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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 22

Година LIII

3 - 10 юни 2015 г.

Цена 0.60 лв.

Полицията обяви
Доц. д-р Цветан Тончев дари имейл
за сигнали свързани
Апостолски ред икони на с безопасността на движение
иконостаса в храма на с. Белица
Калина ГРЪНЧАРОВА
а Свети дух в църквата на с.
Белица, която чества своя
храмов празник, свещ запали и доц.д-р Цветан Тончев. Той
вече е част от ктиторите на храма,
дали своята лепта в подкрепа на
православието. Апостолски ред икони
на иконостаса е дарението, което
направи варненският лекар.
Връзката с Белица е предприемачът
Димо Денчев, който е двигателят на
съграждането на църквата, осветена
на 7 октомври 2012 г. от Негово
Светейшество патриарх Неофит в
качеството му тогава на Русенски
митрополит.
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На електронен адрес silistra@mvr.bg
може да бъде изпращан и снимков
или видеоматериал за допуснати
нарушения на Закона за движение
по пътищата

"Останах очарован от идеята на
Димо за този храм - да организира
изграждането му. Това, за съжаление,
не се случва често в нашата страна.
Държавата тотално е абдикирала от
този си ангажимент, а православието
трябва да се съхранява. То е една
прогресивна, многостранна религия".
Годините и мъдростта са също в основата на филантропските му чувства.
Доц. д-р Цветан Тончев е специалист по лицево-челюстна хирургия,
декан на Факултета по дентална
медицина в Медицински университет-Варна, началник на Клиниката по
лицево-челюстна хирургия в Университетската болница-Варна.

ɴɜɜɪɴɡɤɚɫɩɪɨɹɜɟɧɢɹ
ɝɨɥɹɦɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɧɬɟɪɟɫɢɧɟɬɴɪɩɢɦɨɫɬɤɴɦ
ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɨɛɹɜɹɜɚHPDLO
VLOLVWUD#PYUEJ ɡɚ ɩɪɢɟɦɚɧɟ
ɧɚɫɢɝɧɚɥɢɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɬɧɨɫɧɨɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɇɚɫɴɳɢɹɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɚɞɪɟɫ
ɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɢɡɩɪɚɳɚɧɫɧɢɦɤɨɜɢɥɢɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɤɚɫɚɟɳ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚ
ȼɚɠɧɨɟɚɜɬɨɪɢɬɟɧɚɬɚɤɢɜɚ
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Урок по родолюбие

ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɞɚɡɧɚɹɬɱɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɞɚ
ɩɨɫɨɱɜɚɬɞɚɬɚɬɚɱɚɫɚɢɦɹɫɬɨɬɨ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɨ ɨɬ ɬɹɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɧɨɦɟɪɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɞɚɧɧɢ
ɡɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɟɧ
ɧɨɦɟɪɡɚɨɛɪɚɬɧɚɜɪɴɡɤɚɫɩɨɞɚɬɟɥɹɌɨɜɚɫɟɢɡɢɫɤɜɚɬɴɣ
ɤɚɬɨɩɨɞɚɬɟɥɹɬɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɫɟɩɪɢɡɨɜɚɜɚɤɚɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɜ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɬɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɢɝɧɚɥɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞɚɜɚɬɢɧɚ
“ТГ”
ɬɟɥ

НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
ози поход и цялата петдневна проява са истински
урок по горещо родолюбие
и за мен е чест да бъда тук днес,
защото клишетата, демагогията
и пропагандата в днешно време
могат толкова много да навредят,
колкото са навреждали войните
на човечеството - каза вицепрезидентът на Република България
Маргарита Попова по време на
посещението в Тутракан. Вече
втора година тя взема участие в
похода "По стъпките на четата на
Таньо войвода" (през 2014 г. бе
в Попово), който преминава под
нейния патронаж.
На 29 май вицепрезидентът посети най-напред Община Тутракан,
където бе посрещната от кмета д-р
Димитър Стефанов.
По-късно, пред паметника на
Таньо Стоянов, Маргарита Попова
откри 30-тото юбилейно издание
на похода. "Проявата "По стъпките
на Таньо войвода" е поход на
славата и безсмъртието. Човеш-

Т

на стр. 5

Сашо Андреев - европейски шампион,
Димитрина Димитрова - със сребро!
на стр. 3

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

"Пролетно настроение"
Юбилеен концерт
на ВГ "Северина" и ФГ "Детелини"
Художествен ръководител: Стоян Дечев
на 4 юни 2015 г. (четвъртък) от 18:00 ч.
Крайдунавски парк, Амфитеатрална сцена
Вход: Свободен
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РЕГИОН

НОВИНИ
ДНЕС БЕЗ ТОК ТРИ СЕЛА
На 4 юни т.г от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за
доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато
електрозахранването в района на: с. Търновци, с.
Антимово и с. Царев дол, област Силистра.
ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩА ПРОЕКТ
НА ТУТРАКАН
Разплащателната агенция изплати на Историческия музей в Тутракан междинно плащане на
стойност 51 433 лв. за реновиране на рибарски
къщи в архитектурния ансамбъл "Рибарска махала".
Проектът по мярка 4.1 „Развитие на рибарските
области“ се реализира на два етапа и трябва да
приключи на 31 август 2015 г. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ е 100% от
размера на одобрените и реално извършените
инвестиционни разходи.
5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Световният ден на околната среда е посветен на неотложната необходимост от по-добро
управление на световното богатство от многообразни видове и екосистеми. Въпреки обнадеждаващите резултати от превантивните усилия
по света, видовете продължават да изчезват
с най-високото темпо, познато в геологичната
история и това все повече се свързва с човешката дейност.
С обединителния призив: „Многообразни Видове,
Една Планета, Едно Бъдеще” ”Световният ден на
околната среда" - се стреми да мобилизира повече от всякога хора с широк обсег на дейности,
фокусирани върху запазването на биологичното
разнообразие – от дейности в училище за засаждане на дръвчета до почистване на зелените
площи в общините, пътувания за наблюдения на
птици, изложби, национални зелени кампании и
много други.
8 ЮНИ - ДЕН НА ОКЕАНИТЕ
Океаните са белите дробове на Земята, произвеждат кислород, храна и всякакви блага за човечеството. Замърсяване, подкиселяване на водата,
свръх риболов, засилено корабоплаване са само
част от проблемите, с които трябва да се борим.
Световният океан се състои от пет части:
Атлантически океан, Индийски океан, Северен
ледовит океан, Антарктическия и Тихия океан.
Името "океан" идва от името на гръцкия бог на
морето.
В действителност има само един океан, защото всички океани са свързани и образуват едно
голямо водно цяло. То покрива над 70 процента от
повърхността на Земята.
Световният Ден на Океана цели да информира
света за това богатство. Най-малкото, с което
всеки един от нас може да помогне е да изявим
желанието си към Организацията на Обединените
Нации да се признае 8 юни за официален Ден на
Океана.
КРИМИНАЛЕ
61-годишният Х.Т. е заподозрян в извършване
на грабеж. На 27 май в Тутракан той със сила
отнел дамска чанта с 370 лв. от 58-годишна жена,
но скоро след това бил задържан от полицията.
Срещу него е образувано досъдебно производство.
Домакинство, присъединено неправомерно
към водоснабдителната мрежа, е установено в
Тутракан. Проверката е извършена на 27 май.
Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви край село Сокол са загасили
огнеборци от Противопожарен участък – Главиница на 27 май.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27/27.05.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията
(ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 27.05.2015 год. е издадена виза от
главния архитект на Община Тутракан за:
„Реконструкция и подобряване на прилежащите пространства на
храм ”Св.СВ.Кирил и Методий”
Местонахождение: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV-141 в кв.21
по Кадастрален и Регулационен план на с.Нова Черна, одобрен със
Заповед №44/25.02.1991 год. на ОбНС гр.Тутракан.
Административен адрес: с.Нова Черна, общ.Тутракан, ул.”Св.
Св.Кирил и Методий”
Визата е издадена на: Църква «Св.Св.Кирил и Методий», с.Нова
Черна
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Разпределени са милион и половина
лева за капиталови разходи
Ɉɛɳɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɢɹɫɩɢɫɴɤɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹɢɨɫɬɚɜɚɥɜ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢɞɚɞɨɯɚ ɫɴɝɥɚɫɢɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɧɟɧɚɬɪɚɫɟɬɨɧɚɩɨɞɡɟɦɧɚ
ɨɩɬɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ ɩɪɟɡ ɢɦɨɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳɢ ɩɨɥɫɤɢ ɩɴɬɢɳɚ  ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɩɭɛɥɢɱɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɢɟɯɚ ɚɧɚɥɢɡ
ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɈɛɥɚɫɬɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
 ɢ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ
ɫɞɟɥɤɢɫɨɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢ
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɢɦɟɧɧɢɹɫɩɢɫɴɤɡɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɩɥɚɧɚ
ɡɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɤɴɦ
ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɦɚɣ ɛɟ ɩɪɢɟɬɚ ɫ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɦɚɣɌɹɫɟɧɚɥɚɝɚ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɥɜɰɟɥɟɜɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɢɪɚɡɯɨɞɢɜɛɸɞɠɟɬɚɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɚɤɚɡɚɪɟɦɨɧɬɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚ ɩɨɤɪɢɜ ɢ ɬɨɩɥɨɢɡɨɥɚɰɢɹ
ɧɚ ɋɈɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɫɚ
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɩɨɥɡɚɧɚ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɨɛɟɡɩɟɱɚɜɚɳɚɚɜɚɧɫɨɜɨɩɥɚɳɚɧɟɡɚɩɪɨɟɤɬÄɋɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚ
Ⱦɢɝɢɬɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɜ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´
Ɇɟɫɬɧɢɬɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ
ɪɚɡɪɟɲɢɯɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɫɧɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɠɢɜɨɬɚɫɟɞɢɧɧɨɬɹɯɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɩɭɫɧɚɬɚ
ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨɳ ɜ ɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɥɜɡɚɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚ
ɢɧɫɭɥɢɧɨɜɚ ɩɨɦɩɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɛɨɥɧɨ ɨɬ
ɞɢɚɛɟɬɞɟɬɟ

ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɯɢɥɥɜɡɚ
ɪɟɦɨɧɬɧɚɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟɜɴɡɥɢ
ɧɚɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
ɯɢɥɥɜɡɚɪɟɦɨɧɬɧɚɩɨɤɪɢɜɚ
ɧɚ ɋɩɨɪɬɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɜ ɫ Ȼɟɥɢɰɚ   ɯɢɥɥɜ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ
ɧɚ ɭɥɢɰɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  
ɯɢɥɥɜ ɭɥ Ⱥɧɚ ȼɟɧɬɭɪɚ
ȼɉɢɫɤɨɜɚ Ƚɟɧɋɤɨɛɟɥɟɜ
ɂɫɤɴɪ ɋɬɪɚɰɢɧ ɜ ɫɟɥɚɬɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɨ Ɍɴɪɧɨɜɰɢ ɉɪɟɫɥɚɜɰɢȻɟɥɢɰɚɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɧɨɜɚɑɟɪɧɚɢɐɚɪɋɚɦɭɢɥ 
Ɂɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɭɥɢɰɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɩɨɭɥȼȺɩɪɢɥɨɜɢɆɭɫɚɥɚ
ɉɪɢɟɬɨ ɟ ɢ ɧɨɜɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɫɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɯɢɥɥɜɚ
ɡɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɮɢɬɧɟɫɩɥɨ- ɡɚɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɢɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɁɚɩɢɫɧɚɡɚɩɨɜɟɞɨɬɄɦɟɬɚɧɚ
ɫɜɢɤɚɧɨɧɚɸɧɢ
ɳɚɞɤɚɧɚɨɬɤɪɢɬɨɯɢɥɥɜ

Огнеборците от СОУ „Йордан Йовков” - втори
тборът на Спортното училище „Дръстър” - Силистра
е победител в областното
състезание „Млад огнеборец”, което
се проведе на 29 май в областния град.
Силистренските състезатели с ръководител инсп. Пламен Великов надиграха конкурентите си и в двете дисциплини – „400 метра щафетно бягане с
препятствия” и „Бойно разгръщане на
100-метрова състезателна пътека” и с
общ сбор от 1016 точки заслужено си
спечелиха първото място. С 995 точки
втори останаха младите огнеборци
от СОУ „Йордан Йовков” – Тутракан,
водени от инсп. Велимир Николов,
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а възпитаниците на инсп. Тихомир
Великов от ОУ „Христо Смирненски” –
Дулово, се класираха трети с 974 точки.
Купи и грамоти и на трите отбора
връчи главен инспектор Евлоги
Стамов, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност”
в РД “Пожарна безопасност и
защита на населението”- Силистра.
Като областен победител младежкият противопожарен отряд на
ОСУ „Дръстър” си извоюва правото
да представи Силистренска област
на републиканските състезания
„Млад огнеборец”, които ще се проведат на 5, 6 и 7 юни в Слънчев бряг.

Безработицата в Силистренско
ъм края на април в трите
бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 8089. Техният брой
намалява с 312 в сравнение с края
на март. Като търсещи работа лица
са регистрирани и 135 заети, 60
пенсионери и 21 учащи.
Равнището на безработица за
област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е
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17,8%, при 18,5% през предходния
месец. Същевременно, в сравнение
с април 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с
2,6%/ За април 2015 г. равнището
на безработица средно за страната
е 10,7 на сто.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Главиница
– 40,3% /1344 безработни лица/,

следват общините Кайнарджа
–39,9% /622/, Ситово - 24,9%
/375/, Алфатар – 26,6% /264/,
Дулово– 24,9% /2406/, Тутракан –
16,2% /849/, и най-ниско в община
Силистра - 9,6% /2229/.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без
специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти
– 13%. Според образованието от
общия брой регистрирани безработни в областта преобладават

тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно
образование са 39%, а висшистите
–7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям
се запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 45%
от всички регистрирани, тези от 30
до 49 години са 43%, а младежите
до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена
работоспособност са 618.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 1 юни 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
Други СРМ към деня:
1 главен готвач - средно професионално образование, 10 години опит
1 помощник-готвач – средно професионално образование, 3
години опит
1 мияч на съдове – средно образование, 2 години опит
1 касиер, домакин – средно професионално образование,

касиер, компютърна грамотност – АБИС, Word, Excel; английски/
италиански език
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професионално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
1 шофьор на лекотоварен автомобил – средно образование,
правоспособност
1 продавач консултант – основно образование
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – средно образование, опитът е предимство
2 сервитьори – основно образование
1 технически секретар – средно образование, административно
обслужване, работа с програмен продукт Админ-Про
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
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Спомените спират забравата...

Дърпане на уши

Марчо ДИМИТРОВ
ука Вайсилов - теолог
и философ, винаги,
когато ме срещнеше
ми подаряваше някой мъдър съвет, като: "Марчо,
когато ти дойде служебно
лице от Силистра, София
или другаде, знай, че той
е по-умен и трябва неприкосновено да изпълняваш
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неговите нареждания и
указания". Да, ама, понякога
ги забравях...
Обвинен бях, че не изпълнявам указанията за
конкретна лозунгова агитация за изпълнение на производствените задачи от
трудовите хора. Възпротивих се с твърдението,
че не овехтелият и скучен

лозунг, а колоритът, цветовата гама с интересен
текст, може да облагороди
душата и повдигне настроението.
На окръжно съвещание,
директорът на театъра
в Силистра обвини тутраканските ръководители
и обществеността, че не
полагат усилия и грижа за
посещения от населението
на съответния театър.
Заявих, че това обвинение
не отговаря на истината,
защото се предлага безинтересен репертоар, беден
декор, т.е "стока, която
не се търси на пазара".
За него време това беше
рисковано волнодумство...
Въпреки голямата значимост на събитията през
1916 г. край с. Шуменци,
тържествата бяха оставени на самотек, на ниво
селско. Тогава в България
големите тържества се
градираха на степени: селско, общинско, окръжно и
национално ниво. Написах
докладна записка до ОК на
БКП с предложение статутът на тържествата на
гробницата да се определи
за ниво "национално". Пос-

ледва яростна критика на
общинските ръководства
за неправилно тълкуване
на определенията за национализъм и патриотизъм,
за неуважение на българорумънската дружба.
Проблеми имахме и с
издателската дейност:
осигуряване на редактори,
печатници, хартия и др.
На среща в София с Борис
Илиев - историк и културен деец, голям приятел
на Тутракан, и срещи с
личностите, компетентни
по проблема, аз се завърнах
обнадежден и въодушевен
от резултатите от разговорите.
Отново последва студен
душ - заради срещата с
"низвезгнат" по политически причини човек. В наши
дни Борис Илиев е почетен
гражданин на Тутракан.
Най-онеправданото наказание получих от Бюрото
на ОбК на БКП през 1978
г. за "общуване с хора,
неизповядващи идеите на
марксизма-ленинизма и обсъждане политиката на
ръководната партия".
Отговорих с лоялност и
вяра в лявата идея...

Лечение леге артис в условията на здравна реформа
ɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɪɟɳɚ
ɫ ɦɟɞɢɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ
ɮɨɧɞɚɰɢɹ ɆɈɋɌ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚɬɚ ɘɥɢɹ
ɉɢɫɤɭɥɢɣɫɤɚ ɛɟ ɧɚ ɬɟɦɚ Ʌɟɱɟɧɢɟɥɟɝɟɚɪɬɢɫɜɭɫɥɨɜɢɹɬɚ
ɧɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ Ɍɹ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɄɄ Ⱥɥɛɟɧɚ ɨɬ 
ɞɨɦɚɣ
ȼɪɴɡɤɚɬɚɦɟɠɞɭɦɟɞɢɰɢɧɚ
ɢ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɫɴɦ ɫɚɦɚɬɚ ɚɡ 
ɤɚɡɚɧɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɥɸɛɢɦɚɬɚ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɚɤɬɪɢɫɚ Ɍɚɬɹɧɚ
Ʌɨɥɨɜɚ ɋɩɨɞɟɥɹɣɤɢ ɫɜɨɢɬɟ
ɫɪɟɳɢɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɬɨɫɴɫɥɨɜɢɟɬɹɟɫɬɢɝɧɚɥɚɞɨɢɡɜɨɞɚ
ɱɟɨɛɳɨɬɨɦɟɠɞɭɞɨɤɬɨɪɢɬɟɢ
ɚɪɬɢɫɬɢɬɟɟɱɟɜɪɴɳɚɬɠɟɥɚɧɢɟɬɨɧɚɯɨɪɚɬɚɞɚɠɢɜɟɹɬȾɚ
ɫɢɥɟɤɚɪɟɜɟɥɢɤɨɧɟɳɨɧɨɡɚ
ɞɚ ɢɦɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɢɬɟ
ɧɚ ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɪɟɲɢ ɞɢɥɟɦɚɬɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚɢɥɢɬɴɪɝɨɜɢɹ
ÄɄɨɝɚɬɨ ɟɞɢɧ ɩɚɰɢɟɧɬ ɧɟ
ɩɨɥɭɱɢ ɧɚɜɪɟɦɟ ɧɭɠɧɚɬɚ ɬɟɪɚɩɢɹ ɡɚɳɨɬɨ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚɬɚ
ɧɟ ɪɚɛɨɬɢ ɧɹɦɚ ɩɚɪɢ ɡɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɬ
ɨɬ ɥɟɤɚɪ ɧɚ ɥɟɤɚɪ ɬɨɣ ɫɬɢɝɚ
ɞɨ ɲɚɪɥɚɬɚɧɢɬɟ ɯɚɪɱɢ ɩɚɪɢ
ɢ ɩɪɨɛɜɚ ɜɫɹɤɚɤɜɢ ɢɥɚɱɢ Äɨɬ
ɞɠɨɛɚɧɚɛɚɛɚ³±ɨɬɟɤɫɬɪɚɤɬɢ
ɨɬ ɤɨɬɟɲɤɚ ɫɬɴɩɤɚ ɢɥɢ ɱɟɫɴɧ
ɞɨɛɟɥɢɧɚȾɨɪɢɢɧɹɤɨɢɨɬɬɹɯ
ɞɚɨɤɚɡɜɚɬɨɛɳɨɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɪɚɤɴɬ ɧɚɫɬɴɩɜɚ Ƚɭɛɹɬ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɥɟɤɚɪɢɬɟ ɢ ɦɨɪɚɥɴɬ
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ³ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢ
ɞɨɰ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱥɩɨɫɬɨɥɨɜɚ
ɨɬɂɧɫɬɢɬɭɬɚɩɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɹɩɪɢȻȺɇ
ɋɴɜɟɬɢɨɬ*RRJOHɢɤɨɦɲɢɢ
ɞɨɤɚɪɜɚɬ ɞɨ ɠɟɫɬɨɤ ɪɚɡɩɚɞ ɢ
ɫɦɴɪɬɛɨɥɧɢɨɬɚɝɪɟɫɢɜɧɢɹɪɚɤ
ɧɚ ɭɫɬɧɚɬɚ ɤɭɯɢɧɚ ɚɥɚɪɦɢɪɚ

ɢ ɞɨɰ ɉɚɜɟɥ ɋɬɚɧɢɦɢɪɨɜ
ɨɬ ɆȻȺɅ Äɋɜ Ⱥɧɧɚ³ɋɨɮɢɹ
Ɍɭɦɨɪɢɬɟ ɩɪɨɝɪɟɫɢɪɚɬ ɫɚɦɨ
ɡɚ  ɦɟɫɟɰɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɚɤɨ
ɛɨɥɧɢɹɬ ɟ ɩɭɲɚɱ ɢ ɩɢɹɱ Ɍɟ
ɫɚ ɥɟɱɢɦɢ ɫɚɦɨ ɜ ɪɚɧɟɧ ɫɬɚɞɢɣɧɨɬɴɣɤɚɬɨɩɪɢɥɢɱɚɬɧɚ
ɚɮɬɢɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɧɟɛɴɪɡɚɬɞɚ
ɬɴɪɫɹɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɨɳȺ
ɢ ɬɪɭɞɧɨ ɹ ɧɚɦɢɪɚɬ ɬɴɣ ɤɚɬɨ
ɧɹɦɚ ɞɨɛɨɥɧɢɱɧɚ ɩɨɦɨɳ ɡɚ
ɥɢɰɟɜɨɱɟɥɸɫɬɧɚ ɯɢɪɭɪɝɢɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɹɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ ɩɨ ɭɲɢɧɨɫɝɴɪɥɨ ɢ ɞɨɪɢ
ɤɨɪɟɦɧɢ ɯɢɪɭɪɡɢ ɚ ɩɴɬɹɬ ɨɬ
ɞɠɢɩɢɬɨɞɨɬɨɱɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɨɬɧɟɦɚɦɟɫɟɰɢɄɚɬɨɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɡɚɝɛɴɥɝɚɪɢɫɚɨɫɬɚɧɚɥɢ
ɛɟɡɥɢɰɚɡɚɪɚɞɢɨɝɪɨɦɧɢɤɨɠɧɢɬɭɦɨɪɢɌɟɤɨɫɹɬɧɚɣɱɟɫɬɨ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɩɨɥɫɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɪɟɞ ɧɚ
ɫɥɴɧɱɟɜɚ ɪɚɞɢɚɰɢɹ əɜɹɜɚɬ
ɫɟ ɤɚɬɨ ɜɴɡɟɥɱɟɬɚ ɧɚ ɧɨɫɚ ɢ
ɞɨɤɚɬɨ ɫɚ ɦɚɥɤɢ ɫɚ ɥɟɱɢɦɢ
ɇɨ ɡɚɪɚɞɢ ɧɢɫɤɚɬɚ ɡɞɪɚɜɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɞɴɥɝɨɬɨ ɥɭɬɚɧɟ ɩɨ
ɟɬɚɠɢɬɟɧɚɡɞɪɚɜɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚɤɪɚɹ
ɨɠɢɜɹɜɚɬɧɨɫɚɨɛɟɡɨɛɪɚɡɟɧɢ
±ɛɟɡɨɱɢɧɨɫɨɜɟɢɭɫɬɧɢ
ɑɚɫɬɨɬɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɬɟɛɹɯɚ
ɨɧɚɝɥɟɞɟɧɢɫɮɢɥɦɢɫɪɟɞɤɨɢɬɨɫɟɨɬɤɪɨɢɮɢɥɦɚɡɚɡɞɪɚɜɧɢɬɟ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɪɨɦɫɤɢɬɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɩɨɦɟɞɢɰɢɧɚ±Äɇɢɟ
ɧɟɫɦɟɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ³ɋɥɟɞɧɟɝɨ
ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɧɚ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɫɚɱɚɫɬɨɬɩɪɨɟɤɬɚɪɚɡɤɚɡɚɯɚɡɚɬɨɜɚɤɚɤɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɢ ɤɚɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚɜɪɨɦɫɤɢɬɟɝɟɬɚ
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚ ɡɚ
ɧɚɩɪɟɞɴɤɚ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɬɚ
ɧɚ ɪɟɞɤɢɬɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢ
ɩɪɨɮɞɪ ɂɜɚɣɥɨ Ɍɴɪɧɟɜ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨɧɚɬɪɚɧɫɤɪɚɧɢ-

Във връзка с откриването на плувния сезон

Община Тутракан Ви призовава:
Къпете се само на охраняеми места!
Спазвайте сигнализацията и указанията на Водно
спасителна служба!
Не влизайте във водата
запотени и с прегрято
тяло. Преди влизане намокрете лицето и гърдите си!
Далеч от брега плувайте
само в група. При тръпки и
чувство на хлад излизайте

веднага!
При вълнение къпането е
особено опасно край брега.
Вълната се преодолява
като се гмуркате под нея, а
на излизане се придържате
към гребена й!
Час и половина след хранене не влизайте във водата!
Комисия по водноспасителна дейност

ɚɥɧɚɬɚɫɬɢɦɭɥɚɰɢɹɡɚɥɟɱɟɧɢɟ
ɧɚ ɧɟɪɜɧɢ ɢ ɩɫɢɯɢɱɧɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɞɨɰɞɪ
ɆɟɥɚɧɢɹɊɚɞɢɨɧɨɜɚɡɚɝɟɧɟɬɢɱɧɢɬɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɜɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟ ɝɨɜɨɪɢ
ɩɪɨɮɞɪɂɜɨɄɪɟɦɟɧɫɤɢɚɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ
ɩɨɞɯɨɞɢɡɚɩɨɞɧɚɫɹɧɟɧɚɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɧɚɜɴɡɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨɣɫɟ
ɫɩɪɹɩɪɨɮɞɪȼɴɪɛɚɧȽɚɧɟɜ
ȾɪɆɢɯɚɢɥɆɢɯɚɣɥɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɬɚ ɢ ɰɟɥɢɬɟ
ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɱɚɫɬɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɜ
ɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟ
ȼ Ʉɪɴɝɥɚɬɚ ɦɚɫɚ Ʌɟɱɟɧɢɟ

ɥɟɝɟ ɚɪɬɢɫ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɧɚɪɟɮɨɪɦɚɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɞɪȿɦɢɥɊɚɣɧɨɜɢɞɪɇɢɝɹɪ
ȾɠɚɮɟɪɞɪɀɚɫɦɢɧɚɆɢɪɱɟɜɚ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɞɪɇɢɤɨɥɚɣȻɨɥɬɚɞɠɢɟɜ
ɢɞɪ
Ɇɟɞɢɢɬɟ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɛɹɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɨɬ
ɜɟɫɬɧɢɤ ÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ
ɭɱɚɫɬɜɚɳ ɡɚ ɩɨɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɜ
ɡɞɪɚɜɧɨɦɟɞɢɣɧɢɹ ɮɨɪɭɦ
ɫɴɫ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɮɢɪɦɚ
Ȼɭɥɞɟɤɫ  ɦɚɧɞɪɚ Ȼɟɥɢɰɚ
ɢ ɮɢɪɦɚ ȿɞɪɢɧɚ ɧɚ ɤɨɢɬɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ
“ТГ”

Сашо Андреев - европейски
шампион, Димитрина
Димитрова - със сребро!
ɳɟ ɜ ɩɴɪɜɢɹɬ ɞɟɧ ɧɚ
;;9 ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ
ɛɨɪɛɚɤɨɟɬɨɫɟɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ
ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɫɬɨɥɢɰɚ ɋɨɮɢɹ ɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɴɬ ɋɚɲɨ
Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɡɚɜɨɸɜɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɬɢɬɥɚ ɩɪɢ ɸɧɨɲɢɬɟ ɜ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨ  ɤɝ ɧɚ ɥɹɜɚ
ɪɴɤɚɚȾɢɦɢɬɪɢɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɟ ɫɴɫ ɫɪɟɛɴɪɟɧ ɦɟɞɚɥ ɩɪɢ
ɞɟɜɨɣɤɢɬɟ
ɇɚɞɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ ɛɨɪɛɚ ɡɚ
ɸɧɨɲɢɞɟɜɨɣɤɢɦɴɠɟɠɟɧɢ
ɢɯɨɪɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹȻɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɜɨɞɟɳɚ ɧɚɰɢɹ ɜ ɬɨɡɢ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɳɟ ɫɟ ɛɨɪɢ ɡɚ ɩɪɢ-

О

ɡɨɜɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ ɜ ɨɬɛɨɪɧɚɬɚ
ɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚ
ȼɱɟɬɜɴɪɬɴɤɢɩɟɬɴɤɫɚɮɢɧɚɥɢɬɟɩɪɢɦɴɠɟɬɟɢɠɟɧɢɬɟ
ɚɜɫɴɛɨɬɚɢɧɟɞɟɥɹɳɟɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɬɯɨɪɚɬɚɫɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɇɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɬɨ ɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɩɨɤɚɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ 
ɚɪɦɮɚɣɬɴɪɢ ɫɪɟɞ ɤɨɢɬɨ 
ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɲɚɦɩɢɨɧɢ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɫɥɚɜɚɋɚɲɨȺɧɞɪɟɟɜ
ɤɝɉɥɚɦɟɧȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɤɝɄɪɚɫɢɦɢɪɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜ
ɤɝ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɤɝ
ɒɚɦɩɢɨɧɚɬɴɬɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɨɸɧɢ
“ТГ”

Ȼɨɪɢɫɂɥɢɟɜ 

Препис-извлечение

от Протоколно определение №68/11.05.2015 г. по
НОХД №56/2015 г.
Подсъдимият АЛЕКСАНДЪР ИВЕЛИНОВ АРСЕНОВ, роден на
06.04.1997 г. в гр. Тутракан, живущ в гр. Тутракан, български
гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, се
признава за ВИНОВЕН в това, че през периода 23/25.12.2014 г.
в гр. Тутракан, обл.Силистра, като непълнолетен, но разбиращ
свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи
постъпките си, в условията на повторност и в съучастие като
извършител с Кристиян Иванов Друмев, от търговски обект /хранителен магазин/, находящ се на ул. "Петко Славейков" №34, чрез
повреждане на преграда, здраво направени за защита на имот и
използване на техническо средство - отвертка, отнел чужди движими вещи - 5 бр. кроасани, 5 бр. шоколадови вафли "Морена" и
сумата от 30 /тридесет/ лв. в монети с различен номинал - всичко
на обща стойност 39,75 лв. от владението на "Николови 10" ЕООД,
гр. Тутракан, представлявано от Виктория Николова Николова,
без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, с
което е извършил престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл.195,
ал.1, т.3 и 4, с чл.194, ал.1, чл.20, ал.2, чл.63, ал.1, т.3 от НК, като
му НАЛАГА наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде
изпълнено чрез публикуване в средства за масова информация,
а именно вестник "Тутракански глас".
Определението е влязло в законна сила на 11.05.2015 г.
Районен съдия: /п/
Съдебен секретар: /п/

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-785/29.05.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 27 от Наредба № 1 за опазване на озеленените
площи и декоративната растителност, както и във
връзка с чл. 19, ал. 1 от същата наредба,

ЗАБРАНЯВАМ:
Преместване, отсичане, изкореняване, кастрене на
клони и увреждане на дълготрайната декоративна
растителност – дървесни екземпляри с видова принадлежност „Липа” – „Tilia” и др., собственост на Община
Тутракан, без издадено разрешение за това по установения административен ред.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам:
1. За територията на гр. Тутракан и прилежащото
към града землище – на Заместник - кмета по инфраструктурата, опазването на околната среда, общинската собственост и финансите на Община Тутракан;
2. За територията на селата от Община Тутракан
и прилежащите към тях землища – на Кметовете и
Кметските наместници по места.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се доведе до знанието на обществеността посредством разгласяване чрез средствата
за масово осведомяване и публикуване на официалната
интернет-страница на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ОБЩНОСТ

4 - 10.06.2015 г.

На храмовия празник в с. Белица
служи Русенският митрополит Наум

Калина ГРЪНЧАРОВА
вета литургия отслужи Н.В.Пр. Русенският митрополит
Наум в православната

С

църква "Свети Дух" в село
Белица, която отбеляза
своя храмов празник на
1 юни.
Заедно с архиерея в

литургията взеха участие ст. ик. Илия Тонков
- архиерейски наместник
на Тутраканска духовна
околия, прот. Михаил Ми-

Нека се обичаме или
планетата на децата

ɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɟɬɧɨɫɢɬɟ
ɇɟɤɚ ɫɟ ɨɛɢɱɚɦɟ ɛɟ
ɦɨɬɨɬɨ ɧɚ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɒɚɪɟɧɨ
ɤɨɬɥɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɇɚɢɫɬɢɧɚ
ɜ ɩɪɚɡɧɢɤ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɫɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɥɢɹ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 

П

ɱɚɫɚɤɨɧɰɟɪɬɜɤɨɣɬɨɫɜɨɟɬɨ
ɢɡɤɭɫɬɜɨɩɨɤɚɡɚɯɚɞɟɰɚɬɚɨɬ
ɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚ
ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɪɭɫɤɢ ɬɭɪɫɤɢ
ɢɧɞɢɣɫɤɢ ɢ ɰɢɝɚɧɫɤɢ ɩɟɫɧɢ
ɢ ɬɚɧɰɢ ɉɴɫɬɪɚ ɮɟɟɪɢɹ ɨɬ
ɟɦɨɰɢɹɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ

хайлов - енорийски свещеник на с. Шуменци, свещ.
Йордан Йорданов - председател на църковното
настоятелство при храм
"Св. Дух" - с. Белица, и
дяконите Валери Василев
и Станимир Велчев от
Русе.
Още от самото начало на богослужението
храмът бе изпълнен с
християни, както от Белица, така от Тутракан и
съседни населени места
дошли да уважат празника
и своя епархийски архиерей. Тук бяха зам.-кметът на община Тутракан
Петя Князова-Василева,
директорът на дирекция
"Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова, част
от ктиторите - Димо
Денчев, Петра Пенчева,
членове на Ротари клуб
Тутракан.
ȾɜɢɝɚɬɟɥɹɬɧɚɫɬɪɨɟɠɚɧɚɰɴɪɤɜɚɬɚɜɫȻɟɥɢɰɚ
Митрополитът изнесе
ȾɢɦɨȾɟɧɱɟɜɢɧɚɣɧɨɜɢɹɬɤɬɢɬɨɪɞɨɰɐɜɟɬɚɧɌɨɧɱɟɜ
проповед за празника и
поздрави миряните.
многолетие, произнесено та извърши водосвет за
Празничната литургия от двамата дякони. След здраве и поръси множезавърши с тържествено богослужението владика- ството.

Български фолклор на румънски празник

Светлана ПЕТКОВА
а втора поредна година Фолклорен ансамбъл
"Дунавска младост" с художествен ръководител и хореограф Елена Атанасова беше
специален гост на "Фестивал на
ягодата" в румънското селище
Радовану.

Ако през 2014 г. тяхното представяне беше изненада за хората
от красивото румънско село,
което по брой жители е почти
колкото Тутракан, то тази година
нашата група беше очаквана с
нетърпение. Много аплодисменти
за уменията на танцьорите и възхищение от красотата на българските народни танци предизвика

появата им на сцената.
И още - две покани! Първата за участие в този фестивал и през
следващата 2016 г., а втората - за
участие в празника на Кирнодж
през месец август 2015 г.
Топли и гостоприемни хора са
румънците, а нашите танци направиха празника пъстър и усмихнат.

Ⱥɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɬɨ ɜɥɚɤɱɟ ɫɟ
ɡɚɞɴɯɜɚɲɟ ɨɬ ɠɟɥɚɟɳɢ ɞɚ
ɫɟ ɩɨɜɨɡɹɬ ɢ ɞɚ ɭɫɟɬɹɬ ɨɳɟ
ɩɨɜɟɱɟ ɩɴɪɜɨɸɧɫɤɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɩɪɚɡɧɢɤɴɬ ɡɚɩɨɱɧɚɜɪɚɧɧɢɬɟɫɥɟɞɨɛɟɞɧɢ
ɱɚɫɨɜɟ ɫ Ⱥɪɬɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɚ
ɜ ɤɨɹɬɨ ɩɨɫɪɴɱɧɢɬɟ ɚ ɢ
ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɩɨɠɟɥɚɯɚ ɞɚ

ɩɪɨɛɜɚɬɭɦɟɧɢɹɬɚɧɚɪɴɰɟɬɟ
ɫɢɢɡɪɚɛɨɬɢɯɚɫɚɦɢɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ  ɚɩɥɢɤɚɰɢɢ ɝɪɢɜɧɢɫɭɜɟɧɢɪɢ
Ⱦɢɞɠɟɣ Ɂɦɟɣ ɛɟ ɱɨɜɟɤɴɬ
ɨɪɤɟɫɬɴɪ ɜ ɚɪɬɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɬɚɌɨɣɪɢɫɭɜɚɲɟɩɨɥɢɰɚɬɚ
ɧɚɞɟɰɚɬɚɩɨɤɚɡɜɚɲɟɢɦɮɨɤɭɫɢɤɚɪɚɲɟɝɢɞɚɬɚɧɰɭɜɚɬ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɚ

ɫɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɈɛɳɢɧɫɤɢɹɰɟɧɬɴɪɡɚɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢɢɆɟɫɬɧɚɬɚ
ɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɹɜɢɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ
Ⱦɟɬɫɤɨɬɨ ɲɨɭ ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɫ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɬɚɩɟɫɟɧɧɚɄɪɢɫɢɹ
ɏɚɫɚɧɢɂɛɪɚɯɢɦɉɥɚɧɟɬɚ
ɧɚɞɟɰɚɬɚ

З
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Урок по родолюбие

„Христо Ботев”, гр. Търговище.
Наградата на председателя на
дружество „Родно Лудогорие” д-р
Кънев се присъди на ГПЧЕ „Христо
Ботев”, гр. Кърджали.
Награда за съхранение националния дух и достойнство бе
дадена на ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра. Същата награда получиха и
СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра.
Наградата на Исторически музей-Тутракан се присъди на ПМГ
„Св. Климент Охридски”, гр. Силистра.
С наградата на кмета на Община
Тутракан бе отличена ПГТЛП, гр.
Попово.
Наградата на вицепрезидента на
Република България получиха Мемориалната чета "Таньо войвода"

ɑɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɫɟ
ɧɚɫɨɱɜɚɤɴɦɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɛɪɹɝ

ɦɚɣɝɈɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɹɩɨɯɨɞ
ɉɨɫɬɴɩɤɢɬɟɧɚɱɟɬɚɬɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚ

Тази година в похода се включиха участници от 22 населени места
от районите на Кърджали, София,
Силистра, Тутракан, Исперих,
Търговище, Разград и Попово. Той
се провежда със съдействието на
МОН и в партньорство - организационно и финансово, на общините
и музеите в Силистра, Тутракан,
Исперих, Разград и Попово.
Походът бе съпътстван и от
колоездачна обиколка с участието

за участието му в походите през
годините. Д-р Димитър Стефанов
бе отличен с грамота за успешното
сътрудничество в подготовката на
децата за участието им в прегледа
на маршовата и патриотичната
песен.
Специална награда за дългогодишно усърдие получиха и ветерани-походници от община Тутракан.
Журито отличи с грамота за
принос в патриотичното възпитание на младите потомци
в духа на българските
традиции Туристическо и
природозащитно дружество „Орлови скали”, гр.
Провадия.
За отлично изпълнение
в прегледа на маршовата
и патриотична песен, грамоти получиха децата от
ЦДГ „Славянка”, ЦДГ „Патиланчо” и ОДЗ „Полет”.
В първа възрастова група (1–4 кл.), бяха връчени
три първи награди - на
Детска чета "Български
патриоти" от 3б клас при
СОУ "Христо Ботев", 4 клас
и 1 клас при СОУ "Йордан
Йовков".
ɸɧɢɝɌɭɬɪɚɤɚɧɆɟɦɨɪɢɚɥɧɚɱɟɬɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚ
Във втора възрастова
ɢȾɚɦɫɤɢɛɥɨɤ
група (5-8 кл.) журито
въстание, защото четата на Таньо на велосипедисти от различни присъди второ място за ОУ „Христо
войвода е част от защитата на населени места, представители на Ботев”, гр. Исперих. Първото място
си разделиха ОУ „Христо Ботев”,
честта и достойнството на Бълга- няколко поколения.
След официалното откриване, гр. Разград и СОУ „Христо Ботев”,
рия" - заяви в словото си кметът
тържественото
шествие
премина
гр. Тутракан.
на община Тутракан д-р Димитър
през града, съпроводено с поднаСтефанов.
сяне
на
венци
от
различни
инстиВ ритуала участваха още народният представител Алтимир туции пред паметниците на ген.
Адамов, областният управител Киселов, ген. Суворов, Панайот
Стоян Бонев и неговият замест- Хитов и Васил Левски.
Преглед на маршовата подгоник Младен Минчев, кметът на
Силистра д-р Юлиян Найденов, товка и патриотична песен бе следващата
инициатива наблюдавана
председателят на ОбС-Тутракан
Данаил Николов, както и десетки от Маргарита Попова, която връчи
и
награди
на победителите.
походници начело с д-р Анатолий
В него се включиха, освен учасКънев, председател на Културтниците
в
похода,
деца от детските
но-просветно дружество "Родно
градини и ученици от СОУ „Йордан
Лудогорие".
Дружеството е създадено от Йовков” и СОУ „Христо Ботев”.
Грамота за принос към патриБорис Илиев (1927-2010), който е
изследовател на делото на войво- отичното възпитание на младите
дата и неговата чета и инициатор потомци в духа на българските
традиции получи Маргарита Попона похода.
Пред паметника на героя бяха ва от КПД „Родно Лудогорие”, а от
положени много венци, вкл. цветя името на кмета на община Попово
поднесе внучката на знаменосеца д-р Людмил Веселинов и плакет.
КПД „Родно Лудогорие” връчи
на четата Велко Дачев Тишев.
специална награда на Иван Савов
от стр. 1
ките жертви са заради живота на
човешкия дух, търсещ свободата и
правдата, с който ние ще се въоръжим, за да тръгнем по стъпките на
героите на Таньо войвода" - каза тя
и напомни, че Борис Илиев трябва
да бъде запомнен, защото неговото дело и книгите му са като олтар
- спомен и преклонение.
"Тутракан е част от великата
епопея, свързана с Априлското

ȾɟɬɫɤɚɱɟɬɚȻɴɥɝɚɪɫɤɢɩɚɬɪɢɨɬɢ
ɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

бе пристигнал в Тутракан и по- Тутракан и ПГМСС, с. Средище. лучи поздравлнеия от Маргарита
Вицепрезидентът Маргарита Попова.
Попова разгледа Мемориалния
"Специалната покана за участие
комплекс „Военна гробница-1916 в тази изложба дължим на факта,

ɉɨɫɪɟɳɚɧɟɧɚɱɟɬɚɬɚɜ
ɫɅɨɦɰɢ

Тутракан.
На следващия ден - 30 май,
походниците поднесоха венци
пред паметниците в парк „Христо
Ботев”, след което се отправиха
към с. Пожарево. Там по традиция
се пресъздава слизането на българския бряг на р. Дунав от четата
на Таньо войвода и полагането на
клетва. Ритуалът наблюдава и вицепрезидентът Маргарита Попова,
която поднесе цветя на паметната
плоча на героя.
Следваща спирка бе чешмата на
Антимовското ханче, където след
поднася на венци, участниците в
30-тия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” се включиха
във военни игри, предварително
подготвени от подп. Борислав
Калчовски – началник на Областен
военен отдел–Търговище. От там
Мемориалната чета и всички походници продължиха по начертания път - през 22 български селища
до Керчан баир край поповското
село Априлово.
На 2 юни, на паметника на Таньо войвода издигнат на лобното
му място, походът приключи - с
венци, минута мълчание, с патриотизъм в сърцата, с надежда за
добри и мирни дни.
Мемориалната чета "Таньо войвода", Дамският блок и всички
участници от Тутракан в похода
бяха посрещнати в следобедните
часове на 2 юни в парк "Христо
Ботев" в Тутракан от кмета на
общината д-р Димитър Стефанов и поздравени за отличното

г.“ край село Шуменци, след което
участва и в церемонията по именуване на откритата преди една
година Художествена галерия в
Тутракан. Тя вече носи името на
Жельо Тачев - художник, родом
от Стара Загора, учил и работил

ɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɬɟɚɬɪɚɥɟɧɫɴɫɬɚɜȻɨɪɢɫɂɥɢɟɜɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɩɢɟɫɚɬɚɓɴɪɤɨɜɯɚɧɜɪɨɞɧɚɬɚɤɴɳɚɧɚɚɜɬɨɪɚ
Ȼɨɪɢɫɂɥɢɟɜɜɫɋɜɟɳɚɪɢɧɚɦɚɣ

че Валери до 13-годишна възраст е
живял в Тутракан и родителите му
имат специален принос за развитието на града" - поясни съпругата
му Мария.
В първата вечер на похода на
откритата сцена в обновения
Дунавски парк на Тутракан бе
специалният концерт на Теодосий
Спасов, почетен гражданин на

представяне във всички дни на
родолюбивото събитие.
Пред паметника на Христо Ботев
бяха положени венци от Община
Тутракан, Общински съвет, Мемориалната чета, СОУ "Христо Ботев",
ПП ГЕРБ.
Снимки: Община Тутракан, Йордан Георгиев, Луиза Ганева, Румяна Статева, Калина Грънчарова

ȼɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɆɚɪɝɚɪɢɬɚɉɨɩɨɜɚɪɚɡɝɨɜɚɪɹ
ɫɯɭɞɨɠɧɢɤɚȼɚɥɟɪɢȼɴɪɛɚɧɨɜ

ɄɨɧɰɟɪɬɴɬɧɚɌɟɨɞɨɫɢɣɋɩɚɫɨɜɢɎɨɥɤɤɜɢɧɬɟɬ

В трета възрастова група (9-12
кл.) на второ място са ПГМСС „Н. Й.
Вапцаров”, с. Средище и гимназия
„Христо Ботев”, гр. Попово. Победителите и в тази категория отново
са двама: СОУ „Христо Ботев”, гр.
Тутракан и Дамски блок-Тутракан.
За оригинално изпълнение, грамота получи мажоретен състав на
СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан.
Грамота за отлично изпълнение
се връчи на мажоретен състав на
ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр.
Силистра. Грамота получиха и ОУ

в Париж, живял в Тутракан, вкл.
и в качеството си на околийски
управител назначен на 9 септември
1944 г. Оставил е наследство от
над 2 000 картини, сред които и
на историческа тематика.
След церемонията бе открита и
изложба с повече от 100 творби
на художници, родени, живели
и творили в крайдунавския град.
В експозицията са включени и
картини на пловдивските творци
Валери, Мария и Богдан Върбанови. Художникът Валери Върбанов

ȼɨɟɧɧɢɢɝɪɢɧɚȺɧɬɢɦɨɜɫɤɨɬɨɯɚɧɱɟ
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Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 60 от 30 април 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 780
ДНЕВЕН РЕД:
1. Върнато за ново разглеждане Решение №753
по Протокол №58 от 26.03.2015 г.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
2. Отмяна на Решение №770 по Протокол №58
от 26.03.2015 г.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
3. Отчет за изпълнение на Бюджет`2014.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Одобряване и издаване на Запис на заповед
от Кмета на Община Тутракан в полза на Министерство на културата, обезпечаваща авансово плащане за проект “Създаване на Дигитален център
за културно наследство в Общински исторически
музей – Тутракан" по Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства“, Мярка 2
“Документиране на културната история”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Обсъждане и приемане на Докладите на
читалищата в Община Тутракан за дейността им
през 2014 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. НАРЕДБА за принудителното изпълнение
на заповеди за премахване на незаконни строежи
или части от тях от компетентните органи на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане на годишен план за действие
по изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Тутракан
за планов период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на Наредба за изменение и
допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Безвъзмездно придобиване на право на
собственост по смисъла на чл.54 от Закона за
държавната собственост, на поземлен имот с
идентификатор №73496.500.3555 и поземлен
имот с идентификатор № 73496.500.10 в едно с
построените сгради в имотите по КК, одобрена
със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК, находящи се в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
ул. „Крайбрежна”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Подробен устройствен план /ПУП/ – План
за застрояване /ПЗ/ на имот №73496.504.193 по
КК и КР на гр.Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актове посочени
в &4 от Преходните и Заключителни разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г. и разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ застроен
неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 73496.500.4096, находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска„ общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. 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 № 73496.504.606
с площ от 498 кв.м., местност „Зад болницата" по
плана на новообразуваните имоти, одобрен през
2008 г., общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. и разпореждане с
имот – общинска собственост, представляващ
незастроен поземлен имот с идентификатор №
73496.501.3372, находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Опълченска" общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ 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.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ 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.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ 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.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ 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" № 19по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ застроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 225 кв.м. и идентификатор № 73496.500.4030 в т. ч. едноетажна сграда
със ЗП от 34 кв.м. находящи се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, кв. 18, ул.”Крайбрежна" № 2по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „изоставени трайни насаждения"
с идентификатор № 079021, местност „Тополите”
в землище с. Старо село, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
идентификатор № 021016 в землището на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
идентификатор № 000487 в землището на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
идентификатор № 003038 в землището на с. Цар
Самуил, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Промяна вида на собствеността и начина
на трайно ползване на имот с проектен идентификатор № 73496.502.15, по плана на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Приемане на решение за учредяване право
на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост – земеделска земя, съставляваща
поземлен имот
№ 000264, находяща се в землището на с.
Старо село, за настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Приемане на решение за учредяване право
на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост – земеделска земя, съставляваща
поземлен имот
№ 73496.9.104, находяща се в землището на
гр. Тутракан, за настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Избиране на регистриран одитор за заверка
на Годишния финансов отчет на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД гр. Тутракан.

Докладва: Д-р Недка Цветкова - Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
29. Докладна записка относно извършения
счетоводен отчет на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД, гр.
Тутракан към 31 декември 2014 г.
Докладва: Д-р Недка Цветкова - Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
30. Молба от „МБАЛ-Тутракан” ЕООД, гр.
Тутракан до Президента на Република България
за опрощаване на дълг към държавата.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
31. Отдаване под наем на имоти публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване
„полски път” на територията на Община Тутракан.
Докладва: Председател на Общински съветТутракан
32. Приемане на решение за трансформиране
от – публична общинска собственост в частна
общинска собственост на „Читалищна сграда”
находяща се в с. Белица, кв. 12, парцел VI-119,
представляващо масивна двуетажна сграда със
застроена площ от 378 кв. м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
33. Приемане на решение за трансформиране
от – публична общинска собственост в частна
общинска собственост на „Читалищна сграда”
находяща се в с. Цар Самуил, кв. 24, парцел IV368, представляваща масивна двуетажна сграда
със застроена площ от 435 кв. м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
34. Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.3456.1.10 на наемател,
настанен по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
35. Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ - за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водопровод и канализация
и за електропровод за ПИ №73496.14.211 и ПИ
№73496.14.212 по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на „Агенция
по геодезия, картография и кадастър /АГКК/” гр.
София с възложител „Силтранс”ООД, гр. Силистра, представлявано от управителите Пламен
Милков Стефанов и Рени Тодорова Стефанова.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
36. Определяне на представител на Община
Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 781
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, Общински съвет Тутракан приема
повторно Решение №753, взето на Заседание
№58 от 26.03.2015 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 782
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, Общински съвет Тутракан отменя свое
Решение №770, взето на Заседание №58 от
26.03.2015 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 783
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140, ал. 1 от Закона за
Публичните финанси и чл.43 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на Бюджета на Община Тутракан,
Общинския съвет гр. Тутракан
1. Приема отчета за изпълнение на Бюджет
2014 на Община Тутракан към 31.12.2014 г., съгласно Приложения № от 1 до 9 включително, от
Докладната записка на Кмета на Община Тутракан,
относно Отчет за изпълнение на Бюджет 2014.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 784
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от
ЗМСМА Общински съвет-Тутракан
1. Упълномощава Димитър Венков Стефанов,
в качеството си на Кмет на Община Тутракан, да
подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима при предявяване в полза на
Министерство на културата, Програмен оператор
за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, в размер на 118 803,92 лева
(сто и осемнадесет хиляди, осемстотин и три лева
и деветдесет и две стотинки) за обезпечаване на
авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ №24-10-М2-35 /23.04.2015
г. по Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”, мярка 2 “Документиране
на културната история” за проект “Създаване
на Дигитален център за културно наследство в
Общински исторически музей – Тутракан” със
срок за предявяване за плащане – до 23.06.2015
г. (два месеца след изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ)
2. Възлага на кмета на Община Тутракан да
подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане и да ги представи пред
Министерство на културата - Програмен оператор
за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 785
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал.5 от Закона за народните
читалища Общинският съвет приема Докладите на
читалищата в Община Тутракан за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства
през 2014 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 786
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 225а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет-Тутракан Приема
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от
четвърта до шеста категория или части от тях на
територията на Община Тутракан, съгласно приложения проект и въз основа на посочените мотиви.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 787
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника
за прилагане на закона за социално подпомагане,
Общински съвет гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в Община
Тутракан за период 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 788
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци
и такси, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет-Тутракан
Приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан, както следва:
§ 1. В Чл. 50, алинея 1 се изменя по следния
начин:
„Чл. 50 (1) ( Изм. Решение №788 по Протокол
№ 60 от 30.04.2015 г. на Общински съвет-Тут-

ракан)
„Общински съвет град Тутракан определя
следните размери на цени на таксите и услугите
в туристическите обекти на територията на град
Тутракан:"
§ 2. В Чл. 51, „Услуги, предоставяни от Общинско предприятие „БКС” /посочените цени са
без ДДС/" (Изм. Решение №788 по Протокол №
60 от 30.04.2015 г. на Общински съвет-Тутракан)
нова точка 23: ”Извършване на други услуги,
извън посочените по–горе, по подадена заявка – искане, като цената се определя съгласно
изготвена количествено–стойностна сметка и
анализ на единични цени”.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 789
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3 от Правилника за приложение на
Закона за закрила на детето, Общински съвет–
Тутракан приема Общинска програма за закрила
на детето за 2015 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 790
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2
от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2 ,т.8 от
НРПУРОИ, във връзка чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗДС,
Общински съвет-Тутракан реши:
I. Дава съгласие Община Тутракан да придобие
безвъзмездно право на собственост върху имоти
държавна собственост:
1. по АДС № 23/20.05.2008г., том 4, рег.1265,
дело 662 и АДС № 21/20.05.2008 г., том 4, рег.1263,
дело 660 представляващ поземлен имот с идентификатор №73496.500.10 находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул.”Крайбрежна" №10, кв. 19
по КК, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г.
на ИД на АГКК, с площ от 483 кв.м., в т.ч.
1.1 Триетажна Административна сграда с
кад. № 73496.500.10.1 със ЗП 217 кв.м.(РЗП 651
кв.м.);605/651 кв.м. ид. части от сградата.
1.2 Масивна едноетажна сграда представляваща пристройка към административна сграда с кад.
№ 73496.500.10.2 със ЗП 130 кв.м.
1.3 Масивна едноетажна сграда представляващ навес - склад с кад. № 73496.500.10.3 със ЗП
62 кв.м.-50/62 кв.м. ид. части от сградата.
2. По АДС № 21/20.05.2008г., том 4, рег.1263,
дело 660 представляващ поземлен имот с идентификатор №73496.500.3555 находящ се в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, ул.”Крайбрежна”, кв. 19
по КК, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г.
на ИД на АГКК, с площ от 4414 кв.м., в т.ч.
2.1. Масивна едноетажна сграда - работилница
с кад. № 73496.500.3555.1 със ЗП-54 кв.м.
2.2. Масивна едноетажна сграда - автовезна с
кад. № 73496.3555.2 със ЗП-13 кв.м.
II. Възлага на Кмета на община Тутракан да
отправи искане по смисъла на чл.54, ал.2 от
Закона за държавната собственост.
III. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички необходими законосъобразни
действия, свързани с безвъзмездното прехвърляне правото на собственост на имотите, както и
всички машини и съоръжения / кранове, мобилна
механизация, грайфери, апарати и др./ свързани
с осъществяване дейността на пристанищния
терминал.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 791
Във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1
от ЗУТ: Разрешение изработване на подробен
устройствен план се дава с Решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината, и
приложените документи удостоверяващи, че са
изпълнени разпоредбите на чл.124 а, ал.7 от ЗУТ,
Общински съвет – Тутракан
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ - Исмаил Ахмед Мехмед,
собственик на поземлен имот №73496.504.193,
съгласно нот.акт с вх.рег.№2586, акт172, т.IХ,
д.1714/ 21.10.2014 г. да възложи изработване
на: ” Подробен устройствен план /ПУП/ – План за
застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият му имот
№73496.504.193 по КК и КР на гр.Тутракан за имот
извън границите на урбанизираната територия.
Да представи проект за ПУП-ПЗ в съответствие
с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове, ЗОЗЗ.
Решение на Комисията за земеделски земи
към МЗХ за промяна предназначението на имота.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Да се представи в три екземпляра – оригинал
на недеформируема прозрачна основа, цветно
копие върху непрозрачна основа и на магнитен
носител.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128,
ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 792
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал.
2 от ЗОС, Общински съвет–Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ оценка на общинска земя,
върху която е било учредено право на ползване
въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 965 кв.м. / деветстотин шестдесет и пет кв.м./, представляваща
имот с идентификационен № 73496.504.660 в
местността ”Зад болницата” в землището на
гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно
ползване: земеделска земя и категория на земята
при неполивни условия: четвърта – 578,00 лв. /
петстотин седемдесет и осем лева/;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
предприеме необходимите законови действия
по реда на §4к от ПЗРЗСПЗЗ за придобиване на
собственост от правоимащите по §4 от Преходните
и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 793
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8
ал.9 и чл.41, ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.4 ал.3,
чл.32, ал.3 и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2015 г. приета с Решение № 724 по Протокол №
54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр. Тутракан
в част III, буква „Б” III „Продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на
законно построени сгради” с ред 2 - „Продажба
на застроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.500.4096, находящ се в
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска" общ. Тутракан.
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на 9120,00 лв.
/девет хиляди сто и двадесет лева/ с ДДС, за
продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул. „Трансмариска" кв. 1, с идентификатор
№ 73496.500.4096, представляващ застроен неурегулиран поземлен имот с площ от 475 кв.м. по
КК на гр. Тутракан при граници и съседи: СИ - поз.
имот № 73496.500.462, ЮИ- ул.”Трансмариска” №
73496.500.635, ЮЗ - поз. имот № 73496.500.459,
СЗ - поз. имот № 73496.500.460 и поз. имот №
73496.500.462, съгласно АОС №1846/17.04.2015
г., върху който законно са построени сгради,
собственост на ЕТ ”ВИЛ-95 ВИЛДАН КЮЧУК”,
Булстат: 118015249 с управител Вилдан Али
Кючук, със седалище и адрес на управление, гр.
Тутракан, ул.”Ропотамо” №25.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 794
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” I за „Имоти, които Община Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс” за гр. Тутракан с ред 78.
- „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" по плана на новообразуваните имоти, одобрен през 2008 г., общ.
Тутракан, съгласно АОС № 1799/16.01.2015 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - 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” по плана на новообразуваните имоти,
одобрен през 2008г., общ. Тутракан, съгласно АОС
№ 1799/16.01.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 289,00 лв.
(двеста осемдесет и девет лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ .
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 795
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-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” I за „Имоти, които Община Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс за гр.Тутракан с ред 80.
„Продажба на Незастроен поземлен имот с
идентификатор № 73496.501.3372 с площ от 643
кв.м. находящ се в гр. Тутракан, ул.„Опълченска",
общ.Тутракан, съгласно АОС № 417/07.10.2008 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3372 с площ от 643 кв.м. находящ
се в гр. Тутракан, ул.„Опълченска", общ. Тутракан,
съгласно АОС № 417/07.10.2008 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер
на 5800,00 (пет хиляди и осемстотин 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 796
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 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 № 416/07.10.2008г., 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
и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 6600,00 /шест хиляди и шестстотин/
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
РЕШЕНИЕ № 797
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 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
№ 434/01.12.2008 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 5900,00 /пет
хиляди и деветстотин/ 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
РЕШЕНИЕ № 798
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 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-ул.„Опълченска” №73496.501.321,
СИ - поз. имот № 73496.501.323, ЮИ -поз. имот №
73496.501.3388, ЮЗ - поз. имот № 73496.501.3389
и утвърждава първоначална тръжна цена на имота
в размер на 6300,00 лв.( шест хиляди и 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
РЕШЕНИЕ № 799
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 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 и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 4600,00 лв. /четири хиляди и шестстотин 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 800
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 - 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 идетнификатор № 73496.500.4030.1, находящи се в гр.
Тутракан, общ. Тутракан, кв. 18, ул.”Крайбрежна"
№ 2 по КК на гр. Тутракан, при съседи: СЗ - ул.
„Крайбрежна” №73496.500.636, СИ - поз. имот
№ 73496.500.6, ЮИ- поз. имот № 73496.500.8,
ЮЗ - поз. имот № 73496.500.5, съгласно АОС
№1845/17.04.2015г.. и утвърждава първоначална
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.
- 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 801
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-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 6,576 дка.
с начин на трайно ползване „Изоставени трайни
насаждения” идентификатор № 079021 местност
„Тополите”, Категория V /пета/ в землище с.
Старо село, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1811/23.02.2015 г.” и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 3755,00 лв.
/три хиляди седемстотин петдесет и пет 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 802
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 № 021016 с площ от 10,599 дка, категория V /пета/, местност „Коруклука” по картата
на възстановената собственост на с. Цар Самуил
общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6 084,00 /шест хиляди
осемдесет 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 803
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 № 000487 с площ от 0,455 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 440,00 /четиристотин и
четиридесет 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
РЕШЕНИЕ № 804
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 № 003038 с площ от 4,052 дка, категория V /пета/, местност „Кеневерлика” по картата
на възстановената собственост на с. Цар Самуил
общ. Тутракан и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 3 916,00 /три хиляди
деветстотин и шестнадесет 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
РЕШЕНИЕ № 805
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-Тутракан:
1. Дава съгласие за изменение на КККР на
гр.Тутракан за поземлени имоти № 73496.502.9 и
№ 73496.502.8 и отреждане на нов имот с идентификатор № 73496.502.15 с площ от 3556,69 кв.м.
2. Обявява недвижим имот с идентификатор №
73496.502.15 с площ от 3556,69 кв.м., находящ се
в гр. Тутракан от публична общинска собственост
в частна общинска собственост.
3.Променя начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73496.502.15 с
площ от 3556,69 кв.м., находящ се в гр. Тутракан,
от „Друг поземлен имот за движение и транспорт"
в „За друг обществен обект, комплекс”.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши
всички законови процедури по–нататъшните
действия свързани с приемане на решението. Да
извърши всички необходими действия по промяна
вида на собствеността и начина на трайно ползване на новообразувания имот.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 14,
Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 806
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Елка Цонева Петрова от с. Старо
село, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 14, върху 2,000 /
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два/ дка земеделска земя, представляваща част
от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Старо село,
съставляваща поземлен имот № 000264, с обща
площ от 179,723 дка в местността „Василево
кладенче” за срок от 1 /една/ година с възможност
за продължаване на договора чрез сключване на
допълнителни писмени споразумения /анекси/, но
за не повече от общо 3 /три/ години и ОПРЕДЕЛЯ
годишна наемна цена за ползване на имота 30,00
лева/дка, съгласно чл. 10 б, ал.2 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 807
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Николета Ангелова Куцарова от гр.
Тутракан, ул. „Силистра” № 4, върху 1,000 /един/
дка земеделска земя, представляваща част от
недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в землището на гр. Тутракан, съставляваща поземлен имот № 73496.9.104, с обща площ
от 66,399 дка в местността „Фотула” за срок от 1
/една/ година с възможност за продължаване на
договора чрез сключване на допълнителни писмени споразумения /анекси/, но за не повече от общо
3 /три/ години и ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена
за ползване на имота 30,00 лева/дка, съгласно чл.
10 б, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 808
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.9,
ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.6 от Наредба за реда за
учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала,приета с решение
№ 135 по протокол № 11 от 12 май 2008 г. от
Общински съвет-Тутракан, Общински съвет избира
за регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД за
2015 г. ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ГАНЕВ с рег. № 190.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 809
На основание чл. 11, ал. 1, т. 4, предложение
първо от Наредбата за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата за собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала,
приета с решение №135 по протокол Н11 от 12
май 2008 г. на Общински съвет Тутракан и чл. 40,
ал.1, т.1 буква”б” от Закона за счетоводството,
Общински съвет Тутракан ПРИЕМА годишния
счетоводен отчет на „Многопрофилна болница за
активно лечение-Тутракан” ЕООД за 2014 г., както
и доклада на регистрирания одитор.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 810
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 6, от Указ № 2773 от 23.12.1980 г. за
опрощаване на несъбираеми дългове Общински
съвет-Тутракан ПРЕДЛАГА на Президента на
Република България да уважи молбата за опрощаване на задълженията на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД гр. Тутракан в размер на 2 592 032.80 лв.
(два милиона петстотин деветдесет и две хиляди
тридесет и два лв. и осемдесет стотинки).
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 811
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 „Читалищна сграда” находяща се в с. Белица, кв.12, парцел VI-119,
представляваща масивна двуетажна сграда със
застроена площ от 378 кв. м. 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 812
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 „Читалищна
сграда” находяща се в с. Цар Самуил, кв. 24,
парцел IV-435, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 435 кв.
м. от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по–нататъшните
действия свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 813
Общински съвет – Община Тутракан на
основание чл. 21, ал. 1,т.11 и т.13 и чл. 22, ал. 1
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ - одобрява Подробен
устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/
- за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за водопровод и канализация и за електропровод за ПИ №73496.14.211 и ПИ №73496.14.212
по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №
РД–18-6/04.02.2008 г. на „Агенция по геодезия,
картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София
с възложител „Силгранс” ООД, гр.Силистра,
представлявано от управителите Пламен Милков
Стефанов и Рени Тодорова Стефанова.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 814
Общински съвет-Тутракан на основание чл.
21, ал. 1,т. 15 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и
чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите:
I. Определя д-р ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ – Кмет на Община Тутракан да представлява
Община Тутракан в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Силистра.
II. При невъзможност на определения представител да присъства на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Силистра се замества от
ДАНАИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ – председател на
Общински съвет-Тутракан.
III. Дава мандат на представителя на Община
Силистра в Общото събрание на Асоциацията по
ВиК, Силистра свикано на 25.05.2015 г. да изрази
позицията на Община Тутракан по предварително обвения дневен ред в писмо на Областния
управител на Област Силистра с № АВК-0222/22.04.2015 г. и да гласува както следва:
1. По първа точка от дневния ред – „за”;
2. По втора точка от дневния ред – „за”;
3. По трета точка от дневния ред – „за”;
4. По четвърта точка от дневния ред – „за”;
5. По пета точка „Други” при постъпване
на допълнителни въпроси на заседанието, да
приеме предложенията към същите, както при
необходимост да гласува по негова преценка, с
оглед запазване интересите на Община Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ
Ɍɚɡɢɩɟɪɚɥɧɹɭɠɚɫɧɨɫɜɢ- ȿɞɢɧɢɹɬɤɚɡɜɚ
ɜɚɞɪɟɯɢɬɟɦɢ
Ɇɪɚɡɹɬɴɳɚɫɢ
ɇɟɦɢɫɥɹɱɟɟɩɟɪɚɥɧɹɬɚ
Ⱦɪɭɝɢɹɬɦɭɨɬɝɨɜɚɪɹ
ɫɤɴɩɚ ɩɨɫɤɨɪɨ ɟ ɯɥɚɞɢɥɧɢ ɇɢɳɨ ɹɠ ɫɚɦɨ ɝɚɪɧɢɬɭɤɴɬ
ɪɚɬɚ
ɋɪɟɳɚɬ ɫɟ ɞɜɚ ɤɨɦɚɪɚ ɢ
ɟɞɢɧɢɹɬ ɤɚɡɜɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɹ 
ɏɚɣɞɟɞɨɜɟɱɟɪɚɞɚɯɨɞɢɦɞɚ
ɥɸɛɢɦɫɜɟɬɭɥɤɢ
Ⱦɨɛɪɟɫɴɝɥɚɫɢɥɫɟɞɪɭɝɢɹɬ
ɏɨɞɢɥɢ ɤɴɞɟ ɯɨɞɢɥɢ ɧɚ
ɫɭɬɪɢɧɬɚɫɟɫɪɟɳɚɬɟɞɢɧɢɹɬ
ɤɨɦɚɪɫɩɪɟɜɴɪɡɚɧɢɤɪɚɤɚ
Ʉɚɤɜɨɫɬɚɧɚ"ɩɢɬɚɞɪɭɝɢɹ
Ⱥɤɚɤɜɨɞɚɫɬɚɧɟɨɬɫɜɟɬɭɥɤɚɧɚɫɜɟɬɭɥɤɚɬɚɧɚɝɨɪɫɤɢɹɧɚɮɚɫɚ

ȼɥɢɡɚɬɞɜɟɦɨɦɱɟɬɚɜɱɚɫ
ɚɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚɩɢɬɚɟɞɢɧɢɹ
± Ɇɨɦɱɟ ɡɚɳɨ ɡɚɤɴɫɧɹɜɚɲ"
± Ⱥɦɢ ɫɴɧɭɜɚɯ ɱɟ ɫɴɦ ɧɚ
ɨɤɨɥɨɫɜɟɬɫɤɨ ɩɴɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɩɨɫɟɬɢɯɬɨɥɤɨɜɚɦɧɨɝɨɫɬɪɚɧɢ
ɢ ɤɪɚɫɢɜɢ ɦɟɫɬɚ« ɢ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɫɟɭɫɩɚɯ
± Ⱥɦɢ ɬɢ ɦɨɦɱɟ" ± ɩɢɬɚ
ɭɱɢɬɟɥɤɚɬɚɜɬɨɪɢɹ
±Ⱥɡɛɹɯɧɚɥɟɬɢɳɟɬɨɞɚɝɨ
ɩɨɫɪɟɳɧɚ

ɏɚɪɢɡɦɚ  ɬɨɜɚ ɬɚɣɧɫɬɜɟɂɡɜɟɫɬɟɧɝɪɚɞɫɤɢɩɢɹɧɢɰɚ
ɧɨ ɧɟɳɨ ɤɨɟɬɨ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ ɫɟɞɢɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɧɚɯɨɬɟɥɚ
ɩɥɟɲɢɜɢɬɟɞɟɛɟɥɢɫɤɭɱɧɢɢ ȼɥɢɡɚɝɪɭɩɚɛɪɚɬɫɤɢɬɭɪɢɫɬɢ
ɞɴɪɬɢɦɢɥɢɨɧɟɪɢ
ɨɬ ȽȾɊ ɢ ɬɨɣ ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɡɚɹɠɞɚɫɬɹɯ
ȼɪɚɡɝɚɪɚɧɚɫɩɨɪɚɦɢɫɤɚɬɚ
Ƚɭɬɟɧɚɛɟɧɞɦɭɬɟɧɚɛɟɧɞ
ɤɚɡɚɥɚ
ɪɭɫɧɚɰɢɬɟ ɜɢ ɟɛ ɯɚ ɦɚɣɤɚɬɚ
± Ɂɚɥɚɝɚɦ ɝɥɚɜɚɬɚ ɫɢ ɱɟ ɚ"Ɇɚɣɤɚɬɚɜɢɪɚɡɤɚɬɚɯɚ
ɫɴɦɩɪɚɜɚ
ɇɟɦɰɢɬɟɧɟɪɚɡɛɢɪɚɬɧɢɳɨ
±Ⱥɡɩɴɤɡɚɥɚɝɚɦɩɨɪɬɮɟɣɥɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɱɭɞɹɬɫɟɢɩɢɬɚɬ
ɫɢɨɬɝɨɜɨɪɢɥɨɩɨɧɟɧɬɴɬ
:DV"
±ɇɨɬɨɣɟɩɪɚɡɟɧɜɴɡɤɥɢɂɧɚɫɚɦɚɩɨɤɴɫɧɨɨɬɤɧɚɥɚɦɢɫɤɚɬɚ
ɜɪɴɳɚɱɟɫɬɧɨɬɨɣ
± Ɂɧɚɱɢ ɡɚɥɚɝɚɦɟ ɩɨ ɪɚɜɧɨ
ɐɢɝɚɧɢɧɫɟɪɚɡɞɟɥɹɫɩɪɢɹɬɟɥɤɚɬɚɫɢ
Ⱦɟɛɟɥɚɧɚɜɚɩɬɟɤɚɬɚ
ɋɬɢɝɚɪɟɜɚɧɢɟɡɚɜɢɧɚɝɢ
 ɂɦɚɬɟ ɥɢ ɧɟɳɨ ɟɜɬɢɧɨ ɢ ɳɟɫɢɨɫɬɚɧɟɦɛɪɚɬɨɜɱɟɞɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɚɨɬɫɥɚɛɜɚɧɟ"
ɂɦɚɦɟɥɟɩɟɧɤɢ
ȺɭɭɭɭɭɦɧɨɝɨɫɢɨɬɫɥɚɛȺɤɴɞɟɫɟɥɟɩɹɬ"
ɧɚɥɚɄɚɠɢɞɢɟɬɚɬɚ"
ɇɚɭɫɬɚɬɚ
Ɇɨɪɤɨɜɢɢɤɚɪɬɨɮɢ
ȼɚɪɢɥɢɝɢɢɥɢɝɢɩɟɱɟ"
Ⱦɜɚɦɚ ɤɚɧɢɛɚɥɢ ɜɟɱɟɪɹɬ
ɇɟɤɨɩɚɯ

Малки обяви
Търся учител по немски за провеждане
на вечерни курсове.
За доп. информация: 0893619727

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-495/27.05.2015 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите и ПМС
№ 182 от 24.07.1996 г., Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, във връзка с подобряването на организацията и
координацията по водно спасяване, осигуряване безопасността на хората и
предотвратяването на водни инциденти,

ПРОДАВАМ

НАРЕЖДАМ:

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

1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи
на територията на общината.
2. Кметствата и собствениците /наемателите/ на водни площи в общината
да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци
обезопасяването на всички открити канали, язовири и микроязовири, както и
бреговата ивица на р. Дунав.
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
3. Поставените знаци да са на разстояние не по–голямо от 500 м. по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките, по които хората се
движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на
къпането и плуването /голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто
дъно, водовъртежи, замърсена вода и др./. Унищожените или повредени табели
незабавно да се подменят.
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
4. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и парапети
открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи, запълнени с вода,
чиято дълбочина е по–голяма от 120 см..
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
5. Директорът на РГС – гр. Русе да разпореди патрулиращите служители
в района на кейовата стена да контролират спазването на забранителните
знаци по нея.
Отг.: Директор на РГС – гр. Русе
Срок: постоянен
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове и кметски
наместници по населени места, собственици и наематели на водни площи за
сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Комисията по водноспасителната дейност към общината.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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4 - 10.06.2015 г.

Даровити деца в затруднено материално Шахматен турнир
положение бяха подпомогнати

Областна администрация
Силистра за четвърти път
през последните години бе
проведена церемония по награждаване във връзка с инициативата
„Подпомагане на даровити деца
в затруднено материално положение“, която е под патронажа
на областния управител Стоян
Бонев, съобщават от Пресцентъра.
В нейното осъществяване участва

В

и зам.-областният управител Янка
Господинова.
Тази година 12 дарители от
различни общини на областта дариха общо 6 400 лева на 26 деца,
избрани от благодетелите си по
списъци на РИО на МОН и на Общините. Повечето от тях получиха
наградите си в присъствието на
своите родители и учители.
Дарителите през 2015 г.: Стоян

Бонев – областен управител, Николай Димов – юрист (ексобластен
управител на област Силистра),
Цветан Филев – председател на
Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Георги Катев
от „Зърно“ EFFO – с. Кайнарджа,
Никола Георгиев – „Никола Слатински“ ЕООД – с. Ситово, „Агра2000“ ООД, Иван Динков – ЗК
„Златно зърно“ – с. Калипетрово,

Тодор Тодоров – бизнесмен, Стефан Иванов – „Зърнени храни“
АД – град Силистра, Калина Атанасова – „Централ парк – МОЛ
Силистра“, д-р Юксел Ахмед – кмет
на община Дулово, ЕТ „Жени-95“
- Кайнарджа.
Адресатите са ученици от: СОУ
„Йордан Йовков“ – Тутракан, ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – Нова
Черна, СПИ „Христо Ботев“ – Варненци, ОУ „Черноризец Храбър“
– Кайнарджа, ОУ „Г. С. Раковски“
– Ситово, СОУ „Никола Вапцаров“
– Силистра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Калипетрово, ОУ „Христо
Смирненски“ – Дулово, ЕГ „Пейо
Яворов“ – Силистра, ОУ „Д-р Петър
Берон“ – Чернолик и др.
Инициативата за подпомагане
на деца в затруднено материално
положение датира от 2012 г. и се
случи за пръв път при Николай
Димов като областен управител,
който проведе церемонията и
следващата година. Миналата година бе продължението при Насуф
Насуф като областен управител.
Традицията получи своето развитие и при настоящото ръководство на Областна администрация
Силистра.

о повод Месеца на спорта,
Община Тутракан организира шахматен турнир за
ученици, който се проведе на 30
май в шахматния клуб. Състезанието бе в две възрастови групи - 5-8
кл. и 9-12 кл.
Петя Илиянова от IХ клас, СОУ
"Йордан Йовков" е безспорен фаворит в крайното класиране без
нито една загуба. На второ място
е Владимир Николов от VII клас от
СОУ "Христо Ботев", възползвал се
от правото, което дава регламен-

П

тът - да играе в по-горна група.
В турнира, съдийстван от Бехчет
Патраклъ е приложена системата
Бергер - всеки срещу всеки. На
първо място в групата 5-8 клас се
класира Трифон Миленов Маринов
от V клас, следван от Филип Валентинов VI клас и Сертан Севгинай
Али от VI клас - и тримата от СОУ
"Христо Ботев".
Медали и грамоти от името на
кмета д-р Димитър Стефанов връчи председателят на клуба Тодорка
“ТГ”
Ангелова.

“ТГ”

Малките тутракански певци отново с награди от конкурс
торото издание на
фестивал-конкурса за
руска и славянска песен „Пусть всегда будет
солнце“ се проведе в Русе
на 30 и 31 май. Организатори на двудневното
събитие са местният клон
на движение „Русофили“ и
Общински младежки дом за
изкуство и култура - Русе,
под патронажа на кмета
Пламен Стоилов.
На сцената на зала „Европа“ в Доходното здание
120 деца от Русе, Тутракан, Разград, Силистра и
Велико Търново изпълниха
руски песни. Надпреварата

В

се проведе между деца от 5
до 18 години, разделени в 4
възрастови групи и 3 категории – за индивидуални изпълнители; за дуети, триа,
квартети и квинтети; както и за вокални групи. Те
бяха оценявани от 6-членно
жури, част, от което бе известната русенска певица
Дивна Станчева.
При откриването, приветствие към организаторите и участниците
отправи евродепутатът
Ангел Джамбазки.
ɋɥɴɧɱɟɜɚɭɫɦɢɜɤɚ
В конкурса участваха и
възпитаниците от вокал- ракан, с музикален педагог
ната школа към ОЦИД-Тут- Доротея Бальовска и от
СОУ "Йордан Йовков", които
заслужено спечелиха призови места.
В първа възрастова група,
индивидуални изпълнители,
трета награда бе присъдена на Пламена Георгиева.
В трета възрастова група при индивидуалните изпълнители, второто място
зае Петя Костова.
Трето място при вокални-

ɋɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧɫȾɢɜɧɚ

те групи зае ВГ “Звездици“
с ръководители Анелия Калдарева и Анелия Христова,
а втората награда бе за ВТ
“Слънчева усмивка".
Тазгодишното издание на
конкурса е посветено на
70-годишнината от Втората световна война, която
за руския народ е Велика
отечествена, както и на 1
юни – обичаният празник на
детето.
Снимки: Илияна РАЦОВА

Ɂɜɟɡɞɢɰɢ

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 юни - Емине ИБРЯМ, Счетоводител, Кметство Цар
Самуил, община Тутракан
5 юни - Велина ХРИСТОВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 юни - Кремена ЙОРДАНОВА, Мл.експерт "Управление
нежилищни имоти", Община Тутракан
7 юни - Любомир ТРИФОНОВ, Изпълнител ОбС, Об-

щина Тутракан
7 юни - Шукрия КОШУДЖУ, Ст.спец, АФО", Кметство
Зарица, община Главиница
9 юни - Дияна ГОГОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 юни - Марияна ДОНЕВА, Директор на ЦДГ "Св.
СВ.Кирил и Методий", гр. Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

