пресечен

В

Сениха НЕАЗИ
инистерството на образованието и науката, Националният дворец на децата
и Обединен детски комплекс-Шумен и тази година бяха организатори на Седмия национален конкурс
„Мадарският конник – символ на
историческото минало и европейското бъдеще на България”`2015.
В него за поредна година взеха
активно участие и школниците от
НЧ „Ведрина 1997”, с.Косара. С
Грамота за поощрение в раздел
„Декоративно-приложно изкуство”

М

ɋɬɚɬɭɹɬɚɧɚ
ɀɭɥɢɟɬɚ

бе отличена една от най-малките
участнички - Есра Сабит Наджи.
Благодарение на своя професионален ръководител – Лорета
Станева, децата от Школата за
изобразително и приложно изкуство към местното читалище в
с.Косара за пореден път имаха
изключителната възможност за
личностна изява в национален
конкурс, където техни връстници
от цялата страна изявяват своите
таланти в различните области на
познанието – литература, изобразително изкуство, декоративноприложно изкуство, компютърни
умения.
Награждаването на отличените
участници се проведе на специална
церемония в гр.Шумен на 15 май в
Регионалния исторически музей.
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Цветелина и Камен - Кралица и Крал на бала!
от стр. 1 директорът Соня Златарова, защото са получили максималния
брой точки на "малките матури"
по всички предмети - БЕЛ, Математика, Човек и общество и Човек
и природа.
"Ученик на годината" е традиционната награда, която връчват
на 24 май в СОУ "Йордан Йовков"
за постигнати успехи в учебния

На 24 май, в Деня на българската
просвета, култура и писменост
във всички училища в община
Тутракан се проведоха тържества.
Празнични, с много цветя за учителите, с още повече пожелания за
успешно бъдеще на младите хора.
Да поздравят учениците с празника, който наричаме обикновено

Ⱦɟɧɧɚɡɪɟɥɨɫɬɧɢɤɚɜ
ɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

"най-българският", в двете средни
училища в града бяха дошли
зам.-областния управител Младен Минчев, председателят на
ОбС-Тутракан Данаил Николов,
зам.-кметът на Община Тутракан
Петя Князова-Василева и Стефка

процес, за активно участие в училищния живот, в проекти, конференции, състезания и олимпиади
в в трите степени на образование.
При най-малките, начален етап,
Ученик на годината е Дамян Лазаров от 4а клас, в прогимназиален

рия "Български език и литература"
Емине Раим спечели наградата.
В категория "Чужди езици" първа
е Маринела Калчева, в категория
"Природни науки и екология" Валери Змеев и в категория "Физическа култура и спорт" - Камен
Чимидялков.
В областите "Обществени науки"
и "Математика и информационни
технологии" не бяха излъчени носители на наградата "Най-добър".
"Скъпи млади хора, ето, че дойде и този ден – денят, в който за
последен път прекрачвате прага
на родното училище като ученици,
каза в приветственото си слово директорът на СОУ "Христо Ботев" Дияна Станкова по време на празника
в училището. Ден, който ще бъде
надявам се един от най-красивите
и незабравими празници за вас!
Сега започва един нов етап
от вашия живот, който ще бъде
изпълнен с много изненади и
предизвикателства. Предстоят
ви много прекрасни мигове, но и
изпитания. Приемайте всяка трудност с усмивка и винаги вярвайте,
че хубавото предстои.

ɄɪɚɥɢɰɚɬɚɧɚɛɚɥɚɐɜɟɬɟɥɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɢɧɟɣɧɢɬɟɩɨɞɝɥɚɫɧɢɱɤɢ
ȽɚɥɢɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɢɇɚɞɟɠɞɚɋɬɨɹɧɨɜɚ

ȾɚɦɹɧɅɚɡɚɪɨɜɍɱɟɧɢɤɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ

Мили зрелостници, надявам
се бъдещи студенти, следвайте
пътя, който сте си избрали и нека
успехът ви съпътства във всички
ваши начинания. Съхранете вярата
в себе си и носете достойно ботев-

ȼɢɩɭɫɤ

Станкова - дериктор на Дирекция
"Хуманитарни дейности". Поздравителни адреси бяха изпратили
от Регионалния образователен
инспекторат-Силистра и народният
представител от ГЕРБ Алтимир
Адамов.
Знамето на България, знамето
на СОУ "Йордан Йовков", знаменосци...
Емоционални пожелания към
абитуриентите за финал на средното им образование и поздравления за първолаците, които от
следващата учебна година вече
ще са "големи".
На фона на младостта в училищния двор, за своята младост
си спомни и Випуск`1955 г., които
отбелязваха 60-годишен юбилей
от завършване на тогавашната
тутраканска смесена гимназия
"Стефан Караджа".
Четвъртокласниците от СОУ
"Йордан Йовков" са най-добри в
цяла Силистренска област, обяви

Ɋɭɦɴɧɟɰɚ
ȿɧɱɟɜɢɆɚɪɢɟɬɚ

традиционното дефиле-разходка
на абитуриентски рокли и костюми под любопитните погледи на
тутраканци по главната улица на
крайдунавския град. От там - на
коктейл даден от кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов,
който връчи специални награди на

отличниците и на абитуриентите с
постижения в културата, изкуството и спорта.
Пълните отличници на Випуск`2015 са седем: Маринела
Калчева, Йоанна Славова, Валери
Змеев, Гергана Борисава и Иван
Великов от СОУ "Йордан Йовков",
Симона Димитрова и Симона Пенева от СОУ "Христо Ботев".
За успехи в областта на танцовото изкуство награди получиха Цветелина Димитрова, Ширин Ибрям,
Галина Георгиева, Петър Ангелов,
Али Чакър, Тодор Мораров, Йоанна
Славова, Атанас Милков, Волен
Василев и Станислав Цветанов.
За постижения в музикалното
изкуство бяха отличени Георги
Георгиев и Светослав Кулев, в
изобразително изкуство - Гергана
Борисова, а в областта на спорта
- Камен Чимидялков и Мерджан
Касим.
От там нататък шоуто продължиха Румънеца, Енчев и Мариета,
които бяха изненадата-подарък от
общинския кмет.
Разбира се, и тази година имаше

кралски корони. Труден избор за
журито сред толкова красота, чар,
обаяние... И все пак, короната на
Кралица на бала бе за Цветелина
Димитрова с подгласнички Галина
Георгиева и Надежда Стоянова.
Кралят на бала - Камен Чимидялков, бе също с двама подгласници - Станислав Стоянов и
Светлозар Ганев.
И публиката тази година избра
своите Кралица и Крал - Анисе Али
и Седай Тихомиров.
Другите номинации в импровизирания конкурс са: Най-лъчезарна усмивка - Симона Пенева и
Николай Николов; най-атрактивна
прическа - Елисавета Петрова,
Най-оригинално облекло - Симона
Димитрова и Валери Змеев; найатрактивно представяне - Радина
Петрова и Светлин Недков за невероятното салто, които направи.
Същинският Абитуриентският бал на випускниците от СОУ
"Йордан Йовков" бе в КК "Златни
пясъци" на 26 май, а на СОУ "Христо
Ботев" - в КК "Албена", в същия ден.
На добър час!

ɢȼɢɩɭɫɤ

етап - Денислав Маринов от 7а
клас и в гимназиален етап - Християна Раева от 10б клас.
Наградите им връчи директорът
г-жа Златарова, която поздрави и
техните родители.
В номинации "Най-добър" при
завършващите ученици в катего-

ския дух и сила! Животът е пред
вас, времето е ваше и помнете,
че сега шансът е за тези, които
имат желанието и енергията да
променят! Випуск 2015-та, бъдете
промяната и на добър път!"
И така, стигаме до вечерните часове на 24 май, когато се проведе

ɉɢɩɧɢɦɟɬɭɤɢɬɭɤɢ
ɬɭɤɧɚɜɫɹɤɴɞɟɦɟɩɢɩɚɣ

ɉɴɥɧɢɬɟɨɬɥɢɱɧɢɰɢɧɚȼɢɩɭɫɤC

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

ОБЯВА
за ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОР

ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɇɚɫɨɤɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɩɨɦɨɳ%*0Ɉ3Äɇɟɡɚɜɢɫɢɦɠɢɜɨɬ´ɡɚɭɫɥɨɜɢ
ɹɬɚɢɪɟɞɚɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɉȺɊɌɇɖɈɊɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɛɹɜɹɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɩɚɪɬɧɶɨɪ ɫɴɫ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɴɬɡɚɩɚɪɬɧɶɨɪɞɚɢɦɚɩɨɧɟɟɞɢɧɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧ
ɩɪɨɟɤɬɜɫɮɟɪɚɬɚɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢɢɥɢɩɨɧɟɝɨɞɢɧɚ
ɨɩɢɬɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɞɨɛɧɢɧɚɬɟɡɢɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɜɩɪɨɟɤɬɧɨɬɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɴɬ ɞɚ ɞɨɤɚɠɟ ɱɟ ɢɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɬɪɭɞɨɜɞɨɝɨɜɨɪ
 Ɉɛɳɨ ɡɚ ɩɪɢɤɥɸɱɢɥɢɬɟ ɞɜɟ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɝɨɞɢɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬɡɚɉɚɪɬɧɶɨɪɞɚɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɪɟɫɭɪɫ ɫɴɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɈɉɊɢɋɱɟɬɨɜɨɞɟɧɛɚɥɚɧɫ 
ɪɚɜɟɧɢɥɢɩɨɝɨɥɹɦɨɬɥɜ
 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɴɬ ɡɚ ɉɚɪɬɧɶɨɪ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ Ⱦɨɫɬɚɜɱɢɤ
ɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢɭɫɥɭɝɢ
Ʉɪɚɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɈɎȿɊɌɂ ±   ɝ ±
ɥɢɱɧɨɢɥɢɩɨɩɨɳɚɬɚɱɪɟɡɩɪɟɩɨɪɴɱɚɧɨɩɢɫɦɨɫɨɛɪɚɬɧɚ
ɪɚɡɩɢɫɤɚɧɚɚɞɪɟɫɭɥÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋ

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

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

Община Главиница, Област Силистра

ЗАПОВЕД
№ 0784/22.05.2015год.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 101а, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), и с оглед необходимостта от Ремонтни работи
на обекти – „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр.Главиница”,
„Административна сграда – хидроизолация” гр. Главиница, „Кметство с. Малък
Преславец”, „СМР ЦНСТ – с. Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен
ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с.Черногор”:
НАРЕЖДАМ:
Да се оповести публична покана по реда на Глава VIII „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за събиране на оферти
за обществена поръчка с предмет строителство: Ремонтни работи на обекти
– „Хидроизолация и вътрешен ремонт Поликлиника гр. Главиница”, „Административна сграда – хидроизолация” гр. Главиница, „Кметство с. Малък
Преславец”, „СМР ЦНСТ – с. Малък Преславец – топлоизолация и вътрешен
ремонт”, „Ремонт покрив Народно Читалище с. Черногор”.
Поканата да се изпрати за публикуване в портала на обществените поръчки
и да се определи срок от 7 /седем/ работни дни, които започват да текат от
деня, който следва деня на публикуването на поканата в Профил на купувача.
2. Максимална стойност на поръчката: 81 000,00 (осемдесет и един хиляди
лева) лв. с включен ДДС.
3. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”,
при следната относителна тежест на показателите:
Техническа оценка /Т/ - с относителна тежест 50 %, включваща:
Т – Срок за изпълнение. Най-краткият срок за изпълнение носи на участника 50 точки.
Ц – Цена за изпълнение. Най-ниската цена за изпълнение, носи на кандидата
50 точки. Общата ценова оценка (Ц) за този кандидат е 50 точки.
4. Получаването, разглеждането и оценката на офертите да бъде извършено
от Комисия в състав: Лъчезар Чокоев - юрист, инж. Селим Садула – гл. спец.
„ЕППВОП”, Айсун Кошуджу - ст. сп. Техник „УТ”.
ОДОБРЯВАМ:
Публичната покана, документация и образци на документи, които представляват неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение
и изпълнение.

Хюсеин ХАМДИ,
Кмет на община Главиница

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

27.05- 3.06.2015 г.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621,Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 26/22.05.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 21.05.2015 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Основен ремонт и реконструкция на покрив и пристройка към
сграда с идентификатор 73496.501.2271.2 ”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.2271
от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/2008 год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ XLIX в кв.75 по План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006
год. на Общински съвет-Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура” №5а
Визата е издадена на: „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването й на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ПРОДАВАМ
едноетажна полумасивна жилищна сграда
(къща) с гараж със застроена жилищна площ
47 кв.м и дворно място - 1650 кв.м
в с. Цар Самуил, община Тутракан
Цена - по споразумение
За информация: 0898 457 112 - Георгиева

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

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-668/25.05.2015 год.

№ РД-04-669/25.05.2015 год.

№ РД-04-670/25.05.2015 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №795 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - незастроен поземлен
имот с идентификатор № 73496.501.3372 с площ от 643 кв.м. находящ се в гр. Тутракан,
ул.„Опълченска" кв.75 „а” общ. Тутракан, съгласно АОС № 417/07.10.2008 г., при съседи:
СИ - поз. имот № 73496.501.3370 и № 73496.501.3371; ЮИ - улица № 73496.501.321; ЮЗ
- поз.имот № 73496.501.3373; СЗ - поз.имот № 73496.501.3385 по кадастрална карта на
гр. Тутракан, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 5800,00 (пет хиляди и осемстотин лева.) лева без ДДС
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 08:30 часа в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 200,00 лв./ двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16:00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1. Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за
участие в търга, следните документи:
.- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.на деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00ч. на деня предхождащ търга,
в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности»
на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. С ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон
Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния
търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе,
в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №794 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - земеделска земя с
начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих" с идентификатор № 73496.504.606
с площ от 498 кв.м., местност „Зад болницата" категория на земята IV /четвърта/ по
плана на новообразуваните имоти, одобрен през 2008 г., общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1799/16.01.2015г. при съседи: С-улица „Трепетлика” №73496.501.316; И-улица
„Трепетлика” № 73496.501.316; Ю- поз. имот № 73496.504.1006; З- поземлен имот №
73496.504.607, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 289,00 лв. (двеста осемдесет и девет лева).
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 20,00 лв. /двадесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16:00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1. Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за
участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се
проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности»
на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. С ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон
Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния
търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД , клон Русе,
в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за
подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в
информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на
предмета на търга и данни на кандидата. Кмет на Община Тутракан:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №800 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - Застроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 255 кв. идентификатор № 73496.500.4030 в т. ч. едноетажна сграда
със ЗП от 34 кв.м. и идентификатор № 73496.500.4030.1, находящи се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, кв. 18, ул.”Крайбрежна" № 2 по КК на гр. Тутракан, при съседи: СЗ-улица „Крайбрежна”№73496.500.636, СИ-поз. имот № 73496.500.6, ЮИ-поз. имот № 73496.500.8, ЮЗ-поз. имот
№ 73496.500.5, съгласно АОС №1845/17.04.2015 г., при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – за земята в размер на 4590,00 лв. (четири хиляди петстотин
и деветдесет лева) без ДДС и първоначална тръжна цена за сградата в размер на 5651,00
лв. (пет хиляди шестстотин петдесет и един лева).Общо 10 241,00 лв. /десет хиляди двеста
четиридесет и един лева/ без ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на
имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена
на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до 16.00ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 20,00 лв. /двадесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта
след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център
по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в
ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16:00 ч. на 18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа,
внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи
описани в същото;
7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие в
търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на
търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните
документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем, данъци
и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. На деня предхождащ датата на
търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание
на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ търга, в
информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се
проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час.
Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности»
на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център
по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок
от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер
на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 22.06.2015 г.
до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи
– 16:00 ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община
Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата

ЗАПОВЕД

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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27.05- 3.06.2015 г.

Венеция - осъществената мечта
от стр. 4
и затова го предпочитат. Слави се
като един от най-големите и престижни университети. Католическата
църква тогава е дала разрешение за
три факултета - Право, Медицина
и География. Тук са преподавали
Галилео Галилей и Петрарка. Галилей
е преподавал геометрия, механика
и астрономия. Тогава е било забранено да извършват дисекции на
хора. Затова винаги при проверка от
духовенството са имали в готовност
друга маса с кокошки, върху които са
правили опити. Студенти тук са били
известни личности като Данте Алигиери, Николай Коперник и др.
Забележителност за града е базиликата "Сан Антонио". Там се намират
мощите на Св.Антонио, за които
се счита, че имат лечителна сила.
Външният и вътрешен вид изумява
със страхотна архитектура и с творби
на различни творци, като Сансовино и
Фалконети. Смята се, че базиликата е
проект на Никола Писано. Тук е творил
и известният италиански художник
Тициан.
Около просторните площади и
забележителните сгради се намират
магазинчета с характерни за района
сувенири и необходими реквизити
за известните карнавали. Ренесансът
тук започва още през 1299 г., без
да има разрушения, затова всичко е
автентично и запазено.

След Падуа се отправяме към Верона - градът на любовта. Характерно
за Верона е, че е град на фамилиите.
Не случайно Шекспир е избрал този
град с фамилиите Монтеки и Капулети
за своята творба ”Ромео и Жулиета".
Тук Данте е написал "Божествена
комедия", считан като обединител на
Италия. Въпреки, че за него се знае,
че е бил защитник на папската власт,
той е осъден и бяга от Рим в Падуа.
Екскурзоводката ни заведе на площада на господарите, на който точно
тогава имаше рок концерт. Площадът
е бил трибуна от 4 колони, където са се
изявявали оратори. Често пъти върху
тях са хвърляли плодове и зеленчуци,
жертва на това е бил и Данте при изява
на трибуната.
На площада се извисява запазена
още от 1 век Арена амфитеатърколизеум с 20 хил. места. Тук са се
провеждали гладиаторски борби. Сега
Арена ди Верона е оперен театър, в
който е извисявала глас и нашата
оперна примаРайна Кабаиванска. Тя
е водила школа за оперни таланти
във Верона.
Градът е важен търговски център
известен със сладкарски и тестени
изделия и преди всичко на златарската промишленост. След беседата
за историята на Верона, Донка ни
заведе в къщата на Жулиета. Тълпа
от екскурзианти от различни етноси
запълваха пространството на малкия
двор. От далеч видяхме прочутия
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балкон, където са ставали срещите на
Ромео и Жулиета.
Е, не може да стигнеш до къщата и
да не се снимаш до статуята на Жулиета, поверието, за която е, че ще бъдеш
щастлив, ако докоснеш бюста й.
Характерно за Италия е редът и
чистотата. И двете екскурзоводки
наблегнаха, че италианецът никога не
руши, той строи и надгражда. Може
би в това е причината за богатата
запазена архитектура от много векове
до сега.
Алпите са естествената бариера за
северните студове и благоприятните
условия за земеделие. Тук е силно
развита лозарската промишленост.
Известно и предпочитано е венецианското стъкло и огледала.
Данъците, които държавата облага
населението вече достигат 65%.

Средната заплата е 1000 евро. Но
италианецът не се оплаква, той строи,
а не руши.
След вечерята в ресторант и нощувката в красивия хотел край Адриатическо море, сутринта, отидохме
до близкия плаж и се сбогувахме с
провинция Венето.
Поехме дългият път за България
през хърватската столица Загреб.
Разгледахме централният площад с
богати на архитектура сгради. И тук
осезателно се чувства западният полъх на Ренесанса. Наситени с информации и впечатления, продължителното пътуване се понасяше по-леко.
Моята приятелка от София - Тони,
все повтаряше, че организацията на
екскурзията от страна на туроператор
„Салвиния" - Камелия Златанова, е
перфектна!

Мобилните камери
на Пътна полиция
отново в действие

тново заработиха четирите мобилни системи
за видеозаснемане, с които разполага ОДМВР-Силистра.
Това стана възможно след влизане в сила на Наредба № 8131з532/12.05.2015 г. С мобилната
техника се осъществява контрол
над скоростните режими, последван от издаване на електронен
фиш. Само през двата почивни
дни – 23 и 24 май, в Силистренска
област са заснети 43 нарушения
на скоростта.
Участъците, където се осъществява контролът в Силистренска

О

ȼɟɪɨɧɚȻɚɥɤɨɧɴɬɧɚ
ɀɭɥɢɟɬɚ
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област, предварително се оповестяват на сайта на ОДМВР-Силистра
в секция „Пътен контрол”. Към
момента зоните за контрол се
обозначават с преносим пътен знак
Е 24, а в скоро време предстои да
бъдат поставени и стационарни
знаци.
Мобилните устройства засичат
отминаващи и приближаващи автомобили, като при констатирано
нарушение водачите няма да бъдат
спирани на място. След обработване на данните от камерите нарушителите ще получават известия за
“ТГ”
наложеното наказание.
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ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-671/25.05.2015 г.

№ РД-04-672/25.05.2015 г.

№ РД-04-673/25.05.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №797 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - Незастроен поземлен
имот с площ 657 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3374 находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, кв. 75 „а", ул.”Опълченска” по КК на гр. Тутракан, при съседи: СЗ - поз.
имот № 73496.501.3384; СИ - поз. имот № 73496.501.3373; ЮИ - улица № 73496.501.321;
ЮЗ - поз. имот № 73496.501.3375, съгласно АОС № 434/01.12.2008г., при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 5900,00 /пет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 200,00 лв. /двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16.00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1. Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за
участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. На деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности»
на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон
Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния
търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе,
в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №796 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - Незастроен поземлен
имот с площ 738 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3373 находящ се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, кв. 75 „а", ул."Опълченска” по КК на гр. Тутракан, съгласно АОС № 416/07.10.2008
г., при съседи: СЗ - поз. имот № 73496.501.3384 и № 73496.501.3385; СИ - поз. имот №
73496.501.3372; ЮИ - улица № 73496.501.321; ЮЗ - поз. имот № 73496.501.3374, при
следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 6600,00 /шест хиляди и шестстотин/ лева без ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 09:30 ч. в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 200,00 лв. /двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16:00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1. Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за
участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. На деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да
се проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и
час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. С ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16.00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за
участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в
ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1,
т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №798 по Протокол №60 от
30.04.2015 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на - Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 679 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3387 находящ се в
гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 146, ул.”Козлодуй" № 8 по КК на гр. Тутракан, съгласно
АОС №485/18.05.2009 г., при съседи: СЗ-улица „Опълченска” №73496.501.321, СИ-поз.
имот № 73496.501.323, ЮИ-поз. имот № 73496.501.3388, ЮЗ-поз. имот № 73496.501.3389,
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 6300,00 лв. (шест хиляди и триста лева) без ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBANBG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в ЦКБ-АД, клон Русе;
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 19.06.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община
Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната
тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД, клон Русе, в срок от 28.05.2015 г. до
16:00 ч. на 18.06.2015 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 200,00 лв. /двеста лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на
обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански
дейности» в община Тутракан срещу 24.00 лв. С ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 28.05.2015 г. до 16.00 ч. на
18.06.2015 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни
книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени
документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие
в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние
на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.2.2. Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление за участие в търга,
следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем,
данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. На деня предхождащ
датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 26.06.2015 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на
Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център
по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ-АД, клон Русе, в
срок от 22.06.2015 г. до16.00 ч. на 25.06.2015 г. Депозитът за участие в повторния търг в
размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в ЦКБ-АД , клон Русе, в срок
от 22.06.2015 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня предхождащ датата на
повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен
плик с описание на предмета на търга и данни на кандидата.

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

27.05- 3.06.2015 г.

В "Дните на моето село"...
С

ɴɛɢɬɢɹɬɚɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ
ɨɬɟɤɢɩɚɧɚɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɢɄɦɟɬɫɬɜɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɛɹɯɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɢ ɧɚ Ⱦɟɧɹ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɩɪɨɫɜɟɬɚɢɤɭɥɬɭ
ɪɚɢɧɚɫɥɚɜɹɧɫɤɚɬɚɩɢɫɦɟɧɨɫɬ
ɢÄȾɧɢɬɟɧɚɦɨɟɬɨɫɟɥɨ´ɉɪɨ

ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɫ ɩɟɫɧɢ ɢ ɫɬɢɯɨɜɟ
ɩɨɫɜɟɬɟɧɢɧɚɦɚɣ
ȼ ɞɟɧɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɡɚ ɤɚɦ
ɩɚɧɢɹɬɚÄȾɚɪɟɬɟɤɧɢɝɚ´ɨɪɝɚ
ɧɢɡɢɪɚɧɨɬɫɟɤɪɟɬɚɪɹɧɚɱɢɬɚ
ɥɢɳɟɬɨ ɞɚɪɢɬɟɥɢɬɟ ɇɢɤɨɥɚ
ɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɌɨɞɨɪɤɚɢɑɚɜɞɚɪ

ɢɦɚɲɟɜɯɪɚɦÄɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢ
Ɇɟɬɨɞɢɣ´ɢɞɠɚɦɢɹɬɚ
Ɂɚɜɫɢɱɤɢɥɸɛɢɬɟɥɢɧɚɫɩɨɪ
ɝɪɚɦɚɬɚ ɛɟɲɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢ ɞɚɪɢɯɚ ɜɚɠɧɚ
ɢ ɢɦɚɲɟ ɩɪɨɹɜɢ ɡɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɡɧɚɱɢɦɚ ɡɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɬɚ ɛɟɲɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɮɭɬɛɨ
ɥɟɧ
ɦɚɱ ɨɬ Ƚɚɥɟɧ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ ɢ
ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɜɴɡɪɚɫɬɢ ɇɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɱɚɥɨɬɨ ɛɟɲɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨ ɫɴɫ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ
ÄɆɴɧɢɫɬɚɞɟɤɭɩɚɠɦɟɬɚɥ´ɧɚ
ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɤɚɬɚəɧɤɚȿɧɟɜɚ
Äɋɩɨɞɟɥɟɧɨɬɨɱɟɬɟɧɟɩɪɟ
ɡɟɧɬɚɰɢɹɩɨɫɜɟɬɟɧɚɧɚɞɟɬɫɤɨ
ɬɨɱɟɬɟɧɟɡɚɞɟɰɚɞɨɝɨɞɢɲɧɚ
ɜɴɡɪɚɫɬɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɩɪɟɞ
ɱɢɬɚɬɟɥɢɢɬɟɯɧɢɬɟɛɥɢɡɤɢɨɬ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ
ȼɢɡɥɨɠɛɚɬɚÄȻɭɤɜɢɬɟɢɤɧɢ
ɝɢɬɟ´ɛɹɯɚɩɨɞɪɟɞɟɧɢɤɧɢɝɢɧɚ
ɦɟɫɬɧɢɩɢɫɚɬɟɥɢɫɬɚɪɢɤɧɢɝɢ
ɢɪɴɤɨɩɢɫɢɫɴɯɪɚɧɟɧɢɜɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɤɧɢɝɢ ɨɬ ɩɢɫɚɬɟɥɢ
ɨɬɫɟɥɨɑɟɪɧɚɊɭɦɴɧɢɹɢɞɪ
ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɬɨɭɬɪɨÄɄɧɢɠɤɨ
ɦɨɹ´ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɨɬ ɐȾȽ Äɋɥɚ
ɜɹɧɤɚ  ɮɢɥɢɚɥ ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ
ɛɟɲɟ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɨ ɨɬ ɞɟɬɫɤɢɬɟ
ɋɪɟɳɚ ɫ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɩɢɫɚ ɤɦɟɬɚɧɚɫɟɥɨɬɨɇɟɯɚɬɘɫɦɟɧ
ɇɚɜɫɟɤɢɩɪɚɡɧɢɤɩɨɱɢɬɚɦɟ
ɭɱɢɬɟɥɢ ɉɟɩɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɢ ɬɟɥɤɚɋɬɨɹɧɤɚɉɚɜɥɨɜɚɛɟɲɟ
Ⱦɢɹɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɤɨɢɬɨ ɩɨɡ ɜɴɥɧɭɜɚɳɚ ɢ ɡɚɜɥɚɞɹɜɚɳɚ ɢ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ ɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧɰɢ
ɡɚ
ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɞɪɚɜɢɯɚ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɛɢɛ ɉɪɚɡɧɢɱɧɢɦɨɥɢɬɜɢɡɚɡɞɪɚɜɟ

ɉɪɢɡɧɚɬɟɥɧɢɬɟɯɨɪɚɩɨɫɬɚɜɢɯɚ
ɰɜɟɬɹɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɜɰɟɧɬɴ
ɪɚɧɚɫɟɥɨɬɨ
ɉɨ ɩɨɜɨɞ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɛɴɥ
ɝɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɦɚɣɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɨɛɹɜɢɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
ɬɟɧɚɭɱɢɥɢɳɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɡɚ
ɜɢɫɨɤɢɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɢɡɞɢɝɚɧɟ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚȼɤɚ
ɬɟɝɨɪɢɹ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɧɚɲɟɬɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɛɟɲɟɧɨɦɢɧɢɪɚɧɨɢ
ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɨɬɥɢɱɟɧɨɫȾɢɩɥɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨɌɨɞɨɪɤɚȼɥɚ
ɞɢɦɢɪɨɜɚ
Ⱦɧɢɬɟɧɚɦɨɟɬɨɫɟɥɨɡɚɜɴɪ
ɲɢɯɚ ɫ ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ ɧɚɪɨɞɧɨ
ɭɜɟɫɟɥɟɧɢɟ
ɂɡɥɨɠɛɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɫɪɟ
ɳɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɭɬɪɨɫɩɨɪɬɬɚɧɰɢɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɩɨɠɚɧɪɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹȺɭɱɚɫ
ɬɧɢɰɢɜɴɜɜɫɢɱɤɢɬɟɡɢɩɪɨɹɜɢ
ɫɚɧɚɲɢɬɟɠɢɬɟɥɢɤɨɢɬɨɨɛɢ
ɱɚɬɫɥɚɜɹɬɢɭɜɚɠɚɜɚɬɫɜɨɟɬɨ
ɪɨɞɧɨɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɬɟɡɢ ɤɨɢɬɨ
ɛɹɯɚɫɴɩɪɢɱɚɫɬɧɢɜɩɪɨɹɜɢɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɨɬɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨɢ
Ʉɦɟɬɫɬɜɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
ɊɚɞɤɚɋɌȿɎȺɇɈȼȺ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

СПИ-Варненци първи и на футбол
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
ролетното издание
на Общинския турнир
по футбол за мъже се
проведе на 20 и 21 май. В
събитието, което е част
от Спортния календар за
годината, се включиха 10
отбора - "Индустриал парк"
(Терма), Полиция, "Олд лейди", Община Тутракан, Търновци, "Колев и Колеви",
СПИ-Варненци, "Йовков",
"Ботев" и "Милениум".
С жребий бяха определени
двубоите, които преминаха
оспорвано и емоционално
възприети от публиката.
Само в един мач - Полиция - "Милениум" (Тутракан), след равен резултат
в редовното време - 1:1,
дузпи определиха победителя - отборът на Полицията

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 май - Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар на
Община Тутракан
28 май - Светослав КУЛЕВ, Детски оркестър, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 май - Фатин РАСИМ, Общински съветник, ОбС-Главиница
28 май - Даниела ТОМОВА, "Кентоя" ООД, Тутракан
29 май - Мария ПЕТРОВА, Фирма "Св.Тереза", с. Сяново
29 май - Севгинар АМЗА, Общински съветник, ДПС, ОбС-Тутракан
30 май - Светлана ПЕТКОВА, Секретар на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 май - Мария ДИМИТРОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
30 май - Севинч ДАИЛ, Информатор-деловодител, Община Главиница

31 май - Аян НУРИ, Спец. "Горски надзирател", Община Главиница
1 юни - Пламен ПЕТРОВ, Изп. "Опазване на околната среда и
чистота", Община Тутракан
2 юни - Сюзан ХАСАН, Общински съветник, ОбС-Главиница
2 юни - Михаела ИВАНОВА - ДТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Ненка НИКОЛОВА, ДТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Калоян КАЛИНОВ, Гл.експерт "Информационно обслужване", Община Тутракан

(4:2).
В крайното класиране на
първо място е отборът на
СПИ-Варненци, на второ "Колев и Колеви" и на трето
- Търновци.
Парични награди на капитаните на отборите връчи
спец. "Спорт и туризъм" в
Община Тутракан Васил

Дойнов.
Състезанието се проведе
с активното съдействие
на Ивелин Спасов (съдия) и
Галина Спасова.
Футболният турнир ще
има и есенно издание - на
21 септември, когато е
празникът на Тутракан.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

