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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 28

Година LIII

16 - 22 юли 2015 г.

Цветан Цветанов представи кандидатите
за кмет от ГЕРБ в Силистренско
- Кандидатът за кмет на община Тутракан ще бъде обявен по-късно
заедно с листата за общински съветници
- Д-р Себахтин ХАЛИД е кандидат за кмет на община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Изключително впечатляващ е напредъкът, който
направи една община като
Тутракан" - каза по време
на официалното представяне на кандидатите за
кмет от партия ГЕРБ в
Силистренска област председателят на националния
предизборен щаб и зам.председател на партията
Цветан Цветанов. Пресконференцията се състоя
на 13 юли в залата на Обна стр. 2

Цена 0.60 лв.
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Концлагерът
"Калимок"
край Тутракан премълчан
или забравен?

ɧɚɫɬɪhhh

Честит
Рамазан Байрам!
на стр. 4

БСП-депутати се
срещат с избиратели
Десетгодишен юбилей
празнува Ротари Клуб Тутракан
Д-р Юрий ВАСИЛЕВ е новият президент

Калина ГРЪНЧАРОВА
ародните представители Стоян Мирчев,
Георги Свиленски и
Добрин Данев от Парламентарната група на БСП
Лява България се срещнаха
с тутраканци в неделния 11
юли. В парк "Христо Ботев"
бяха дошли членове и симпатизанти на лявата партия,
за да видят и чуят, а и да
поставят своите въпроси
и проблеми на тяхното
внимание.
В настоящия парламент
от Силистренска област
няма представители на
БСП, затова и от ценна стр. 3

С 1000 лв. олекна Н
тутраканка след
телефонна измама
3 800 лв. са събрани на първия Благотворителен
бал от новата ротарианска година,
ще бъде закупен и поставен автентичен
градски часовник в Тутракан
на стр. 5

66-годишна тутраканка е станала жертва на телефонна измама. На 8 юли й се обадила жена, представяща се за нейна близка, с молба да получи колет
с документи и пари от чужбина, за което трябвало
да се заплати определена сума. 66-годишната жена
доброволно предала 1000 лв. за освобождаване на
колета и след като не го получила, разбрала, че е
измамена. По случая в РУ-Тутракан е образувано досъдебно производство.
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НОВИНИ
ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
От Община Тутракан информират за откриване
на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:
"Доставка на оборудване и софтуер в изпълнение
на проект "Създаване на дигитален център за културно наследство в Общински исторически музейТутракан" по четири обособени позиции. Първата
обособена позиция е "Доставка на компютърно
оборудване" запазена по реда на чл.16г от ЗОП;
обособена позиция №2 - "Доставка на други ДМА";
обособена позиция №3 - "Доставка и монтаж на
климатик" и обособена позиция №4 - "Доставка,
инсталиране и въвеждане в експлоатация на софтуер и други ДНА".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция за обществените
поръчки на 13.07.2015 г. Възложителят предоставя
пълен достъп до документацията на интернет
страницата на Община Тутракан: „Профил на купувача”, а оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.
"Трансмариска" № 31, до 17:00 ч. на 11.08.2015 г. вкл.
Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с
предмет: "Избор на изпълнител на текущи ремонти
на сгради, собственост на Община Тутракан за
2015 г.".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция за обществените
поръчки на 14.07.2015 г. Възложителят предоставя
пълен достъп до документацията на интернет
страницата на Община Тутракан: „Профил на купувача”, а оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.
"Трансмариска" № 31, до 17:00 ч. на 12.08.2015 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Кражба, извършена в периода 04-08 юли в Главиница,
разследва полицията. От производствен цех неизвестно лице отнело противозаконно електропроводници,
два електродвигателя и един промишлен компресор.
Образувано е досъдебно производство.
39-годишната П.Г. е уличена в кражба. Полицаи от
РУ-Тутракан установили, че на 10 юли жената противозаконно отнела мобилен телефон от частен дом
в града. Срещу нея е започнато бързо производство.
Пет кошера с пчелните семейства са откраднати
от землището на село Пожарево. Престъплението е
извършено в периода 05-12 юли.
Образувано е досъдебно производство.
Къща е спасена от опожаряване в село Малък Преславец на 13 юли. Тя се намирала в непосредствена близост до горящи сухи треви. Пожарът възникнал около
13.20 часа и е потушен от екип на Противопожарен
участък - Главиница.
Лек автомобил „Рено”, управляван от Б.К. (42 г.),
се ударил в платформа на колесен трактор на 14 юли
в района на село Долно Ряхово. Произшествието е
станало около 08:00 часа на мокър черен път в местността „Дюзорман” при изпреварване. Вследствие на
удара пострадала 48-годишна пътничка, която получила
фрактура на левия крак.
Образувано е досъдебно производство.

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА:
Урегулиран поземлен имот УПИ I-127 кв.17 с площ
9136 кв.м. заедно с построена в него двуетажна масивна сграда - бивше „Училище” със застроена площ
– 340,80 кв.м. по плана на с. Коларово с начална тръжна
цена – 40 086,98 лв. с ДДС. АОС № 3046/11.07.2012 г.
Търгът ще се проведе на 03.08.2015 г. от 11:00 ч. в
заседателната зала на общината – IV етаж.
Депозит за участие - 10% (от началната тръжна цена), следва да бъде внесен с платежно нареждане по сметка на община Главиница: BG
07IORT80473360005500, до 16:00часа 31.07.2015 г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16.00ч. на 31.07.2015 г.
Купувачът да заплати разноски по сделката в размер на 200 лв.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.
на 31.07.2015 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 10.08.2015 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на телефон 086362128

16 - 22.07.2015 г.

Цветан Цветанов представи
кандидатите за кмет от ГЕРБ
в Силистренско
от стр. 1 и жителите на Тутракан
ще бъдат удовлетворени
от това, което ще обявим
официално" - добави още
Цветанов.
В три от седемте силистренски общини ГЕРБ
номинира за втори мандат
досегашните си кметове,
както и един от настоящите зам.-областните
управители. Това са д-р
Юлиян Найденов за община
Силистра, д-р Юксел Ахмед
за община Дулово и Любен
Сивев – за община Кайнарджа.
Останалите кандидати
– в община Алфатар е номинирана Янка Господинова,
зам.-областен управител на
област Силистра, в община
Главиница – д-р Себахтин
Халид, който е директор
на Областната дирекция по
безопасност на храните в
Силистра и в община Ситово – Марияна Панова.
„Целта ни е да подобрим

щински съвет - Силистра.
"Когато съм посещавал
Тутракан, в началото на
учредяването на ГЕРБ, имаше абсолютен застой и
никаква перспектива за
тези хора. Това е община,
в която местните хора видяха, че има политици, има
управници, които работят
и мислят за тях. Каквото и да кажа за Димитър
Стефанов ще бъде малко.
Защото знам какви усилия е
положил, първо, да вземе решението да се кандидатира
през 2011 г. и твърдата му
професионална ангажираност, в нещо, което той
обича, това, за което е
мечтал. Окончателното обвяване на кандидатурата за
кмет на Тутракан ще бъде
направено заедно с цялата
общинска листа за Общинския съвет на Тутракан.
Надявам се, че ще вземем
най-правилното решение

Социални работници от Тутракан
протестираха символично
лужители от Дирекция
"Социално подпомагане"
в Тутракан подкрепиха
със символичен протест своите
колеги в страната. В рамките
на символичния протест тутраканските служители в Дирекция
„Социално подпомагане” останаха по работните си места, не
са излизали пред сградата или
прекъсвали трудовия процес,
закичени с лилави лентички.
Сред основните недоволства
на специалистите е ниското им
заплащане, както и лошите условия на труд. Исканията, които

С

служителите предявяват още от
април 2014 г., са за увеличаване
на основната работна заплата с 20
на сто през 2015 г. и регламентиране на ежегодно увеличаване на
същата, съобразно отчетената инфлация; подобряване условията
на труд; доставяне на съвременна
техника, офис обзавеждане и
своевременно снабдяване с необходимите за работа консумативи; незабавно назначаване на
социални работници на незаетите
места, а след анализ и оценка,
откриване на нови работни места
там, където е необходимо. “ТГ”

Забраниха регистрацията на много хора на един адрес
Мерки срещу изборния туризъм
приеха окончателно на второ четене депутатите с промени в Закона
за гражданската регистрация.
Измененията целят да пресекат
възможността за масово преселение на граждани към малки общини
и регистрация на десетки граждани
на един и същ адрес с цел участие в
предстоящите местни избори.
Неотдавна прокуратурата откри

фрапиращи нарушения в 5 общини, като например 45 души да са
регистрирани на един адрес или
в къща, от която са останали само
основите. Въвежда се ограничение
броят на лицата, които могат да
се регистрират на един адрес, да
не може да надвишава двукратно
броя на тези, които обичайно живеят в жилището. Ако става дума за
близки роднини, законът разрешава

резултатите си от 2011
г. и от 94 кмета и 1601
общински съветници, те
да станат над 100 кмета
и над 1700 съветници, каза
още Цветан Цветанов.
В предстоящите избори
партия ГЕРБ ще заложи
на позитивизма, на конструктивния диалог и водене само и единствено
от интересите на хората.
Участвайки в местната и
в изпълнителната власт
ГЕРБ успя да покаже истинска визия за развитието
на всяка една община. Не
допусна да бъдат закрити
болниците в Тутракан и в
Дулово".
Цветанов заяви, че по
време на мандата си д-р
Димитър Стефанов, като
кмет на община Тутракан,
е успял да покаже европейска визия и това как
хората могат да се възползват от европейската
солидарност.

На пресконференцията
присъстваха народният
представител на ПП ГЕРБ
в област Силистра Алтимир Адамов, областният
управител Стоян Бонев, областният координатор на
партията Тодор Тодоров,
членове и симпатизанти.
Област Силистра е сред
първите в държавата, където се обявяват кандидатите на ГЕРБ. Идеята
е това да е достатъчно
рано, за да имат възможност да се срещнат с избирателите и с областните
управи, и така да подготвят изпълними управленски
програми, реализиращи реални политики – част от
дългосрочна платформа за
развитие на определения
регион - в светлината
на логото на кампанията
„Видими резултати за България“, като се предвижда
слоганът да е персонален
за всяка от общините.

Възстановяват имената на починали български
турци, променени с Възродителния процес
мената на починали български граждани, които са били
принудително променени,
но не са възстановени, ще бъдат
сменени административно, без решение на съда.
Това стана с окончателното приемане на промени в Закона за гражданската регистрация на второ
четене. 128 народни представители
гласуваха "за", 22-"против" и трима
се въздържаха, предаде БТА.
За поправката настояваха от ДПС,
според които хиляди български турци, починали между 1984 и 1990 г., са
погребани със сменените им имена.
Заявлението ще се подава от
наследник на починалото лице. При

разногласие между наследниците
спорът ще се решава от Районния
съд, решиха още депутатите.
Според закона българските граждани, на които принудително са
променени имената, могат по свое
желание да възстановят предишните
си имена, като възстановяването
се извършва с решение на длъжностното лице по гражданското
състояние по писмено заявление на
молителя след нотариална заверка
на подписа му.
Решението на длъжностното лице
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора по реда
на Административно процесуалния
“ТГ”
кодекс.

трикратно надвишаване.
Ако това изискване е нарушено,
кметовете могат да отказват регистрация, както и да заличат вече
направените такива. В тридневен
срок от влизането в сила на закона
кметовете на общини или на райони
издават заповед за определяне на
комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на
извършените адресни регистрации
за периода 01.07.2014 - 30.04.2015 г.

В случай, че кметът не издаде
заповедта в срока, тя се издава от
областния управител. Това предложение бе включено, тъй като според
вносителите много често кметовете
участват в схемата. От БСП обаче
посочиха, че областните управители
са политически лица, назначени от
правителството и също не е добре
да им се дават такива правомощия.
Срокът за извършването на проверката е 1 месец
“ТГ”
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 юли 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
1 фризьор – основно обр.
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 старши учител по математика и информационни технологии
в прогимназиален етап – висше образование по специалността,
10 години трудов стаж по специалността
1 сезонен работник, земеделие – основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно образование

2 работници, спомагателни шивашки дейности – основно
образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
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
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.
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Концлагерът "Калимок" край Тутракан премълчан или забравен?

Анастасия ЯКОВА
ɢɧɚɝɢ ɦɟ ɟ ɜɴɥɧɭɜɚɥ
ɬɨɡɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɨɛɟɤɬ
ɡɚ ɤɨɣɬɨ ɫɴɦ ɱɭɜɚɥɚ
ɩɪɟɡ ɸɧɨɲɟɫɤɢɬɟ ɫɢ ɝɨɞɢɧɢ
ɤɚɬɨ ɧɟɳɨ ɬɚɣɧɨ ɧɟɳɨ ɡɚ
ɤɨɟɬɨɧɟɛɢɜɚɞɚɫɟɝɨɜɨɪɢ
ɋɟɝɚɤɨɝɚɬɨɞɴɪɠɚɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɬɟɜɪɴɰɟɬɟɫɢɦɨɝɚɞɚ
ɝɨ ɫɩɨɞɟɥɹ ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɝɪɚɠɞɚ-

В

ɧɢ  ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɤɨɧɰɥɚɝɟɪɚ Ʉɚɥɢɦɨɤ ɩɪɟɡ
ɫ ɨ ɰ ɜ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɚɬɚ   ɋ ɬ ɪ ɚ ɲ ɧ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɧɭɠɧɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɭɧɢɠɚɜɚɥɢɢɭɛɢɜɚɥɢɯɨɪɚɬɚ
ɉɨɬɴɪɩɟɜɲɢɫɚɛɢɥɢɢɬɟɯɧɢɬɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɧɹɦɚɥɢɫɚɩɪɚɜɨ
ɞɚɩɪɨɞɴɥɠɚɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɫɢɞɚɩɴɬɭɜɚɬɜɱɭɠɛɢɧɚɞɚ
ɡɚɟɦɚɬ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɩɨɫɬɨɜɟ ɢ
ɪɟɞɢɰɚɞɪɭɝɢɡɚɛɪɚɧɢ
ɉɢɲɚ ɬɨɜɚ ɡɚɳɨɬɨ ɦɟ ɟ
ɫɪɚɦɛɨɥɢɦɟɧɨɢɫɴɫɡɚɜɟɬ
 ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɩɨɜɬɚɪɹɬ ɬɚɤɢɜɚ
ɢɡɫɬɴɩɥɟɧɢɹ
ɇɚɩɢɫɚɧɨɬɨɩɨɞɨɥɭɫɚɫɩɨɦɟɧɢɬɟ ɧɚ ɫɬɧɫɞɨɰɞɪ Ⱥɬɚɧɚɫ Ʌɚɥɟɜ ɡɚ ɧɟɝɨɜɢɹ ɛɚɳɚ
±ɇɟɞɟɥɱɨɅɚɥɟɜɄɨɥɟɜ
ɇɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɛɪɟɝɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜ ɬɚɦ
ɤɴɞɟɬɨɫɟɝɚɫɟɩɪɨɫɬɢɪɚɬɞɢɝɢɬɟ ɨɳɟ ɨɬ ɪɢɦɫɤɨ ɜɪɟɦɟ ɟ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɥɨɫɟɥɨɄɚɥɢɦɨɤ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɡɚɫɟɥɨɬɨɟɛɢɥɨ
ɱɟɤɴɳɢɬɟɫɚɫɟɫɬɪɨɢɥɢɜɴɪɯɭ
ɤɨɥɨɜɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɬ
ɨɬɩɪɢɥɢɜɢɬɟɧɚɢɞɜɚɳɚɬɚɨɬ

Ⱦɭɧɚɜɜɨɞɚ
ɉɪɟɡ  ɝ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɟɜɨɞɢɟɞɧɚɨɬɧɚɣ
ɝɨɥɟɦɢɬɟɛɢɬɤɢɩɪɟɡɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɋɦɟɥɚɬɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɚɪɦɢɹɩɟɱɟɥɢɛɢɬɤɚɬɚ
ɧɨɫɪɚɦɧɢɹɬɇɶɨɣɫɤɢɞɨɝɨɜɨɪ
ɩɪɟɡ  ɝ ɩɨɜɟɥɹɜɚ ɘɠɧɚ
ȾɨɛɪɭɞɠɚɞɚɩɪɟɦɢɧɟɤɴɦɊɭɦɴɧɢɹɌɨɝɚɜɚɫɬɚɜɚɠɟɫɬɨɤɨɬɨɩɪɨɝɨɧɜɚɧɟɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɨɬ
ɯɭɛɚɜɨɬɨɫɟɥɨɡɚɞɚɡɚɫɟɥɹɬ
ɜɧɟɝɨɪɭɦɴɧɰɢ
Ɂɚɤɴɬɚɧɢɬɟɢɭɸɬɧɢɤɴɳɢɫɟ
ɨɛɢɬɚɜɚɥɢɨɬɨɤɨɥɨɯɢɥɹɞɢ
ɪɭɦɴɧɰɢ ɚ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɬɹɯ ɢ ɜ
ɫɟɥɚɬɚɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢɌɟɪɬɟɪ
ɋɥɟɞ ɫɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ ɫɩɨɝɨɞɛɚ ɩɪɟɡ  ɝ
ɪɭɦɴɧɰɢɬɟɫɟɩɪɟɫɟɥɜɚɬɨɛɪɚɬɧɨɜɊɭɦɴɧɢɹɌɚɤɚɄɚɥɢɦɨɤ
ɨɫɬɚɜɚ ɧɟɧɚɫɟɥɟɧ ɋɬɪɨɢ ɫɟ
ɡɚɫɬɚɜɚɜɤɪɚɹɧɚɫɟɥɨɬɨɫɥɟɞ
ɝ
ɋɥɟɞ ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɬɭɤ ɫɟ
ɫɬɪɨɹɬ ɫɝɪɚɞɢ ɡɚ ɤɨɧɰɥɚɝɟɪ
Ɇɹɫɬɨɬɨɫɟɨɝɪɚɠɞɚɫɬɟɥɟɧɚ
ɦɪɟɠɚɞɭɲɢɫɚɛɢɥɢɞɨ-

ɜɟɞɟɧɢɨɬɋɤɪɚɜɟɧɚɢȻɟɥɟɧɟ
ɬɟɡɢɤɨɢɬɨɫɚɢɦɚɥɢɩɨɥɟɤɢ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ȼɥɚɝɟɪɚɫɚɛɢɥɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢ
ɥɟɬɧɢɢɡɢɦɧɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɡɚ
 ɱɨɜɟɤɚ Ʌɟɬɧɢɬɟ ɫɚ ɛɢɥɢ
ɫɚɦɨɧɚɜɟɫɢɛɟɡɫɬɟɧɢɫɨɫɟɦɟɬɚɠɧɢ ɧɚɪɨɜɟ ɨɬ ɚɤɚɰɢɟɜɢ
ɩɪɴɬɢ ɛɟɡ ɩɨɫɬɟɥɤɢ Ʌɚɝɟɪɧɢɰɢɬɟ ɫɩɟɥɢ ɧɚɩɪɚɜɨ ɜɴɪɯɭ
ɝɨɥɢɬɟɩɪɴɬɢ
Ɍɟ ɥɚɝɟɪɧɢɰɢɬɟ ɫɚ ɫɬɪɨɢɥɢ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɞɢɝɢɬɟ ɤɨɢɬɨ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬɢɫɟɝɚɊɚɛɨɬɢɥɢ
ɫɚɨɬɬɴɦɧɨɞɨɬɴɦɧɨɯɪɚɧɚɬɚ
ɛɢɥɚɨɫɤɴɞɧɚɤɨɥɤɨɬɨɞɚɠɢɜɟɹɬ ɢ ɞɢɲɚɬ Ʉɨɦɚɪɢ ɛɨɥ ɚ
ɯɨɪɚɜɫɟɤɢɞɧɟɜɧɨɭɦɢɪɚɥɢɨɬ
ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ
ɇɟɞɟɥɱɨ Ʉɨɥɟɜ ɛɚɳɚɬɚ
ɧɚ Ʌɚɥɟɜ ɟ ɛɢɥ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɜ
ɥɚɝɟɪɚ ɡɚɳɨɬɨ ɡɧɚɟɥ ɨɫɜɟɧ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɢ ɨɳɟ  ɟɡɢɤɚ ±
ɝɪɴɰɤɢ ɢɬɚɥɢɚɧɫɤɢ ɬɭɪɫɤɢ
ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɪɭɫɤɢ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɈɛɜɢɧɟɧɢɟɬɨɫɪɟɳɭɧɟɝɨ
ɛɢɥɨɱɟɡɧɚɟɥɬɨɥɤɨɜɚɦɧɨɝɨ
ɟɡɢɰɢ ɡɚ ɞɚ ɜɨɞɢ ɩɨɞɪɢɜɧɚ

ɞɟɣɧɨɫɬɢɟɯɨɞɢɥɜɱɭɠɛɢɧɚ
Ɍɚɤɚɩɨɩɚɞɚɜɥɚɝɟɪɚ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɦɭɭɫɩɹɜɚɞɚ
ɝɨɩɨɫɟɬɢɫɚɦɨɟɞɢɧɩɴɬɬɚɤɚ
Ⱥɬɚɧɚɫ ɟ ɜɢɞɹɥ ɫ ɨɱɢɬɟ ɫɢ
ɥɚɝɟɪɚɋɴɫɫɴɥɡɢɧɚɨɱɢɫɢ
ɬɪɴɝɜɚɬ ɨɬ ɬɚɦ Ȼɚɳɚ ɦɭ ɝɨɜɨɪɟɥɬɪɭɞɧɨɫɚɦɨɜɴɡɞɢɲɚɥ
ɩɢɲɟɥɧɚɥɢɫɬɢɢɝɢɫɤɴɬɜɚɥ
Ȼɚɳɚɬɚ ɟ ɫɩɨɦɟɧɚɜɚɥ ɡɚ
ɟɞɢɧ ɫɨɮɢɹɧɟɰ ɫ ɤɨɝɨɬɨ ɫɟ
ɫɩɪɢɹɬɟɥɢɥ  ɛɚɣ ɋɬɨɣɱɨ
Ɍɨɣ ɛɢɥ ɜ ɥɚɝɟɪɚ Ʉɚɥɢɦɨɤ
ɡɚɳɨɬɨɢɞɜɚɦɚɬɚɦɭɫɢɧɨɜɟ
ɠɢɜɟɥɢɜɋȺɓɋɥɟɞɡɚɬɜɚɪɹɧɟɬɨ ɧɚ ɥɚɝɟɪɚ ɧɟ ɝɨ ɩɭɫɤɚɬ
ɜɋɨɮɢɹɚɦɭɞɚɜɚɬɧɹɤɚɤɜɚ
ɡɟɦɹ ± ɱɭɤɚɪɢ ɜ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
Ʉɭɥɜɚɥɚɢɞɜɟɦɴɪɲɚɜɢɤɪɚɜɢ ɜ ɫ ɒɭɦɟɧɰɢ Ɉɛɜɴɪɡɜɚɬ
ɝɨɫɬɟɠɤɢɧɚɪɹɞɢɫɤɨɢɬɨɧɟ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢ
Ʉɨɦɟɧɞɚɧɬɴɬ ɧɚ ɥɚɝɟɪɚ ɫɟ
ɤɚɡɜɚɥ Ʉɢɪɱɨ ɉɚɧɬɚɥɟɟɜ ±
ɩɨɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɨɬ Ⱦɴɪɠɚɜɧɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɩɨɱɬɢɧɟɝɪɚɦɨɬɟɧ
ɉɪɢɫɴɳɨ ɧɚ ɜɥɚɫɬɜɚɳɢɬɟ
ɬɨɣɛɢɥɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɠɟɫɬɨɤ
Ɇɧɨɝɨɨɛɢɱɚɥɞɚɢɡɦɴɱɜɚɥɚɝɟɪɢɫɬɢɬɟɢɞɚɫɟɧɚɫɥɚɠɞɚɜɚ
ɧɚɛɨɥɤɚɬɚɢɦɂɡɫɬɴɩɥɟɧɢɹɬɚ
ɦɭ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ ɞɨ ɫɚɞɢɡɴɦ
Ʉɨɝɚɬɨ ɛɢɥ ɜ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ
ɱɚɲɚ ɚɥɤɨɯɨɥ ɡɚɩɨɜɹɞɜɚɥ
ɞɚɦɭɞɨɤɚɪɚɬɥɚɝɟɪɢɫɬɧɚɛɢɜɚɥ ɤɥɟɱɤɢ ɩɨɞ ɧɨɤɬɢɬɟ

ɞɨɩɢɪɚɥ ɞɭɥɨ ɞɨ ɝɥɚɜɚɬɚ ɢ
ɬɹɥɨɬɨ ɦɭ ɢɡɞɟɜɚɬɟɥɫɬɜɚɥ ɢ
ɫɟɝɚɜɪɢɥ
ɄɪɚɹɬɧɚɤɨɧɰɥɚɝɟɪɚɄɚɥɢɦɨɤ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɩɪɟɡ  ɝ
ɨɬɜɥɚɫɬɬɚ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɨɫɜɨɛɨɞɟɧɢɬɟɨɫɬɚɜɚɬɜɪɚɣɨɧɚɜ
ɫɟɥɚɬɚ Ɂɚɧɢɦɚɜɚɥɢ ɫɟ ɫɴɫ
ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɢɥɢɫɚɭɫɜɨɹɜɚɥɢ
ɧɹɤɨɣɡɚɧɚɹɬ
Ȼɚɳɚɬɚ ɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫ ɞɴɥɝɨ
ɜɪɟɦɟ ɩɚɡɢɥ ɟɞɢɧ ɤɭɮɚɪ ɫ
ɨɩɢɫɚɧɢɹɧɚɠɢɜɨɬɚɜɥɚɝɟɪɚ
ɁɚɤɨɩɚɧɛɢɥɜɝɪɚɞɢɧɚɬɚɁɚ
ɫɴɠɚɥɟɧɢɟɫɥɟɞɫɦɴɪɬɬɚɦɭ
ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɛɥɢɡɤɢ ɨɬ ɫɬɪɚɯ ɞɚ
ɧɟɝɨɧɚɦɟɪɹɬɤɨɦɭɧɢɫɬɢɬɟɢ
ɞɚɢɦɨɬɦɴɫɬɹɬɭɧɢɳɨɠɚɜɚɬ
ɬɚɤɚɰɟɧɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ȾɪɭɝɤɨɧɰɥɚɝɟɪɟȾɚɦɚɞɚɫɴ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɥ ɜ ɛɥɢɡɨɫɬ
ɞɨ ɫɟɥɨ Ɍɟɪɬɟɪ  ɩɨ ɩɴɬɹ ɡɚ
Ʉɭɛɪɚɬ ɂɦɚ ɢ ɦɚɫɨɜ ɝɪɨɛ
ɛɟɡɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚɧɚɩɨɱɢɧɚɥɢ
ɥɚɝɟɪɢɫɬɢ
Ɂɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɦɧɨɝɨɦɚɥɤɨ
ɯɨɪɚɫɟɫɟɳɚɬɡɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨɧɚɤɨɧɰɥɚɝɟɪɚɄɚɥɢɦɨɤ
Ɇɨɠɟ ɛɢ ɡɚɪɚɞɢ ɨɬɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɬɚɧɚɨɛɟɤɬɚɦɨɠɟɛɢ
ɡɚɪɚɞɢɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɬɚ
Ⱥɦɨɠɟɛɢɢɡɚɪɚɞɢɫɬɪɚɯɚ
ɬɨɡɢɫɬɪɚɯɤɨɣɬɨɬɪɭɞɧɨɫɟɢɡɤɨɪɟɧɹɜɚɨɬɦɨɡɴɤɚɧɚɱɨɜɟɤɚ
ɝɨɞɢɧɢɧɚɪɟɞ

цент гласували за тях. Но
те избраха друга тактика
и политика сега - неофициално работят с ДПС - във
важни моменти ДПС ги
подкрепя, а в скоро време
може да стане и официална

подкрепата, след като се
видя, че с тези коалиционни
партньори, с които ГЕРБ е
на власт, не могат да намерят общ език, постоянно
имат проблеми и не могат
да са спокойни.

БСП-депутати се срещат с избиратели
от стр. 1 ски" и "Тройната коалиция"),
предвид "ревността", която
изпитва БСП към ГЕРБ или
други партии за подкрепата от ДПС при приемането
на някои решения?
Стоян МИРЧЕВ: 1. Хората обръщат внимание
на проблема с образование,
който се задава. Има основни проблеми, които се
тиражират в общественото пространство: финансирането на частните
училища, многото учебници,
но навсякъде се поставят
различни въпроси. Това ми
дава надежда, че няма да
бъде унищожена системата, че има още останал
заряд у българина, за да се
противопостави.
2. БСП е национално отговорна партия, тя разбираше позицията, в която
ни постави избирателят
през 2013 г. И знаеше, че
тези безобразия, които
ГЕРБ направиха, за да не
се повторят, трябва да се
управлява по някакъв начин.
Тогава избраха да се управлява с ДПС. За съжаление,
ДПС показаха, че не са в управлението да управляват,
а за техни лични интереси.
Понеже, БСП не позволи
те да се разгърнат и да
извършат нещата, които
искат, ДПС, макар и прикрито участва в свалянето
на правителството на Орешарски. Видно е, чисто от
интерес на двете партия,
че те управляват още от
тогава. Сега, много инте-

тралата на партията са
решили в подобни области
да бъдат осъществявани
срещи с депутати от други
избирателни райони.
Така пред тутраканци се
явиха младият 34-годишен
Стоян Мирчев, депутат от
София, внук на бившия член
на ЦК на БКП Стоян Михайлов, който имаше периоди
на изпадане в немилост
пред живковата власт; Георги Свиленски - депутат
от София и русенският депутат Добрин Данев, бивш
зам.-областен управител
на Русе.
По същество срещата бе
предизборно "опипване на
почвата", тъй като няколко
пъти се поставя въпросът
"Ще спечели ли БСП изборите в Тутракан?".
Тутраканци поставиха
въпроси за новия проектозакон за образованието, за разпореждането с
общинския поземлен фонд,
потърсиха подкрепа за разрешаване проблемите на
болницата, напомниха, че
на предстоящите местни
избори трябва "да се внимава" с ДПС.
За читателите на в.
"Тутракански глас" зададохме два въпроса на депутатите. Първият - с
какви впечатления са от
срещата и какво ще отнесат като проблеми в
София, а вторият - само
БСП ли може да управлява
с ДПС (кабинета "Орешар-

ресно, какъв доклад ще излезе за кризата около КТБ?
Имам вътрешното чувство,
че в доклада имената на
истинските виновници няма
да фигурират.
- Не ми отговорихте
защо БСП може да управлява с ДПС, а друга
партия не може? Все
пак управлявахте заедно
в Тройна коалиция цял
мандат?
- Може би, тогава ДПС са
имали друг възглед за участие в управлението, сега,
явно техните политики са
се променили и са решили да
имат други интереси като
партия.
Георги СВИЛЕНСКИ: 1.
Видях едно отчаяние у хората от това, което се
случва в държавата през
последните месеци, видях
едно желание у тях не
само да бъдат чути, но ако
може една малка част от
поставените проблеми да
бъдат решени. Явно през
годините много им е обещавано, а в крайна сметка
нищо не е изпълнявано. Аз
лично съм за първи път в
този регион като народен
представител и поемам
ангажимент към хората
от града, да направя така,
че максимално често да го
посещавам. Има нужда проблемите от този район да
бъдат изнасяни по-нагоре,
да бъдат чувани и максимално решавани. По-малко
говорене трябва, а повече
действие.
2. Когато БСП е управлявала с ДПС, и двете
политически партии сме
заставали зад програма
на правителството и сме
работили за тази програма. И не е имало никакви
други уговорки, никакви
други взаимоотношения.
Докато сега виждаме една
подкрепа от страна на
ДПС към правителството на ГЕРБ, без да е ясна
цената на тази подкрепа.
Защото най-голямата критика, когато управляваше
правителството на Пламен
Орешарски бе подкрепата
на ДПС, а сега никой не
поставя въпроса. Ние не

казваме, че не трябва да
има взаимодействие между
политическите партии, но
това трябва да бъде казано
на хората.
Добрин ДАНЕВ: 1. Останах приятно изненадан
от интереса на хората,
независимо че у българите
има апатия, че не се случва
нищо. Тук се интересуваха
за образованието, земеделието, здравеопазване и
други сектори. Отчитаме
за грешка, че тази среща
я правим много късно, но
в началото на септември
отново ще дойдем, ние или
наши колеги, и тогава ще
видим дали сме си изпълнили
поетите ангажименти, а и
подготовката за местните
избори е важна.
2. Всички знаят, че който
се докосне до ДПС създава
един отрицателен вот у
българския избирател. БСП,
може би допуска грешка,
като гледа много по-различно на тези взаимоотношения, гледа европейски,
като на партниране на партии, които трябва да вършат работа и да променят
социално-икономическото
положение и обществения
живот. Докато ГЕРБ заявиха категорично, че няма да
работят с ДПС, което им
даде предимство като про-

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 42/10.07.2015 год.

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124
а, ал. 2 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:
ПУП – План за регулация /ПР/ за поземлен имот с
идентификатор 73496.501.3354 от Кадастрална карта
на града, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008
год. на АГКК гр.София; в кв.135 от План за улична регулация на гр.Тутракан от 2006 год.
Обособен е нов УПИ I-3354 в кв.135 по плана на
гр.Тутракан, като вътрешно регулационните линии
съвпадат с имотните граници по кадастралната карта и се запазва уличната регулация. Новообразуваният
УПИ I-3354 в кв.135 е с площ от 378 кв.м.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинска администрация в
14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Честит Рамазан Байрам
на всички мюсюлмани от
община Тутракан!
Приемете моите сърдечни
поздравления! Пожелавам на вас и
вашите семейства силна вяра,
здраве, щастие и берекет!

По случай един от най-големите
празници на мюсюлманите Рамазан Байрам,
приемете моите сърдечни поздравления!
Желая ви здраве, вдъхновение и много
сили да преодолявате трудностите!
Приятно прекарване на празничните дни!

Щастлив празник!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

16 - 22.07.2015 г.

Честит Рамазан Байрам
на всички мюсюлмани от община Главиница!
На този светъл ден, в който се иска прошка, в който човек се гордее с добрите си дела
и се поучава от грешките си, Ви пожелаваме
много здраве! Нека днес да направим един нов
план - на добрините, които можем да сторим.
Нека направим това в мир и разбирателство!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ, Председател на ОбС-Главиница

Мултимедийна изложба

„Тутракан в кадри от златното българско кино”
Т
Кога: 25 юли - Огненият Дунав”,
ɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ
ɫɴɫ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɤɢɧɨ ȻɇɌ
ɢɡɥɴɱɢɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨÄɅɚɱɟɧɢɬɟ
ɨɛɭɜɤɢ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ ɤɢɧɨ´
ȼ ɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ
ɬɚɡɢ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ ɡɪɢɬɟɥɢɬɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɯɚ ɬɟ ɧɚɣɥɸɛɢɦɢ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɮɢɥɦɚ ɨɬ ɨɛɳɨ
 ɩɨɞɛɪɚɧɢ ɋɪɟɞ ɬɹɯ ɧɟ
ɛɹɯɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɬɪɢɬɟ ɮɢɥɦɚ
ɤɨɢɬɨ ɡɚɟɦɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨ ɦɹɫɬɨ ɜ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢɣɧɚɬɚ ɢɡɥɨɠɛɚ ɧɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɧɨ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨ ɟ ɱɟ ɢ ɬɪɢɬɟ
ɫɚɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɡɚɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚɧɚɲɟɬɨɤɢɧɨɉɪɢɱɢɧɚɬɚɞɚ
ɛɴɞɚɬɜɤɥɸɱɟɧɢɜɢɡɥɨɠɛɚɬɚɟ
ɱɟɱɚɫɬɨɬɤɚɞɪɢɬɟɜɬɟɡɢɮɢɥɦɢ
ɫɚɡɚɫɧɟɬɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɚɦɧɨɝɨ
ɨɬ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɤɚɬɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɟ
ɉɴɪɜɢɹɬ ɮɢɥɦ ɱɢɹɬɨ ɩɪɟ-

ɦɢɟɪɚ ɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɟ ɩɴɪɜɢɹɬ ɧɚɣɭɫɩɟɲɟɧ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɫɟɪɢɚɥ ± Äɇɚ ɜɫɟɤɢ ɤɢɥɨɦɟɬɴɪ´ɜɤɨɣɬɨɭɱɚɫɬɜɚɬɩɥɟɹɞɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɡɜɟɡɞɧɢɚɤɬɶɨɪɢ±
ɋɬɟɮɚɧȾɚɧɚɢɥɨɜɜɪɨɥɹɬɚɧɚ
ɦɚɣɨɪɇɢɤɨɥɚȾɟɹɧɨɜȽɪɢɝɨɪ
ȼɚɱɤɨɜ ± ɤɚɩɢɬɚɧ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
Ȼɨɦɛɨɜ ɢɥɢ Ɇɢɬɤɨ Ȼɨɦɛɚɬɚ
Ƚɟɨɪɝɢɑɟɪɤɟɥɨɜ±Ȼɨɝɞɚɧȼɟɥɢɧɫɤɢ Ƚɟɨɪɝɢ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ±Ƚɟɰ
±ȼɨɣɜɨɞɚɬɚɉɟɩɚɇɢɤɨɥɨɜɚ
ɤɚɬɨ Ⱦɠɚɥɦɚ Ʉɨɫɬɚ ɐɨɧɟɜ
ɇɟɜɟɧɚ Ʉɨɤɚɧɨɜɚ ɢ ɦɧɨɝɨ
ɞɪɭɝɢ ɋɪɟɞ ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɢɬɟ
ɫɚ ɉɚɜɟɥ ȼɟɠɢɧɨɜ ɋɜɨɛɨɞɚ
Ȼɴɱɜɚɪɨɜɚ ɢ Ƚɟɨɪɝɢ Ɇɚɪɤɨɜ
ɢɡɜɟɫɬɟɧɢɫɴɫɫɜɨɢɬɟÄɁɚɞɨɱɧɢɪɟɩɨɪɬɚɠɢɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ´
ɋɧɢɦɚɱɧɢɹɬɟɤɢɩɟɢɡɛɪɚɥ
ɭɥɢɰɢɬɟ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɬɨ
ɞɟɤɨɪ ɡɚ ɩɴɪɜɢɹ ɟɩɢɡɨɞ 
Äɒɥɟɩɨɜɟɬɟ´
ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚɧɚɮɢɥɦɚÄɁɚɩɢɫɤɢ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɜɴɫɬɚɧɢɹ´ ɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɚ ɜ ɧɟɝɨ
ɫɴɳɨɦɨɠɟɞɚɫɟɜɢɞɢɧɟɜɟɪɨɹɬɧɢɹɬɚɥɚɧɬɧɚɫɰɟɧɚɪɢɫɬɢ
ɪɟɠɢɫɶɨɪɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɢ ɚɤɬɶɨɪɢɬɟɋɬɨɹɧɋɬɨɟɜɜɪɨɥɹɬɚ
ɧɚ Ɂɚɯɚɪɢ ɋɬɨɹɧɨɜ Ɋɚɞɤɨ
ȾɢɲɥɢɟɜɜɪɨɥɹɬɚɧɚȽɟɨɪɝɢ
Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ Ⱥɧɬɨɧɢɣ Ƚɟɧɨɜ

от 14:00 до 18:30 ч.
Къде: Рибарска махала,
Посетителски център,
ул. "Рибарска" №39

ɉɚɧɚɣɨɬȼɨɥ
ɤɚɬɨɉɚɧɚɣɨɬȼɨɥɨɜɢɞɪɭɝɢ
Ɂɚɭɱɚɫɬɢɟɬɨɫɢɜɬɨɡɢɮɢɥɦ
ɬɪɢɦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɧɚɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋɴɸɡɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɮɢɥɦɨɜɢ ɞɟɣɰɢ ɡɚ ɞɟɛɸɬ
ɩɪɟɡɝɎɢɥɦɴɬɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɢɧɚɝɪɚɞɚɧɚɤɢɧɨɤɪɢɬɢɤɚɬɚ
ɌɪɟɬɢɹɬɮɢɥɦÄɋɴɞɢɹɬɚ´
ɝɪɚɛɜɚɨɳɟɜɩɴɪɜɢɬɟɦɢɧɭɬɢ

ɰɢɚɬɨɪɢɬɟɡɚɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɮɢɥɦɚ ɉɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɤɨɝɚɬɨ
ɫɟ ɡɚɫɧɟɦɚ ɬɹ ɟ ɝɟɧɟɪɚɥɟɧ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
ȼɬɨɪɢɹɬ ɮɢɥɦ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚ
ɫɴɛɢɬɢɹɬɚɨɤɨɥɨȺɩɪɢɥɫɤɚɬɚ
ɟɩɨɩɟɹɢɛɨɪɛɢɬɟɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟ-

ɫ ɪɟɞɢɰɚɬɚ ɪɢɛɚɪɫɤɢ ɤɴɳɢ ɜ
Ɋɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɯɚɥɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ± ɬɚɤɚ ɤɚɤɬɨ ɫɚ ɢɡɝɥɟɠɞɚɥɢɩɪɟɡɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɏɏ
ɜ ɉɪɟɦɢɟɪɚɬɚ ɧɚ ɮɢɥɦɚ ɟ
ɩɪɟɡɝɚɝɥɚɜɧɢɬɟɪɨɥɢ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɧɟɡɚɛɪɚɜɢɦɢɹɬ
Ⱦɠɨɤɨ Ɋɨɫɢɱ ɢ ɨɬɧɨɜɨ ɝɨɥɟɦɢɹɬȽɟɨɪɝɢɑɟɪɤɟɥɨɜ
ɂ ɬɪɢɬɟ ɮɢɥɦɚ ɩɨɤɚɡɜɚɬ
ɤɚɞɪɢ ɨɬ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɢ
ɜɫɟ ɨɳɟ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚ ɊɢɛɚɪɫɤɚɦɚɯɚɥɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ±ɫɴɫ
ɫɬɚɪɢɬɟ ɜɚɪɨɫɚɧɢ ɤɴɳɢ ɫɴɫ
ɫɬɚɪɚɬɚɞɴɪɜɟɧɚɤɚɦɛɚɧɚɪɢɹ
ɧɚ ɰɴɪɤɜɚɬɚ Äɋɜ ɇɢɤɨɥɚɣ´
ɢ ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ȼ
ɩɴɪɜɢɹ ɟɩɢɡɨɞ ɧɚ Äɇɚ ɜɫɟɤɢ
ɤɢɥɨɦɟɬɴɪ´ɦɨɠɟɞɚɫɟɜɢɞɹɬ
ɢɱɭɞɟɫɧɢɤɚɞɪɢɨɬɌɟɨɞɨɪɨɜɚɬɚɤɴɳɚ ɫɟɝɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣ ɢɬɨɝɚɜɚɲɧɚɬɚɝɢɦɧɚɡɢɹ ɫɟɝɚɈɛɪɟɞɟɧɞɨɦ 
ɋɴɳɨɬɚɤɚɢɬɪɢɬɟɮɢɥɦɚ
ɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɤɨɧɤɪɟɬɧɢɫɴɛɢɬɢɹɨɬɧɚɲɚɬɚɢɫɬɨɪɢɹɉɴɪɜɢɹɬɡɚɩɨɱɜɚɫɴɫɫɴɛɢɬɢɹɬɚɨɬ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝɨɩɢɫɚɧɢɨɬ
ȽɟɨɆɢɥɟɜɜɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɚɬɚɦɭ
ɩɨɟɦɚ Äɋɟɩɬɟɦɜɪɢ´ Ƚɨɞɢɧɢ
ɩɨɤɴɫɧɨ ɞɴɳɟɪɹ ɦɭ Ʌɟɞɚ
Ɇɢɥɟɜɚ ± ɧɚɲɚɬɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɩɨɟɬɟɫɚ ɳɟ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɢɧɢ-

ɧɢɟɟɤɪɚɧɢɡɢɪɚɧɩɨÄɁɚɩɢɫɤɢ
ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɜɴɫɬɚɧɢɹ´ ɧɚ
Ɂɚɯɚɪɢɋɬɨɹɧɨɜ
Ɍɪɟɬɢɹɬ ɮɢɥɦ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧ
ɫɴɫɫɴɛɢɬɢɹɨɬɜɪɟɦɟɬɨɩɪɟɞɢ
ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ʉɧɹɠɟɫɬɜɨ
ȻɴɥɝɚɪɢɹɫɂɡɬɨɱɧɚɊɭɦɟɥɢɹ
ȼɪɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨɝɚɬɨ ɯɨɪɚɬɚ
ɧɚ ɬɴɥɩɢ ɧɚɯɴɥɬɜɚɯɚ ɜ ɤɢɧɨɫɚɥɨɧɢɬɟ ɚ ɬɟ ɛɹɯɚ ɞɜɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɥɢɤɨɝɚɬɨɭɥɢɰɢɬɟ
ɨɩɭɫɬɹɜɚɯɚ ɡɚɳɨɬɨ ɩɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɧɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ ɫɟ
ɢɡɥɴɱɜɚɲɟ ɩɨɪɟɞɧɚɬɚ ɫɟɪɢɹ
ɧɚ ɧɚɲɭɦɹɥ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɫɟɪɢɚɥ ɛɟɡɜɴɡɜɪɚɬɧɨ ɨɬɦɢɧɚɯɚ
ɋ ɬɚɡɢ ɢɡɥɨɠɛɚ ɨɡɚɝɥɚɜɟɧɚ
ÄɌɭɬɪɚɤɚɧɜɤɚɞɪɢɨɬɡɥɚɬɧɨɬɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɤɢɧɨ´ ɳɟ ɩɪɢɩɨɦɧɢɦ ɧɟɧɚɞɦɢɧɚɬɢ ɡɚɝɥɚɜɢɹ
ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɥɟɞɚ ɜ ɧɚɲɟɬɨ
ɤɢɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɩɨɥɡɜɚɬ ɫ ɝɨɥɹɦɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬ
ɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚɬ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɨɬ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɩɪɟɬɟɧɰɢɨɡɧɚ
ɩɭɛɥɢɤɚ Ⱥ ɡɚɳɨ ɧɟ ɢ ɧɹɤɨɢ
ɨɬɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɞɚɪɚɡɩɨɡɧɚɹɬ
ɫɜɨɢɬɟ ɛɥɢɡɤɢ ɜ ɤɚɞɪɢɬɟ ɫɴɫ
ɫɬɚɬɢɫɬɢ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚɇɂɄɈɅɈȼȺ
ɐȺɇȿȼȺ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ±
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɭɱɚɫɬɜɚɥɢɜɴɜɮɢɥɦɚɁɚɩɢɫɤɢɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɜɴɫɬɚɧɢɹ
ɋɧɢɦɤɚɬɚɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɨɬȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɡɚɤɨɟɬɨɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɣɛɥɚɝɨɞɚɪɢ

Новочерненци ще участват
в Роженския събор

В

Националния събор на който се провежда от 17 до 19 юли
народното творчество и т.г., ще участват самодейците от
животновъдство "Рожен", АФС "Черненци" и ГАП "Черненка"
при НЧ "Васил Йорданов - 1942 г." в с. Нова
Черна, информира
библиотекарят Радка
Стефанова. С индивидуално изпълнение
ще се представи и певицата Керана Радева.
И още едно интересно участие на черненец - в състезанието по ръчна стрижба
на овце, майсторство
ще покаже Веселин
Владимиров.
След 9-годишно
прекъсване съборът
на Рожен се възражда. Той ще се проведе
на красивите Роженски поляни.
Съборът има над
стогодишна традиция. Първият е организиран през 1898г.
Идеята е дадена от
отец Ангел Инджов
– свещеник в с. Со-

коловци. На Рожен се правят все
повече родови и дружески срещи
на изселени във вътрешността на
страната родопчани.
Днес символ на събора е самобитният гайдарски оркестър "Сто
каба гайди", основан през 1961
г. Гайдарите, които вземат участие в оркестъра, са от различни
родопски села. Те се събират в
навечерието на събора и правят
една-единствена обща репетиция.
400 гайдари ще дадат началото
на Събора на народното творчество и животновъдство „Рожен“. Изпълнителите ще бъдат разделени
на четири лъча, които бавно ще се
приближават към основната сцена.
Сред изпълнителите към момента сигурни участия ще има
на хор „Космическите гласове
на България", които ще изпълнят
химна на Родопите "Бела съм,
бела, юначе" и след тях Валя
Балканска с две деца, които ще
изпеят куплет от "Излеел е Дельо
хайдутин".
Президента на България Росен
Плевнелиев, под чийто патронаж
е съборът, ще го открие официално на 17 юли.
“ТГ”

Десетгодишен юбилей
празнува Ротари Клуб Тутракан

ɊɨɬɚɰɢɹɬɚɜɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɂɧɬɟɪɚɤɬɄɥɭɛ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

Калина ГРЪНЧАРОВА
есет години Ротари Клуб Тутракан!
Време, в което се
прави история. История на
приятелството, история на
филантропията...
Като се започне от 24
юни 2005 г., когато Ротари Клуб Тутракан бе
чартиран и се присъедини
към голямото ротарианско
семейство, премине се през
множеството благотворителни инициативи на клуба
и се стигне до 10-годишния
юбилей.
Новата ротарианска година започна на 11 юли,
когато в залата на Обредния дом в Тутракан, в присъствието на Дистрикт
гуверньора на Ротари България - Нина Митева, президентската огърлица бе
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анска година - новият президент д-р Юрий Василев.
Картини и различни художествени предмети бяха
разиграни на специален
търг и томбола. Ротари
Тутракан получи много подаръци от своите гости,
които се включиха и със
суми в за благотворителната кауза - закупуване и
поставяне на автентичен
градски часовник. 3 800 лв.
е сумата, която бе събрана
от Благотворителния бал
на 11 юли.
Средствата от досега
преминалите благотворителни кампании, осъществени от Клуба, са за
закупуването на кувьоз и
реанимационна маса за Родилно отделение на МБАЛТутракан, за стипендии на

10-годишната история на
Ротари Клуб Тутракан
Паст президенти:
Красимир Петров - 2005/2006
Любомир Бойчев - 2006/2007
Людмил Янков - 2007/2008
Рашко Денев - 2008/2009
Димо Денчев - 2009/2010
Светослав Раев - 2010/2011
Ирена Бонева - 2011/2012
Милан Миланов - 2012/2013
Младен Михайлов - 2013/2014
Иван Констанцалиев - 2014/2015

2015/2016
Президент: Юрий Василев
Секретар: Димитър Стефанов
Церемониалмайстор: Кенан Дуран
Касиер: Румен Симеонов
Елект-президент: Димитър Стефанов
Паст президент: Иван Костанцалиев

Д

"Огненият Дунав - Тутракан`2015"

ɒɟɫɬɢɦɚɨɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɢɬɟɧɚɊɨɬɚɪɢ
ɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɪɚɡɪɹɡɚɯɚɸɛɢɥɟɣɧɚɬɚ
ɬɨɪɬɚ

ɉɴɪɜɢɹɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɧɚɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɄɪɚɫɢɦɢɪɉɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɤɚɡɚɡɚɧɚɱɚɥɨɬɨ

предадена от
вече паст президента Иван
Костанцалиев
на настоящия
президент д-р
Юрий Василев.
Ротация настъпи и в младежката ротарианска организация Интеракт Клуб Тутракан. Новият
президент е
Габриела Иванова.
С едноминутно мълчание
бе почетена
паметта на
ротарианеца
Младен Михайлов, който
бе президент
на клуба през
2013/2014 г.
По повод съ-

битието и за юбилейната
годишнина бяха дошли приятели от Ротари клубовете
от Айтос, Елена, Троян,
Русе, Ловеч, Балчик и Силистра. След церемонията
те имаха възможност да
разгледат културно-историческите забележителности на града, направиха
тур-обиколка с атракционното влакче и се разходиха
с лодка по р. Дунав.
Във вечерните часове,
тутраканските ротарианци и техните приятели
проведоха поредния Благотворителен бал под мотото
"10 години Ротари Клуб
Тутракан" в ресторант
"Дръстър" в Силистра.
За инициативата по създаването на клуба и годините на прощъпулника разказа
първият президент на Ротари Тутракан - Красимир
Петров, а за намеренията
през настоящата ротари-

отличници в неравностойно
положение, но ротарианци
са помагали още при строежите на църквата в с. Белица, на параклиса в Тутракан и на други обществени
и социални заведения.
Ротаракт клуб „СофияТангра”, съвместно с
Ротари Клуб Тутракан и
Интеракт Клуб Тутракан реализираха проекта
„Здрави и щастливи деца”,
осъществен в центъра за
настаняване от семеeн
тип в село Малък Преславец, община Главиница
Почетен член на Клуба
е французинът Ален Вале,
който заради дългогодишната си филантропска
дейност в крайдунавския
град е и негов почетен
гражданин.
ȿɞɢɧɞɨɛɴɪɩɪɢɹɬɟɥɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɫɬɪɚɯɨɬɟɧ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
Ɏɢɥɱɟɜɋɚɧɟɰɚɛɟɝɨɫɬɧɚ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢɹɛɚɥ

Програма
19 юли - Начало на пленер
живопис „Реката” с участието
на изявени български художници
22 юли (сряда) – 21:00 ч.,
Амфитеатрална сцена, Крайдунавски парк
Откриване на фестивала
„Огненият Дунав” с
Концерт „Наздравица на
Дунав" на Трио Сопрано
23 юли (четвъртък) – 21:00
ч., Амфитеатрална сцена,
Крайдунавски парк
„Огнени песни и танци
край Дунава” – фолклорен
празник
С участието на Ансамбъл
“UNIVERSITY 2” от Грузия,
Fundacion Colombia Folklore от
Колумбия и Танцов ансамбъл
"Дунавска младост"
24 юли (петък) - 21:00 ч. - сцена
„Кейова стена”, Крайдунавски
парк
„Звезден прах над Дунав”
– музикална програма със специалното участие на ГРАФА,
формации и изпълнители на
Общински център за извънучилищни дейности
25 юли (събота) – сцена
„Кейова стена”, Крайдунавски
парк

Рок–концерт на Джон
Лоутън - легендата
от „Юрая Хийп” и Б.Т.Р.

ɉɨɞɚɪɴɤɫɭɜɟɧɢɪɫɞɨɫɩɟɯɢɧɚɪɢɰɚɪɜɢɦɟɬɨɧɚɞɨɫɬɨɣɧ
ɫɬɜɨɬɨɢɭɫɩɟɯɚɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɤɪɴɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɋɢɥɢɫɬɪɚ

чески и Етнографския музей на
Тутракан, безброй атракции и
забавления:
1. Изложба „Гигантски риби
по Дунава”
2. Изненадайте вашите близки с „Виж каква риба улових”
3. Демонстрация „Плетене на
рибарска мрежа”
4. Ретрофото
5. Прожекции на български
филми и детска анимация
6. Рисуване върху миди
7. Фейсарт в музея
8. Седянка в музея
17:30 ч., Зала "Обреден дом"
- Откриване на изложба живопис „Реката”
18:00 ч. - Кейовата стена,
Крайдунавси парк
Начало на спортно-развлекателни игри
t ©¼Å¾ÆÏÍÉÊ ËÌÄ¿ÊÎ¾ÁÉ¼
рибена чорба
tÄÈ¾ÊÇÄÓÉÊËÌÁËÇÏ¾¼ÉÁÉ¼
река Дунав
tÌÁ½¼ÉÁÍÌÄ½¼ÌÍÆÄÇÊÀÆÄ
t¯ÇÊ¾É¼ÌÄ½¼
t ÎÌ¼ÆÎÄ¾ÉÊ ÍÖÍÎÁÃ¼ÉÄÁ ËÊ
греда над вода
t¬ÄÍÏÉÆ¼É¼¼ÍÐ¼ÇÎ
Гост - водещи: Ернестина
Шинова и Кофе Бабоне
22:00 ч. - Кейовата стена,
Крайдунавски парк

Рок – концерт на Джон
Лоутън, Б.Т.Р. и групите

Blood Sugar и "Вход
В програмата за деня са
включени още:
свободен”
10:00 – 18:00 ч. - ЛодкосСВЕТЛИННО, ОГНЕНО И
тоянка, под „Лодката” – Про- ЛАЗЕРНО ШОУ НАД РЕКАТА
веждане на Първи кръг от
26 юли – 10:00 – 13:30 часа
Републикански шампионат по - Лодкостоянка, под „Лодката”
водомоторен спорт
– Втори ден на Републикански
14:00 до 20:00 ч. - в Истори- шампионат по водомоторен спорт
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 62 от 26 юни 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 830
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Правилник за организацията
и дейността на пенсионерските клубове и клуба
на инвалида на територията на Община Тутракан
Ä¯ÍÎ¼¾É¼¿Ì¼ÀÍÆ¼Î¼ËÁÉÍÄÊÉÁÌÍÆ¼ÊÌ¿¼ÉÄÃ¼ÒÄÛ
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на решение за актуализиране на
Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2015 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
4. 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 „нива” идентификатор
№ 000011 местност „До селото” в землище с. Цар
Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
5. 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 „нива” идентификатор
№ 000012 местност „До селото” в землище с. Цар
Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
6. 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 „Друг вид нива” с
идентификатор № 73496.505.41, местност „Голишна” в гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
7. 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
идентификатор № 000223 по картата на възстановената собственост с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на решение за учредяване право на
ползване върху недвижим имот частна общинска
собственост – земеделска земя, съставляваща
поземлен имот № 73496.504.485, находяща се
в землището на гр. Тутракан, за настаняване на
пчелни семейства.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000502 в землището на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 000508 в землището на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
000224 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
000229 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
000238 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
000239 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
000240 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
011026 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
011048 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земя с идентификатор №
011724 по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
19. Определяне на представител на Община Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциацията
по ВиК в област Силистра
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
20. Отпускане на безлихвен заем от бюджета на
Община Тутракан на Народно Читалище „Възраждане- 1940г.”- с. Старо село.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
21. Приемане на решение за изменение на
решение №619 по Протокол №47 от 31 юли 2014 г.
на Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
22. Определяне на представител на Община
Тутракан за участие в Общото събрание на „Тутракански фериботен комплекс” АД гр.Тутракан
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
23. Даване на Разрешение за изработване на
«ÊÀÌÊ½ÁÉ ÏÍÎÌÊÅÍÎ¾ÁÉ ËÇ¼É «¯«  «¼ÌÒÁÇ¼ÌÁÉ
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия по КВС на с. Старо село, общ. Тутракан
– за прокарване на кабелно трасе за външно ел.
захранване. Даване на предварително съгласие на
Общински съвет по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл.25,
ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ за право на прокарване на
кабелно трасе за: ”Външно кабелно ел. захранване от МТР- 5 в с. Старо село за ПИ 021002 м.
”Лозянска чешма” в землището на с. Старо село,
общ. Тутракан” и определяне на срок на валидност
на предварителното съгласие.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 831
Общински съвет град Тутракан, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 6
от Закона за местните данъци и такси, във връзка
с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:
1. Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-

НЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
¯§¯¤©®¡¬¤®ª¬¤»®©ªµ¤©®¯®¬¦©
Било - Вчл.22, изм.реш. №65/29.01.2008 г., изм.
реш.№484/17.12.2009г., изм.
реш.№774/27.01.2011 г., изм. реш. №70/30. 01.
2012 г.,изм. с реш.№682/27.11.2014 г.
1) За ползване на целодневни детски градини,
обединени детски заведения и млечна кухня
родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата,
настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето,
заплащат сумарна месечна такса за услуги, които
не са включени в единните разходни стандарти
за финансиране на делегираните от държавата
дейности по образование.
(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира,
както следва:
1. за деца на 5 и 6 години в подготвителни
групи, подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка, две години преди постъпването им в
първи класс, регламентирана в Закона за народната просвета – максимален размер на дължимата
месечна такса – 50.60 лв. (по 2,20 лв. за всеки
присъствен ден от месеца)
Става - В чл. 22 .изм.Решение №831/26.06.2015г.
1) За ползване на целодневни детски градини,
обединени детски заведения и млечна кухня
родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата,
настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето,
заплащат сумарна месечна такса за услуги, които
не са включени в единните разходни стандарти
за финансиране на делегираните от държавата
дейности по образование.
(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира,
както следва:
1. За деца на 5 и 6 години в подготвителни
групи, подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка, две години преди постъпването им в
първи клас, регламентирана в Закона за народната
просвета, месечната такса за храна се заплаща в
размер на фактически извършените разходи за
храноден, но не повече от - 50.60 лв. за месец. (по
2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца)
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 832
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан
приема Правилник за организацията и дейността
на пенсионерските клубове и клуба на инвалида
É¼ ÎÁÌÄÎÊÌÄÛÎ¼ É¼ Ê½ÕÄÉ¼ ®ÏÎÌ¼Æ¼É Ä ¯ÍÎ¼¾ É¼
градската пенсионерска организация.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 833
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан,
* ¦®¯§¤£¤¬ ÊÀÄÔÉ¼Î¼ ËÌÊ¿Ì¼È¼ Ã¼
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г., приета с Решение №724 по
Протокол №54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр.
Тутракан, както следва:
В Част III, буква А, т.I - имоти, които община
Тутракан има намерение да предостави под наем,
чрез търг или конкурс, се допълва следното:
1. Незастроен терен – общинска собственост
ÍËÇÊÕÊÎÆ¾È Ó¼ÍÎÊÎ¯«¤7** ÒÁÇÄÛÍËÇÊÕ
от 780 кв.м., находящ се в кв.7 по плана на село
Цар Самуил за поставяне на преместваем обект за
развиване на търговска дейност;
2. Незастроен терен – общинска собственост с
площ от 116 кв.м., част от ПИ-151, целия с площ
от 9960 кв.м., находящ се в кв.24 по плана на село
Цар Самуил за поставяне на преместваем обект за
развиване на търговска дейност;
3. Незастроен терен – общинска собственост
с площ от 49 кв.м., част от ПИ-151, целия с площ
от 9960 кв.м., находящ се в кв.24 по плана на село
Цар Самуил за поставяне на преместваем обект за
развиване на търговска дейност;
4. Незастроен терен – общинска собственост с
ËÇÊÕÊÎÆ¾È Ó¼ÍÎÊÎ¯«¤7** ÒÁÇÄÛÍËÇÊÕ
от 1520 кв.м., находящ се в кв.72 по плана на село
Цар Самуил за поставяне на преместваем обект за
развиване на търговска дейност;
5. Отдаване под наем на обособено помещение
№2 с площ от 14,50 кв.м., част от масивна едноетажна сграда ”Съблекалня” с площ от 290 кв.м.,
находяща се в застроен урегулиран поземлен имот
u¯«¤± Æ¾ «¤ ËÊËÇ¼É¼É¼Í©Ê¾¼³ÁÌÉ¼ 
за развиване на търговска дейност. 6. Обособено
помещение с площ от 22,75 кв. м., част от общинска
сграда „Спортна зала” с площ от 435 кв.м, находяща
ÍÁ¾ÍÁÇÄÒ¼ Æ¾ ¯«¤*± ËÇÃ¼Ì¼Ã¾Ä¾¼ÉÁ
на търговска дейност.
6. Обособено помещение с площ от 22,75 кв. м.,
част от общинска сграда „Спортна зала” с площ от
Æ¾È É¼ÑÊÀÛÕ¼ÍÁ¾ÍÁÇÄÒ¼ Æ¾ ¯«¤*± 
пл.№120 за развиване на търговска дейност.
7. Отдаване на терен с площ от 1,00 кв.м.,
част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в кв.78 с идентификатор
№73496.501.3406 по КК на гр. Тутракан целия с
ËÇÊÕÊÎÆ¾È ËÌÁÀÍÎ¼¾ÇÛ¾¼Õ«¼ÌÆd±ÌÄÍÎÊ
Ботев”, за поставяне на автомат за топли напитки.
8. Отдаване на терен с площ от 1,00 кв.м. на I
етаж от общинска сграда, част от недвижим имот
– публична общинска собственост, находяща се в
кв.9 с идентификатор №73496.500.99.1 по КК на гр.
Тутракан, цялата със застроена площ от 569 кв.м.,
за поставяне на автомат за топли напитки.
9. Отдаване на терен с площ от 1,00 кв.м. на II
етаж от общинска сграда, част от недвижим имот
– публична общинска собственост, находяща се в
кв.9 с идентификатор №73496.500.99.1 по КК на гр.
Тутракан, цялата със застроена площ от 569 кв.м.,
за поставяне на автомат за топли напитки.
10.Отдаване на терен с площ от 1,00 кв.м.,
част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в кв.79 с идентификатор
№73496.501.1999 по КК на гр. Тутракан, целия с
площ от 1797 кв.м., представляващ дворно място
с построен ж.б. „Нарцис”, за поставяне на автомат
за топли напитки.
В Част III, буква Б, т.I – имоти, които община
Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс,
I. Допълват се следните имоти:
1. имот №050136 по КВС на с.Белица, с начин
на трайно ползване – пасище, мера, при категория
на земята VI, с площ от 0,416 дка., след промяна
предназначението по реда на чл.6, ал.1 от ЗОС
2. терен с площ от 600 кв.м., част от имот с
идентификатор №73496.6.7 по КК на гр. Тутракан,
целия с площ от 176008 кв.м. с начин на трайно
ползване – изоставена орна нива, при категорията
на земята при неполивни условия V.
II. Изключва се следния имот:
1. Тристаен апартамент с идентификатор №
73496.501.2849.5.18, находящ се в гр. Тутракан, ул.
Сакар планина №10, вх.Д, ет.6, ап.18

В Част III, буква Б, т.II - Продажба на общински
жилища на наематели, настанени в тях по административен ред, се допълва
1. Едностаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2761.1.6, находящ се в тр. Тутракан,
ул. Сакар планина №12, вх.А, ет.2, ап.6
II. Приетите изменения и допълнения да бъдат
отразени в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015 г. (Приета с Решение №724 по Протокол
№54/29.01.2015 г. Допълнена с Решение № 736, №
744 по Протокол № 56 от 26 февруари 2015 г.; доп.
с Решения № 756, №759, № 773, № 774 по Протокол
№ 58 от 26.03.2015 г.; Допълнена с Решение № 793,
№ 794, № 795 по Протокол № 60 от 30 април 2015
г., допълнена с Решение №824-828 по протокол
№61 от 28.05.2015 г.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 834
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
ÄÌ¼ÃËÊÌÁÂÀ¼ÉÁÍÊ½ÕÄÉÍÆÊÄÈÏÕÁÍÎ¾Ê©¬«¯¬ª¤ 
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” I за „ Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за с. Цар Самуил с ред 37 – „Продажба на Земеделска земя с площ от 4,605 дка с
начин на трайно ползване „нива” идентификатор №
000011 местност „До селото”, Категория III /трета/ в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 4,605 дка с
начин на трайно ползване „нива” с идентификатор
№ 000011 местност „До селото”, Категория III /
трета/ в землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан,
съгласно АОС № 1451/28.03.2013 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
4 451,00 /четири хиляди четиристотин петдесет и
един лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 835
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
ÄÌ¼ÃËÊÌÁÂÀ¼ÉÁÍÊ½ÕÄÉÍÆÊÄÈÏÕÁÍÎ¾Ê©¬«¯¬ª¤ 
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” I за „ Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен
търг или конкурс” за с. Цар Самуил с ред 36 – „Продажба на Земеделска земя с площ от 4,688 дка с
начин на трайно ползване „нива” идентификатор №
000012 местност „До селото”, Категория III/трета/ в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 4,688 дка с начин
на трайно ползване „нива” с идентификатор №
000012 местност „До селото”, Категория III /трета/
в землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1452/28.03.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 4 531,00
/четирихиляди петстотин тридесет и един лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 836
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
ÄÌ¼ÃËÊÌÁÂÀ¼ÉÁÍÊ½ÕÄÉÍÆÊÄÈÏÕÁÍÎ¾Ê©¬«¯¬ª¤ 
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2015 г. приета с решение № 724 по Протокол №
54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр. Тутракан в
част III, буква „Б” за „ Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, чрез публичен търг или
конкурс за гр. Тутракан с ред 80.
- „Продажба на Земеделска земя с площ от
2,158 дка с начин на трайно ползване „Друг вид
нива” идентификатор № 73496.505.41, местност „
Голишна ”, в гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1782/10.11.2014 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 2,158 дка с
начин на трайно ползване „Друг вид нива” идентификатор № 73496.505.41, местност „ Голишна
”, в гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС
№ 1782/10.11.2014 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1 284,00 ( хиляда
двеста осемдесет и четири лв.)
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
ÍÛ¾ÉÊÉ¼ÀÀ¼¾¼ÉÁËÊÌÁÀ¼É¼¿Ç¼¾¼«ÁÎ¼ÊÎ©¬«¯¬ª¤
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 837
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
ÄÌ¼ÃËÊÌÁÂÀ¼ÉÁÍÊ½ÕÄÉÍÆÊÄÈÏÕÁÍÎ¾Ê©¬«¯¬ª¤ 
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” I за „ Имоти, които Община Тутракан има намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс за с. Преславци с ред 52.
„Продажба на земеделска земя с идентификатор №000223 с площ от 2,198 дка, Местност
„До селото”- категория на земята при неполивни
условия: IV /четвърта/ по картата на възстановената
собственост с. Преславци, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 1854/28.04.2015 г.”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ на земеделска земя с идентификатор №000223
с площ от 2,198 дка, Местност „До селото”- категория на земята при неполивни условия: IV /
четвърта/ по картата на възстановената собственост
с. Преславци, общ. Тутракан., съгласно АОС №
1854/28.04.2015 г. съгласно АОС № 1854/28.04.2015

г. и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 2124,00 лева (две хиляди сто
двадесет и четири лева.).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
ÍÛ¾ÉÊÉ¼ÀÀ¼¾¼ÉÁËÊÌÁÀ¼É¼¿Ç¼¾¼«ÁÎ¼ÊÎ©¬«¯¬ª¤
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 838
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
Ê½ÕÄÉÍÆÊÄÈÏÕÁÍÎ¾Ê©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Ваня Николаева Димитрова от гр.
Тутракан, ул. „Олтеница” № 9, върху 1,192 /един дка
сто деветдесет и два кв.м./ дка земеделска земя,
представляваща част от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в землището
на гр. Тутракан, съставляваща поземлен имот
№73496.504.485, с обща площ от 1,192 дка в местността „Зад Болницата” 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: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 839
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 /
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„нива”имот № 000502 с площ от 2,283 дка, категория III /трета/, местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на с. Цар Самуил общ.
Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2 207,00 лева (две хиляди
двеста и седем лв).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
ÍÛ¾ÉÊÉ¼ÀÀ¼¾¼ÉÁËÊÌÁÀ¼É¼¿Ç¼¾¼«ÁÎ¼ÊÎ©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 840
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 /
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„нива” имот № 000508 с площ от 2,332 дка, категория III /трета/, местност „До селото” по картата на
възстановената собственост на с. Цар Самуил общ.
Тутракан и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2 254,00 лева (две хиляди
двеста петдесет и четири лв.).
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 841
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 /
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 1,838 дка с
идентификатор № 000224, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия IV /четвърта/, при
граници: С-жил.територия № 050042; И-поз.имот №
000229; Ю-полски път № 053004; З-поземлен имот
№ 000223, по КВС на с. Преславци, съгласно АОС
№ 1855/28.04.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1776,00 лева
(хиляда седемстотин седемдесет и шест лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
ÍÛ¾ÉÊÉ¼ÀÀ¼¾¼ÉÁËÊÌÁÀ¼É¼¿Ç¼¾¼«ÁÎ¼ÊÎ©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 842
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,936 дка с
идентификатор № 000229, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия IV /четвърта/, при
граници : С-жил. територия № 050042; И-поз. имот
№ 000240 и полски път № 053004; Ю-полски път №
053004; З-поземлен имот № 000224, по КВС на с.
Преславци, съгласно АОС № 1847/28.04.2015 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 905,00 лева (деветстотин и пет лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 843
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,825 дка с
идентификатор № 000238, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия IV /четвърта/, при
граници: С-жил.територия № 050042; И-полски път
№ 053004; Ю-полски път № 053004; З-поземлен
имот № 000239, по КВС на с. Преславци, съгласно
АОС № 1848/28.04.2015 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 797,00
лева (седемстотин деветдесет и седем лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от

©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 844
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,538 дка с
идентификатор № 000239, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия IV /четвърта/, при
граници: С-жил.територия № 050042; И-поземлен
имот № 000238; Ю-полски път № 053004; З-поземлен имот № 000240, по КВС на с. Преславци,
съгласно АОС № 1850/28.04.2015 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
520 лева (петстотин и двадесет лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 845
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,488 дка с
идентификатор № 000240, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия IV / четвърта/, при
граници: С-жил. територия № 050042; И-поземлен
имот № 000239; Ю- полски път № 053004; З-поземлен имот № 000229, по КВС на с. Преславци,
съгласно АОС № 1850/28.04.2015 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
472,00 лева (четиристотин седемдесет и два лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 846
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,514 дка
с идентификатор № 011026, Местност „Лозята”,
категория при неполивни условия III /трета/, при
граници: С-поземлен имот № 011724; И-поз. имот
№ 011027 и поз. имот № 011025; Ю-полски път
№052004; З-поз. имот № 011024, по КВС на с.
Преславци, съгласно АОС № 1851/28.04.2015 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 497,00 лева (четиристотин деветдесет
и седем)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 847
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 1,107 дка с
идентификатор № 011048, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия III /трета/, при
граници: С-поз. имот № 011043; И- полски път №
052006; Ю- поз.емот № 011049; З-поземлен имот
№ 011044, по КВС на с. Преславци, съгласно АОС
№ 1853/28.04.2015г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1070,00 лева
(хиляда и седемдесет лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 848
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
©¬«¯¬ª¤ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - земеделска земя с площ от 0,925 дка с
идентификатор № 011724, Местност „До селото”,
категория при неполивни условия III /трета/, при
граници: С-полски път № 052003; И-поз. имот №
011025; Ю-поз.имот № 011026; З-поземлен имот
№ 011024, по КВС на с. Преславци, съгласно АОС
№1852/28.04.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 894,00 лв.
(осемстотин деветдесет и четири лева)
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
©¬«¯¬ª¤
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 849
Общински съвет град 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 град Тутракан.
III. Дава мандат на представителя на Община
Силистра в Общото събрание на Асоциацията по
ВиК, Силистра свикано на 01.07.2015 г. да изрази
позицията на Община Тутракан по предварително

16 - 22.07.2015 г.
обвения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Силистра с № АВК-02-31/26.05.2015
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.
IV. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително
изпълнение на настоящото решение, тъй като
има опасност да бъде осуетено изпълнението на
същото, което ще доведе до поредно отлагане,
непровеждане на редовното заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на което следва
да се вземат решения, касаещи бъдещето на ВиК
системата в Община Тутракан.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 850
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Тутракан дава съгласие Община
Тутракан да предостави на НЧ «Възраждане – 1940
г." - с. Старо село временен безлихвен заем, при
следните условия:
1. Сключен Договор за временен безлихвен
заем между Община Тутракан и НЧ «Възраждане
– 1940», с. Старо село.
2. Размер на заема – 20 631,60 лв.
3. Предназначение на заема - да обслужва
единственно дейностите, предмет на ДБФП №
19/321/01234 от 25.11.2013 г., сключен между
Държавен фонд «Земеделие» и НЧ "Възраждане
– 1940", с. Старо село.
4. Срок на заема – заемът да бъде възстановен
до края на месец декември 2015 г., или най-късно
до възстановяване на средствата за окончателното
ËÇ¼Õ¼ÉÁÊÎ¯ËÌ¼¾ÇÛ¾¼ÕÄÛÊÌ¿¼É
5. Отговорност при усвояване на заема Председателя на НЧ «Възраждане-1940 г.", с.
Старо село носи цялостна отговорност относно
законосъобразното и целесъобразно разходване
на средствата от заема.
6. Община Тутракан не се ангажира да дофинанÍÄÌ¼ÓÌÁÃÃ¼ÁÈ¼ÉÁÐÁÌÄÐÄÒÄÌ¼ÉÄÊÎ¯ªÌ¼ÃÑÊÀÄ 
включително и ДДС по дейностите по проекта, същите остават за сметка на НЧ «Възраждане-1940",
с. Старо село.
7. НЧ «Възраждане – 1940 г." се задължава
да възстанови заемообразно предоставените
средства в пълен размер в който е отпуснат от
Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 851
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 62, ал.2 от Административно процесуалния
кодекс, Общински съвет гр. Тутракан изменя свое
решение №619 по протокол №47 от 31 юли 2014
г., както следва:
Вместо: „Дава съгласие за възмездно право
на прокарване на подземен канал с дължина на
ÎÌ¼ÍÁÎÊÊÎÈËÌÁÃ¯«¤*** Æ¾ ËÊ£¬«É¼¿Ì
Тутракан, собственост на Светослав Димитров
Гвоздейков, при цена 2750,00 лв. /две хиляди
седемстотин и петдесет лева/”
Да се чете: „Дава съгласие да се учреди
възмездно право на строеж на подземен канал с
дължина на трасето от 47 м. на община Тутракан
¾ ÄÈÊÎ ¯«¤***  Æ¾   ËÊ £¬« É¼ ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É 
собственост на Светослав Димитров Гвоздейков,
при цена 2750,00 лв. /две хиляди седемстотин и
петдесет лева/ в едно с определения сервитут по
чл. 58, ал. 4 от Наредба №7 от 22 декември 2003
г. за правилата и нормативите за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.”
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 852
Общински съвет град Тутракан на основание
чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.
5, ал. 2, т. 8 и т.22 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет-Тутракан:
I. Определя д-р ДИМИТЪР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ
– Кмет на Община Тутракан да представлява Община Тутракан в Общото събрание на „Тутракански
фериботен комплекс” АД, гр.Тутракан
II. Дава мандат на д-р ДИМИТЪР ВЕНКОВ
СТЕФАНОВ – Кмет на Община Тутракан да изрази
позицията на Община Тутракан по предварително
обявения дневен ред в Общото събрание на „Тутракански фериботен комплекс” АД, гр.Тутракан
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 853
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМС,
във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от
£¯® d¬¼ÃÌÁÔÁÉÄÁ Ã¼ ÄÃÌ¼½ÊÎ¾¼ÉÁ É¼ ËÊÀÌÊ½ÁÉ
устройствен план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината….” и
приложените документи удостоверяващи, че са изËÖÇÉÁÉÄÌ¼ÃËÊÌÁÀ½ÄÎÁÉ¼ÓÇ¼ ¼Ç¼ÇÊÎ£¯®
ªµ¤©¦¤¶¡® ¬£¬¡´¡©¤¡
1. За изработване на Подробен устройствен
ËÇ¼É«¯««¼ÌÒÁÇ¼ÌÁÉËÇ¼É««Ã¼ËÌÊÆ¼Ì¾¼ÉÁ
на подземно кабелно трасе за: ”Външно кабелно ел.
захранване от МТР - 5 в с.Старо село за ПИ 021002,
м. ”Лозянска чешма” в землището на с. Старо село,
общ. Тутракан на „ДРАЦИЯ” ЕООД гр.Тутракан,
като одобрява заданието за Вариант №1 – Трасето е
с начало – границата на урбанизираната територия.
Следва в западна посока полски път 022002, чупи
на северозапад, преминавайки през имот 000202
- пасище, полски път 022001, частни имоти – ниви
022009 и 022006 и с чупка на югозапад по полски
път 021001 достига до ПИ 021002.
Дължината на трасето е 995,49 м. Засегната
площ от сервитута на провода е 3,982 дка.
2. Дава предварително съгласие за преминаване
на кабелно трасе на ”Външно кабелно ел. захранване от МТР - 5 в с. Старо село за ПИ 021002,
м.”Лозянска чешма” в землището на с. Старо
село, общ. Тутракан” през имоти представляващи
полски пътища и пасище - общинска публична
собственост, като определя срока на валидност
на предварителното съгласие - срок от една година.
¼ÍÁËÌÁÀÍÎ¼¾ÛÎËÌÊÁÆÎ«¯«««¾ÍÖÊÎ¾ÁÎствие с изискванията на Закона за устройство на
ÎÁÌÄÎÊÌÄÛÎ¼£¯® ©¼ÌÁÀ½¼¿ÊÀÃ¼
обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към
областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване
на трасето на обекта съгл.чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Плановете да бъдат изработени в цифров и
графичен вид.
Проекта да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема основа и на
магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните експлоатационни дружества – представяне
на писмено становище от ведомствата.
Да се приложат предварителните договори/
съгласие между възложителя и собствениците на
имотите за право на преминаване на трасето на
оптичния кабел през тях.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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ОБЩЕСТВО

Кръстю ДАМЯНОВ:

Всички се въртят около паричките
Това е едно интервю
с Кръстьо Дамянов от
2011 г., публикувано във
врачански вестник. За
съжаление, в редакцията,
не сме запазили данни за
кой точно вестник е дадено интервюто, затова
не посочваме източник.
В него Кръстьо Дамянов
си спомня и за годините в
Тутракан, говори с любов
за тутраканци...
 Ȼɚɣ Ʉɪɴɫɬɸ ɤɨɪɟɧɹɤ
ɜɪɚɱɚɧɢɧ ɫɢ ɠɢɜɟɟɲɟ ɜ
ɰɟɧɬɴɪɚɧɚɝɪɚɞɚɚɫɟɝɚɫɢɜ
ɠɢɥɢɳɟɧɤɨɦɩɥɟɤɫÄȾɴɛɧɢɤɚ´Ɂɚɳɨɧɚɩɭɫɧɚɰɟɧɬɴɪɚ"
Ɂɚɳɨɬɨɬɚɦɫɴɛɨɪɢɯɦɟɛɚɳɢɧɚɬɚɦɢɤɴɳɚɢɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟ
ɧɨɜɨ ɛɥɨɤɱɟ ɂ ɬɨɜɚ ɛɥɨɤɱɟ
ɝɨ ɫɬɪɨɢɦ ɜɟɱɟ  ɝɨɞɢɧɢ
ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɩɨɩɚɞɧɚɯɦɟɧɚ
ɧɟɱɟɫɬɟɧɫɬɪɨɢɬɟɥɟɧɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱ ɤɨɣɬɨ ɧɢ ɡɚɛɚɜɢ ɞɟɫɟɬɢɧɚɝɨɞɢɧɢɢɟɞɜɚɩɪɟɡ
ɞɨɜɴɪɲɢɯɦɟɫɝɪɚɞɚɬɚȼɟɱɟɟ
ɝɨɬɨɜɚɢɫɟɝɚɳɟɫɟɧɚɧɚɫɹɦɟ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɜɧɟɹ
 Ɂɧɚɱɢ ɬɚɡɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɚ
ɨɞɢɫɟɹɩɪɢɤɥɸɱɢɡɚɬɟɛ"
ɉɪɢɤɥɸɱɢɞɚɧɨɡɚɩɨɱɜɚ
ɧɨɜɚɬɚ ɨɞɢɫɟɹ ɩɨ ɩɪɟɧɚɫɹɧɟɬɨ Ɍɨɜɚ ɳɟ ɫɬɚɧɟ ɤɚɬɨ ɫɟ
ɩɨɫɬɨɩɥɢ ɜɪɟɦɟɬɨ Ⱦɟɰɚɬɚ ɢ
ɜɧɭɰɢɬɟɳɟɩɨɦɚɝɚɬ
Ʉɨɣɨɬɞɟɞɢɬɟɬɢɟɩɭɫɧɚɥ
ɤɨɪɟɧɢɜɝɪɚɞɚɢɤɨɝɚ"
Ʉɴɳɚɬɚɧɚɩɪɚɩɪɚɩɪɚɞɹɞɨɦɢɟɛɢɥɚɧɚɦɹɫɬɨɬɨɤɴɞɟɬɨ ɟ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɹɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ÄɁɞɪɚɜɟɰ´ ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ ɫɚ ɫɟ
ɩɪɟɦɟɫɬɢɥɢ ɧɚ ɫɟɝɚɲɧɚɬɚ
ɭɥɢɰɚÄȾɢɦɢɬɴɪɃɨɰɨɜ´ɤɨɹɬɨ
ɟɞɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɹɩɚɡɚɪɧɚ
ÄɅɟɨɧɨɜɚ´Ɍɚɤɚɱɟɦɨɹɬɛɚɳɚ
ɫɢɟɤɨɪɟɧɹɤɜɪɚɱɚɧɢɧɚɦɚɣɤɚ ɦɢ ɟ ɨɬ ɛɟɥɨɫɥɚɬɢɧɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɨȽɚɛɚɪɟȾɨɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢɧɚɨɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɹɞɨɜɚɬɚɦɢ
ɤɴɳɚɬɚɦɩɢɲɟɲɟÄɌɭɤɠɢɜɟɟ
ɧɚɪɨɞɟɧɜɪɚɝ´
ɂɡɚɳɨ"
Ⱥɦɢɡɚɳɨɬɨɟɢɦɚɥɩɨɜɟɱɟ
ɨɬ  ɞɟɤɚɪɚ ɡɟɦɹ ɧɟ ɧɹɤɚɤɜɢ ɥɨɲɢ ɱɨɜɟɲɤɢ ɩɪɨɹɜɢ
ɇɹɤɨɝɚɬɚɤɢɜɚɯɨɪɚɝɢɫɦɹɬɚɯɚ
ɡɚɜɪɚɝɨɜɟ
 Ɂɧɚɦ ɱɟ ɜ ɦɥɚɞɢɬɟ ɫɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɫɢ ɧɚɩɭɫɧɚɥ ȼɪɚɰɚ
Ɂɚɳɨ ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɢ ɫ ɪɨɞɧɢɹ
ɝɪɚɞ"
Ʉɨɝɚɬɨɡɚɜɴɪɲɢɯɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɬɟɯɧɢɤɭɦɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɧɹɦɚɲɟɫɬɪɨɟɠɢɜɧɚɲɢɹ
ɤɪɚɣɂɛɹɯɩɪɢɧɭɞɟɧɞɚɨɬɢɞɚ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɜɊɭɫɟɇɨɫɴɞɛɚɬɚ
ɩɨɫɥɟɦɟɡɚɜɟɞɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɬɚɤɚɦɟɡɚɜɟɞɟɱɟɫɢɞɨɜɟɞɨɯ
ɬɭɬɪɚɤɚɧɤɚ
 ȼɹɪɧɨ ɥɢ ɟ ɱɟ ɫɢ ɛɢɥ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɤɦɟɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧ"
 ȼɹɪɧɨ ɟ ɂ ɬɨ ɟ ɡɚɳɨɬɨ
ɯɨɪɚɬɚɨɬɨɧɡɢɤɪɚɣɫɚɞɪɭɝɢ
ȿɞɢɧɞɟɧɦɟɢɡɜɢɤɚɯɚɜɝɪɚɞɫɤɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɧɚ ɩɚɪɬɢɹɬɚ
Ɍɨɝɚɜɚ ɫɟ ɭɩɥɚɲɢɯ ɢɫɬɢɧɫɤɢ
ɛɟɤɚɤɜɨɭɩɥɚɲɢɯɧɚɩɪɚɜɨɫɢ
ɭɦɪɹɯɨɬɫɬɪɚɯɊɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɯɜɢɰɨɜɟɡɚɌɨɞɨɪɀɢɜɤɨɜɢ
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɬɟ ɦɭ ɢ ɫɢ ɩɨɦɢɫɥɢɯɱɟɧɹɤɨɣɦɟɟɢɡɞɚɥɌɟ
ɨɛɚɱɟɩɨɢɫɤɚɯɚɞɚɞɚɦɫɴɝɥɚɫɢɟɬɨɫɢɞɚɫɬɚɧɚɡɚɦɟɫɬɧɢɤ
ɤɦɟɬɄɚɡɚɯɢɦɱɟɧɟɫɴɦɱɥɟɧ
ɧɚȻɄɉɧɨɬɟɡɚɹɜɢɯɚɱɟɫɚ
ɞɨɜɨɥɧɢɨɬɪɚɛɨɬɚɬɚɦɢɢɦɢ
ɝɥɚɫɭɜɚɬɞɨɜɟɪɢɟɉɪɟɞɢɬɨɜɚ
ɧɹɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɛɹɯɧɚɱɚɥɧɢɤ
ɧɚɚɫɮɚɥɬɨɜɚɬɚɛɚɡɚɜɝɪɚɞɚ
 Ⱥ ɤɨɝɚ ɫɟ ɜɴɪɧɚ ɜɴɜ
ȼɪɚɰɚ"
Ɉɬɞɨɝɨɞɢɧɚɛɹɯ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɟɡɫɟɩɪɢɛɪɚɯ ɜɴɜ ȼɪɚɰɚ ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ
ɛɹɯɧɚɱɚɥɧɢɤɧɚɚɫɮɚɥɬɨɜɚɬɚ
ɛɚɡɚ ɜ ɑɢɪɟɧ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
ɧɚ ɤɚɪɢɟɪɚɬɚ ɚ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ
ɡɚɩɨɱɧɚɯɪɚɛɨɬɚɜɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɚ ɡɚ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɂɬɭɤ
ɫɟɫɛɥɴɫɤɚɯɫɦɚɧɬɚɥɢɬɟɬɚɧɚ
ɜɪɚɱɚɧɢ

ȼɤɚɤɴɜɫɦɢɫɴɥ"
 Ⱥɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɯ ɤɨɪɟɧɧɨɬɨ
ɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɢ
ɯɨɪɚɬɚɨɬȼɪɚɱɚɧɫɤɨɌɭɤɫɦɟ
ɧɟɞɨɛɪɢ ɱɨɜɟɰɢ ɓɨɦ ɧɹɤɨɣ
ɡɚɩɨɱɧɟɲɟ ɧɟɳɨ ɞɚ ɫɬɪɨɢ
ɡɚɩɨɱɜɚɯɚɞɨɧɟɫɟɧɢɹɬɚɫɪɟɳɭ
ɧɟɝɨ ɩɨ ɤɚɛɢɧɟɬɢɬɟ Ƚɨɥɹɦɚ
ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɹɯ ɛɹɯɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɧɟɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɢ ɋɤɚɱɚɥɢ ɫɚ
ɛɚɳɚɫɪɟɳɭɫɢɧɢɫɢɧɫɪɟɳɭ
ɛɚɳɚȼɫɟɡɚɪɚɞɢɢɦɨɬɢ
Ⱥɨɬɤɴɞɟɢɞɜɚɬɨɜɚɡɥɨ"
Ɇɧɨɝɨɩɴɬɢɫɴɦɫɟɩɢɬɚɥ
ɇɚɜɪɟɦɟɬɨ ɩɪɨɱɟɬɨɯ ɡɚ ɟɞɧɨ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɉɟɬɴɪ Ⱦɴɧɨɜ
ɫɩɨɪɟɞɤɨɝɨɬɨɫɤɚɥɢɬɟɢɨɫɬɪɢɬɟɡɴɛɟɪɢɧɚɞɝɪɚɞɚɢɡɥɴɱɜɚɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢɹ Ɍɹ ɫɟ
ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɢ ɜɴɪɯɭ ɟɦɨɰɢɢɬɟ
ɧɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɚɝɪɟɫɢɹɬɚɢɡɥɨɛɚɬɚɁɚɬɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɜɟɪɧɹɰɢɬɟ ɫɦɟ ɬɚɤɢɜɚ
ɂ ɚɡ ɫɭɬɪɢɧ ɤɚɬɨ ɩɨɝɥɟɞɧɚ
ɩɪɟɡɩɪɨɡɨɪɟɰɚɤɴɦȻɚɥɤɚɧɚ
ɭɫɟɳɚɦɱɟɫɴɦɝɨɬɨɜɞɚɨɤɚɪɢɤɚɬɭɪɹɧɹɤɨɣɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨɧɟ
ɟɧɚɦɹɫɬɨɬɨɫɢɞɚɝɨɡɚɯɚɩɹ
 Ɉɫɜɟɧ ɤɚɬɨ ɢɡɹɜɟɧ ɚɤɬɢɜɢɫɬ ɜ ɩɴɪɜɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹɬɚ ɜɪɚɱɚɧɢ ɬɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚɬ
ɧɚɣɜɟɱɟɡɚɪɚɞɢɬɴɧɤɨɬɨɬɢ
ɱɭɜɫɬɜɨɡɚɯɭɦɨɪɢɨɫɬɪɨɬɨ
ɫɚɬɢɪɢɱɧɨ ɩɟɪɨ ɋ ɬɜɨɟɬɨ
ɢɦɟ ɫɜɴɪɡɜɚɬ ɜɟɫɬɧɢɰɢɬɟ
ÄɆɭɡɟɜɢɪ´ɢÄȼɟɫɟɥɹɤ´Ʉɨɥɤɨɜɪɟɦɟɢɡɥɢɡɚɯɚ"
ɉɴɪɜɢɹɬɛɪɨɣɧɚÄɆɭɡɟɜɢɪ´
ɢɡɞɚɞɨɯɦɟ ɧɚ  ɦɚɣ 
ɝɨɞɢɧɚȼɟɫɬɧɢɤɴɬɢɡɥɢɡɚɝɨɞɢɧɢɚɫɥɟɞɧɟɝɨɧɚɩɪɚɜɢɯɦɟ
Äȼɟɫɟɥɹɤ´ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɡɚɞɴɪɠɚ
ɜ ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ   ɝɨɞɢɧɢ Ɍɨɜɚ ɛɹɯɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɯɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜɴɜ
ȼɪɚɰɚɉɨɬɨɜɚɜɪɟɦɟɩɪɟɞɢ
 ɝɨɞɢɧɢ ɛɹɯ ɨɛɹɜɟɧ ɢ ɡɚ
ɞɨɚɣɟɧɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɤɥɭɛɨɜɟɬɟ ɧɚ ɯɭɦɨɪɢɫɬɢɬɟ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ȼɹɯɦɟ ɫɟ ɫɴɛɪɚɥɢ
ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɜɄɭɛɪɚɬ
ɉɪɟɞɢɬɨɜɚɨɛɚɱɟɫɢɫɴɬɪɭɞɧɢɱɢɥɢɧɚɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ɢɡɞɚɧɢɹ"
ɉɪɚɳɚɯɫɜɨɢɯɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɢɫɚɬɢɪɢɱɧɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɜɴɜ
ɜɟɫɬɧɢɰɢɬɟ ÄɄɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɫɟɥɨ´ Äɋɬɴɪɲɟɥ´ ÄɌɪɢɦɚɬɚ
ɝɥɭɩɚɰɢ´ ÄɌɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɝɥɚɫ´
ɢɧɚɜɪɚɱɚɧɫɤɢɹÄɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧ
ɡɨɜ´ ɡɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ÄɌɴɩɚɧ´
ɂɦɚɦ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ   ɯɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɢɫɚɬɢɪɢɱɧɢɬɜɨɪɛɢ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɜɩɟɱɚɬɚ
 ɂ ɞɨ ɞɧɟɫ ɫɢ ɜɟɪɟɧ ɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɪɚɞɢɨ ɢ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɏɨɪɢɡɨɧɬ´ Ɋɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚɳɚɲ ɡɚ ɧɟɞɟɥɧɚɬɚ ɪɭɛɪɢɤɚ ÄɁɚɤɨɧɢɬɟ ɧɚ
Ɇɴɪɮɢ´«
ɉɪɚɳɚɦɂɫɟɝɚɫɴɦɩɪɢɝɨɬɜɢɥ ɩɢɫɦɨɬɨ ɡɚ ɢɞɜɚɳɚɬɚ ɧɟɞɟɥɹ ȿɬɨ ɤɚɤɜɨ ɪɨɞɢ
ɝɥɚɜɚɬɚ ɦɢ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɧɨɳ
ÄɊɚɡɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɟɬɨ
ɢɩɚɞɟɧɢɟɬɨɧɚɟɞɧɚɜɥɚɫɬɟ
ɟɞɢɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ ɦɚɧɞɚɬ´ ɢ
ÄɄɨɥɤɨɬɨ ɩɨɝɨɪɱɢɜɚ ɟ ɟɞɧɚ
ɢɫɬɢɧɚɬɨɥɤɨɜɚɩɨɩɪɟɱɢɫɬɜɚɳɚɟɫɢɥɚɬɚɣ´Ɍɹɯɩɪɚɳɚɦɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɪɚɞɢɨɌɨɜɚɜɫɟ
ɩɚɤɟɟɞɧɨɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦɟɪɢɥɨ
ɤɴɞɟɫɟɧɚɦɢɪɚɲɜɬɚɡɢɫɬɴɥɛɢɰɚɧɚÄɦɨɠɟɧɟɬɨ´
 Ⱥ ɢ ɡɚ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɨɫɬɢɦɨɪɚɥ"
ȾɧɟɫɬɨɜɚɫɚɫɴɜɫɟɦɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɩɨɧɹɬɢɹɁɚɛɪɚɜɢɯɦɟ
ɝɢɈɫɨɛɟɧɨɫɥɟɞɤɚɬɨɢɜɟɫɬɧɢɤɚɪɢɬɟɜɡɟɯɚɞɚɫɟɩɪɨɞɚɜɚɬɂɬɟɜɟɱɟɫɟɜɴɪɬɹɬɨɤɨɥɨ
ɝɨɥɟɦɢɬɟɩɚɪɢɌɚɤɚɨɰɟɥɹɜɚɬ
ɉɚɪɢɱɤɢɬɟ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɧɟ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɢɦɨɪɚɥɴɬ
 Ⱥ ɬɢ ɡɚɳɨ ɫɟ ɨɬɞɚɞɟ ɧɚ
ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɢɟɬɨɢɫɚɬɢɪɚɬɚ"
 Ⱥɦɢ ɡɚɳɨɬɨ ɦɨɹɬ ɩɪɨɢɡɯɨɞ ɟ ɨɬ ɪɨɞ ɤɨɣɬɨ ɨɛɢɱɚɲɟ
ɯɭɦɨɪɚɢɫɦɟɯɨɪɢɢɬɟȾɨɤɚɬɨ
ɛɹɯɜɨɣɧɢɤɜȾɭɩɧɢɰɚɩɢɫɦɚɬɚɨɬɛɚɳɚɦɢɢɞɜɚɯɚɜɢɧɚɝɢ

ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɍɚɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɲɟɞɚɦɢɫɴɨɛɳɚɜɚɧɨɜɢɧɢɬɟɨɬɞɨɦɚɢɤɥɸɤɢɬɟ
ɨɬ ȼɪɚɰɚ ɂ ɩɨɧɟɠɟ ɜ ɩɨɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢɦɚɲɟ ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ
ɜɪɚɱɚɧɢɬɟɡɢɩɢɫɦɚɝɢɱɟɬɹɯ
ɧɚ ɜɫɟɨɫɥɭɲɚɧɢɟ Ȼɹɯɚ ɱɚɫɬ
ɨɬɚɬɪɚɤɰɢɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɲɤɢɹ
ɧɢ ɠɢɜɨɬ ɉɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɬɹɯ
ɩɚɡɹɢɞɨɞɧɟɫɌɚɡɢɬɪɚɞɢɰɢɹ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɯ ɢ ɚɡ ɜ ɩɢɫɦɚ ɞɨ
ɫɢɧɚɫɢɤɨɝɚɬɨɛɟɲɟɫɬɭɞɟɧɬ
ɜ Ɇɨɫɤɜɚ Ȼɟɲɟ ɬɚɦ ɨɬ 
ɞɨɝɨɞɢɧɚȻɚɳɚɦɢɫɴɳɨ
ɦɭɩɪɚɳɚɲɟɞɭɯɨɜɢɬɢɩɢɫɦɚ
ɜɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɚɮɨɪɦɚɧɹɤɨɢ
ɨɬɤɨɢɬɨɫɚɡɚɩɚɡɟɧɢȿɞɧɨɨɬ
ɬɹɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚɩɨɱɜɚ ɬɚɤɚ
ÄɆɢɥɢ Ȼɨɪɟ ɟɬɨ ɩɢɫɦɨɬɨ ɬɢ
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨɧɢ
ɫɟ ɩɨɜɞɢɝɧɚ ɋɥɟɞ ɝɨɥɹɦɨɬɨ
ɦɴɥɱɚɧɢɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɟ ɥɴɯɚ
ɨɬɱɚɹɧɢɟ´
Ɍɚɡɢɞɭɯɨɜɢɬɨɫɬɡɧɚɱɢɫɢ
ɧɚɫɥɟɞɢɥɨɬɛɚɳɚɫɢ"
ɈɬɧɟɝɨɌɨɣɛɟɲɟɭɜɚɠɚɜɚɧ ɱɨɜɟɤ ɜ ɝɪɚɞɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧ ɮɟɥɞɲɟɪ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɢɹ
ɋɬɚɪɢɬɟ ɜɪɚɱɚɧɢ ɝɨ ɡɧɚɟɯɚ
ɤɚɬɨ Ȼɨɪɤɨ ɉɚɬɟɬɨ Ʉɚɬɨ ɦɚɥɴɤ ɟ ɛɢɥ ɧɢɫɴɤ ɢ ɩɴɥɧɢɱɴɤ
ɜɢɧɚɝɢ ɩɨɫɥɟɞɟɧ ɜ ɪɟɞɢɰɢɬɟ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɫɴɫ ɫɦɟɲɧɚ ɤɥɚɬɭɲɤɚɳɚ ɫɟ ɩɨɯɨɞɤɚ Ɉɬɬɚɦ
ɞɨɲɴɥɩɪɹɤɨɪɴɬɦɭɌɨɣɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɲɟ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɦɟɫɚɬɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɢɬɟ ɢ
ɤɪɴɱɦɢɬɟ ɜ  ɝɪɚɞɚ ɂɦɚɲɟ
ɢ ɞɜɚɦɚ Äɚɞɸɬɚɧɬɢ´ ɫɴɳɨ
ɤɨɥɨɪɢɬɧɢ ɜɪɚɱɚɧɢ ± Ȼɨɪɤɨ
ɇɟɝɴɪɚ ɢ Ȼɨɪɤɨ Ɇɭɬɚɮɱɢɟɜ
ɇɟɝɴɪɚɛɟɲɟɢɡɜɟɫɬɟɧɛɨɯɟɦ
ɚɆɭɬɚɮɱɢɟɜɟɛɚɳɚɬɚɧɚɞɪ
ȼɟɧɰɢ Ȼɨɪɢɫɨɜ ɨɪɬɨɩɟɞɚ ɂ
ɞɜɚɦɚɬɚ ɫɚ ɛɢɥɢ ɜɟɫɟɥɹɰɢ ɢ
ɤɚɬɨ ɩɨɦɥɚɞɢ ɩɨɧɹɤɨɝɚ ɜɡɟɦɚɥɢ ɪɭɲɜɟɬɢ ɨɬ ɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟ
ɢ ɤɪɴɱɦɚɪɢɬɟ ± ɢɡɩɟɱɟɧɢ
ɦɪɴɜɤɢ ɤɟɛɚɩɱɟɬɚ ɢ ɤɸɮɬɟɬɚɇɟɝɴɪɚɟɢɦɚɥɫɩɟɰɢɚɥɟɧ
ɞɴɥɛɨɤɞɠɨɛɧɚɟɞɢɧɨɬɤɪɚɱɨɥɢɬɟɧɚɩɚɧɬɚɥɨɧɚɫɢɂɤɚɬɨ
ɦɢɧɚɜɚɥɢɤɪɚɣɫɤɚɪɚɬɚɤɨɝɚɬɨ
ɛɚɳɚ ɦɢ ɟ ɫ ɝɪɴɛ ɝɪɚɛɜɚɥ ɫ
ɲɟɩɚɨɬɧɟɹɢɩɴɥɧɟɥɞɠɨɛɚ

ɋɴɛɢɪɚɥɢ ɫɟ ɜɟɱɟɪ ɜ ɧɹɤɨɹ
ɤɪɴɱɦɚɧɚɣɱɟɫɬɨɜÄɁɥɚɬɧɚɬɚ
ɪɢɛɤɚ´ɧɚȽɭɬɭɪɚɧɨɜɢɢɇɟɝɴɪɚ ɪɚɡɫɬɢɥɚɥ ɦɟɡɟɬɚɬɚ Ʉɪɢɟɥɢɬɨɜɚɨɬɛɚɳɚɦɢɡɚɳɨɬɨ
ɛɟɲɟɫɬɪɨɝɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɜɚɲɟ
ɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɞɚɭɪɨɧɜɚɬɩɪɟɫɬɢɠɚɧɚɞɴɪɠɚɜɧɢɹɫɥɭɠɢɬɟɥ
ɂɫɤɚɦɞɚɤɚɠɚɤɚɤɴɜɦɨɪɚɥɟ
ɢɦɚɥɛɚɳɚɦɢȻɨɪɤɨȾɚɦɹɧɨɜ
Ɍɨɝɚɜɚɢɜɪɟɦɟɬɨɛɟɲɟɬɚɤɨɜɚ
ɱɟɬɨɡɢɦɨɪɚɥɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɲɟ
ɧɚɜɫɹɤɴɞɟ
Ⱥɫɩɨɪɟɞɬɟɛɤɨɝɚɫɟɡɚɝɭɛɢɢɡɚɳɨ"
ɇɨɜɢɹɬɦɨɪɚɥɚɤɨɢɡɨɛɳɨ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛɢɩɨɧɹɬɢɟɬɨ ɦɨɪɚɥ ɞɨɧɟɫɨɯɦɟ ɧɢɟ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɬɟ ȼ ɬɚɤɴɜ ɜɢɞ
ɞɨɧɟɫɨɯɦɟ ɬɚɡɢ ɞɟɦɨɤɪɚɰɢɹ
ɜ ɤɚɤɴɜɬɨ ɯɨɪɚɬɚ ɧɢɬɨ ɫɚ ɹ
ɢɫɤɚɥɢɧɢɬɨɫɚɱɭɜɚɥɢɡɚɧɟɹ
 ɇɨ ɜ ɩɴɪɜɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ
ɫɥɟɞɧɨɟɦɜɪɢɝɨɞɢɧɚɬɢɫɴɳɨɛɟɲɟɫɪɟɞɚɤɬɢɜɢɫɬɢɬɟɩɨɫɥɟɫɟɨɬɬɟɝɥɢ
 Ȼɹɯ Ɍɨɝɚɜɚ ɚɤɬɢɜɢɫɬɢɬɟ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ ɫɟ ɫɴɛɢɪɚɯɦɟ ɜ
ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɫɟɝɚɲɧɨɬɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɴɜȼɪɚɰɚ
Ʉɚɬɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɤ ɧɚ ɫɚɬɢɪɢɱɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ÄɌɴɩɚɧ´
ɜɴɜɜɟɫɬɧɢɤÄɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɡɨɜ´
ɛɹɯ ɩɨɥɭɱɢɥ ɦɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɢ
ɡɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɜɫɤɥɚɞɨɜɟɬɟ
ɧɚɈɄɋɋɬɚɜɚɲɟɞɭɦɚɡɚɧɚɬɪɭɩɚɧɢɫɬɨɤɢɤɨɢɬɨɲɟɮɨɜɟ
ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɱɚɤɜɚɯɚ ɫ ɧɟɬɴɪɩɟɧɢɟ ɞɚ ɝɢ
ɨɛɟɡɰɟɧɹɬ ɢ ɞɚ ɝɢ ɤɭɩɹɬ ɡɚ
ɠɴɥɬɢɫɬɨɬɢɧɤɢɌɨɝɚɜɚɧɚɱɟɥɨ ɧɚ ɋȾɋ ɛɟɲɟ ɞɪ Ƚɟɨɪɝɢ
ȿɡɟɤɢɟɜɄɚɡɚɯɦɭɱɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɟɦ ɤɨɦɢɫɢɹ ɤɨɹɬɨ
ɞɚɫɟɡɚɟɦɟɫɴɫɫɥɭɱɚɹɢɞɚ
ɜɧɟɫɟɫɢɝɧɚɥɜɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɬɚ
ɂɦɚɲɟɢɞɪɭɝɢɫɢɝɧɚɥɢɡɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɋɴɡɞɚɞɨɯɦɟɤɨɦɢɫɢɹ
ɩɨɡɚɤɨɧɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɬɚɧɨɧɟ
ɧɚɦɟɪɢɯɦɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳ ɱɨɜɟɤ
ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɹ ɨɝɥɚɜɢ ɂɦɚɲɟ
ɧɹɤɚɤɴɜɫɬɪɚɯɱɟɤɨɦɭɧɢɫɬɢɬɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɫɟɜɴɪɧɚɬɧɚɜɥɚɫɬ
ɋɥɟɞɬɨɜɚɫɟɫɮɨɪɦɢɪɚ
ɢ ɤɥɭɛ ɧɚ ɯɭɦɨɪɢɫɬɚ ɧɚɥɢ
ɬɚɤɚ"
ɇɚɦɟɪɢɯɚɫɟɟɧɬɭɫɢɚɫɬɢɫ
ɤɨɢɬɨɫɴɡɞɚɞɨɯɦɟɧɚɲɢɹɤɥɭɛ
ɧɨ ɧɟ ɩɪɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɞɴɥɝɨ
ɁɚɟɞɧɨɫɂɜɚɧɄɨɲɧɢɱɚɪɫɤɢ

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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

IN MEMORIAM

ɇɚɸɥɢɝɜɋɨɮɢɹ
ɩɨɱɢɧɚ Ʉɪɴɫɬɸ ȾȺɆəɇɈȼ
Ɍɨɣɧɢɧɚɩɭɫɧɚɧɟɧɚɜɴɪɲɢɥ
ɝɨɞɢɧɢ
ȾɨɛɴɪɩɪɢɹɬɟɥɢɝɨɥɹɦɑɨɜɟɤɆɧɨɝɨɱɟɫɬɨɫɟɱɭɜɚɯɦɟ
ɫ ɧɟɝɨ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɬɨɣ ɫɟ
ɩɪɟɦɟɫɬɢɨɬȼɪɚɰɚɜɋɨɮɢɹ 

ɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɲɟɫɟɤɚɤɜɨɫɬɚɜɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɜɫɟɩɚɤɝɨɞɢɧɢ
ɨɬ ɫɴɡɧɚɬɟɥɧɢɹ ɦɭ ɠɢɜɨɬ ɫɚ
ɩɪɟɦɢɧɚɥɢ ɬɭɤ Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢɬɟ
ɧɢ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɡɚɩɨɱɜɚɯɚ
ɨɬ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ ɧɚ
ɤɨɣɬɨɛɟɪɟɜɧɨɫɬɟɧɩɨɱɢɬɚɬɟɥ
ɢ ɚɛɨɧɚɬ ɢ ɜ ɤɨɣɬɨ ɫɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɧɟɝɨɜɢ ɟɩɢɝɪɚɦɢ
ɦɢɧɚɜɚɯɚɩɪɟɡɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɢ
ɫɬɢɝɚɯɚɞɨɧɟɳɚɬɚɨɬɠɢɜɨɬɚ
Ɍɚɤɚɢɧɟɭɫɩɹɯɞɚɢɡɩɴɥɧɹ
ɨɛɟɳɚɧɢɟɬɨɫɢɞɚɦɭɨɬɢɞɚ
ɧɚɝɨɫɬɢɩɪɢɫɥɟɞɜɚɳɨɬɨɩɴɬɭɜɚɧɟɜɋɨɮɢɹ
ɈɬɢɞɟɫɢɄɪɴɫɬɶɨȾɚɦɹɧɨɜ
Ⱦɚɫɢɫɩɨɦɧɢɦɡɚɧɟɝɨ
ɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟɬɨɟɧɚɸɥɢ
ɧɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟ ɫɨɮɢɣɫɤɢ
ɝɪɨɛɢɳɚ
Ȼɨɝɞɚɝɨɩɪɨɫɬɢ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ

Ȼɨɝ ɞɚ ɝɨ ɩɪɨɫɬɢ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɦɟɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɧɚɯɭɦɨɪɢɫɬɢɬɟɨɬɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ
ɄɚɪɥɨɜɨɈɬɜɫɟɤɢɝɪɚɞɢɦɚɲɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɭɱɚɫɬɜɚɳɢ ɜ
ɯɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢ ɫɞɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨ
ɦɟɫɬɚ Ɍɨɝɚɜɚ ɤɚɡɚɯ ɧɚ Ʉɨɲɧɢɱɚɪɫɤɢ ɱɟ ɟ ɞɨɛɪɟ ɢ ɜɴɜ
ȼɪɚɰɚɞɚɢɦɚɦɟɬɚɤɚɜɚɨɛɳɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɫɴɫɫɴɦɢɲɥɟɧɢɰɢȺ
ɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɦɢ ɤɚɡɚ ɱɟ
ɬɨɜɚ ɬɭɤ ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɬɚɧɟɡɚɳɨɬɨɤɨɣɬɨɫɟɨɩɢɬɚ
ɞɚɨɝɥɚɜɢɯɭɦɨɪɚɜɝɪɚɞɚɳɟ
ɦɭɨɬɪɟɠɚɬɝɥɚɜɚɬɚɌɨɝɚɜɚɧɟ
ɦɭɩɨɜɹɪɜɚɯɧɨɫɥɟɞɬɨɜɚɫɟ
ɭɛɟɞɢɯɱɟɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɩɪɚɜ
Ʌɨɲɨɬɢɹɬɚɢɡɥɨɛɚɬɚɧɢɩɪɟɱɢ
ɞɚɩɨɫɬɢɝɚɦɟɰɟɥɢɬɟɫɢ
Ɂɚɬɨɜɚɥɢɫɩɪɹɢɜɟɫɬɧɢɤ
Äȼɟɫɟɥɹɤ´"
ɉɨɫɥɟɞɧɢɹɬɦɭɛɪɨɣɢɡɥɟɡɟɩɪɟɡɮɟɜɪɭɚɪɢɝɨɞɢɧɚ
ɇɢɤɨɣɧɟɩɨɠɟɥɚɞɚɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɚɝɨɢɡɞɚɜɚɦɚɤɚɪɱɟɤɦɟɬɴɬ
ɞɪ Ʉɨɫɬɚɞɢɧ ɒɚɯɨɜ ɛɟɲɟ
ɨɛɟɳɚɥɞɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨɦɭɌɨɝɚɜɚɡɚɤɴɫɚɯɫ
ɤɪɚɤɚɬɚ±ɢɫɟɝɚɜɢɠɞɚɲɯɨɞɹ
ɫɩɚɬɟɪɢɰɢɉɪɟɰɟɧɢɯɱɟɬɨɜɚ
ɟ ɢɡɜɴɧ ɫɢɥɢɬɟ ɦɢ ɇɨ ɧɟ ɫɟ
ɧɚɦɟɪɢɯɚɯɨɪɚɞɚɩɪɨɞɴɥɠɚɬ

ɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɜɟɫɬɧɢɤɚɢɡɚɬɨɜɚÄȼɟɫɟɥɹɤ´ɫɩɪɹ
Ʉɨɢɨɬɤɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚȼɪɚɰɚ ɭɜɚɠɚɜɚɲ ɢ ɩɨɦɧɢɲ ɫ
ɞɨɛɪɨ"
Ȼɭɛɟɜɑɨɜɟɤɧɚɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚ
ɇɨɡɚɳɨɬɨɝɚɜɚɡɚɝɭɛɢɢɡɛɨɪɢɬɟɩɪɢɜɬɨɪɚɬɚɫɢɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚ"
ȻɭɛɟɜɡɚɝɭɛɢɨɬÄɩɪɢɹɬɟɥɫɤɢɨɝɴɧ´Ɉɬɧɟɝɨɜɢɬɟɯɨɪɚ
 ɋɥɟɞɢɲ ɥɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ
ɞɧɟɫ"
Ɍɨɜɚɦɢɨɫɬɚɧɚɫɚɦɨ±ɞɚ
ɹɫɥɟɞɹ
ɂɤɚɤɜɨɳɟɤɚɠɟɲɡɚɧɟɹ
ɢɡɚɞɧɟɲɧɢɬɟɩɨɥɢɬɢɰɢ"
Ɍɨɜɚɤɨɟɬɨɫɢɦɢɫɥɹɧɟɟ
ɡɚɨɮɢɰɢɚɥɧɨɨɛɹɜɹɜɚɧɟɁɚ
ɩɨɥɢɬɢɰɢɬɟ±ɫɴɳɨ
ɏɚɪɟɫɜɚɲɥɢɧɨɜɢɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬ"
ȼɧɟɝɨɦɢɟɧɚɞɟɠɞɚɬɚȺɤɨ
ɫɴɭɦɟɟɞɚɫɟɨɬɤɴɫɧɟɨɬɜɥɢɹɧɢɟɬɨɧɚɧɹɤɨɢɥɢɱɧɨɫɬɢɳɟ
ɜɴɪɜɢɞɨɛɪɟɪɚɛɨɬɚɬɚɌɨɣɟ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɫɬɪɨɢɬɟɥɢɡɚɬɨɜɚ
ɦɢɯɚɪɟɫɜɚɋɢɝɭɪɟɧɫɴɦɱɟ
Ɋɨɫɟɧɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜɢɡɩɪɟɜɚɪɜɚ ɦɢɫɥɟɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɰɢɬɟ
ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɥɟɡɟɧ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
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Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Механа "МЕЛАНИ"
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“Тепсихора” ЕООД, гр. Тутракан
Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

СУДОКУ

16 - 22.07.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

16 - 22.07.2015 г.

Музеят - пристан за
свободните ваканционни дни
ято е! Екипът на
Исторически музей
– Тутракан предлага на децата от Тутракан една незабравима
Дунавска седмица.

Л

20 юли (понеделник)
Млад археолог
от 9:30 ч. до 12:00 часа
Занятието има образователна насоченост
и цели запознаване на
децата с работата на
археолога и провокиране
на интереса към историята на Тутраканския
край чрез игра. Младите
археолози ще работят
с металотърсач, ще
откриват находки и ще
ги записват в археологически дневник.
Занятието ще се води
от археолозите в Исторически музей Емил
Петков и Георги Митев.
Място: Дунавски парк

21 юли (вторник)
Огледалце, огледалце, я
кажи?
от 9:30 ч. до 12:00 часа

Под това наименование, всъщност се крие
едно прастаро „изкуство” как да бъдем забелязани? Разбира се,
много отдавна народът
е казал: „По дрехите
посрещат, по ума изпращат.” Ние ще се учим
да редим мъниста…
ще направим герданчета, гривнички, обички…
Ще развихрим заедно
своето въображение и
ще сътворим красиви
бижута… за нас или за
подарък…
Занятието ще се води
от Даниела Иванова –
уредник.
Място: Исторически
музей

22 юли (сряда)
Улицата, на която живея
от 9:00 до 12:00 ч.
и от 14:00 до 17:00 ч.
Занимателно краведско занятие за ученици
от 7 до 12 години (а
защо не минус и плюс
тази възраст)
Обикновено не се замисляме за наимено-

ванията на улиците,
на които живеем. А не
знаем, че са свързани
по един или друг начин
с историята на родното
ни селище. Предлагаме
на вниманието ви едно
интересно краеведско
занятие, с което децата ще развият изследователски, творчески,
комуникативни умения
и ще проявят интерес
към историята на родния град. Надяваме се,
че по този начин ще
допринесем поне малко
във възпитаването на
чувство на гордост и
уважение към историята на родното място, а
защо не и към опазване
чистотата на улицата,
на която живеят.
Малките приятели на
музея в Тутракан могат
да влязат в ролята на
изследователи и даже
детективи и да проучат
как се нарича улицата,
на която живеят, както
и много други въпроси. Защо тази улица
се нарича така? Какво
означава това наименование?
Как е изглеждала уличната мрежа на Тутракан преди 150 години,
как преди 90 години и
как сега? Колко улици има в Тутракан? А
колко площада? Коя е
най-дългата улица? А
най-късата? Имало ли е
други имена на улиците
преди?
Освен с наименованията на улиците, младите
краеведи ще имат възможност да се запознаят с архитектурни и исторически паметници,
исторически и природни
забележителности, а
защо не и с интересни хора, които живеят там, хора, които с
труда си са прославили
тази улица.
По време на занятието ще бъде включен и
пешеходен поход.
Занятието ще се води
от Екатерина Николова-

Цанева – уредник.
Място: Исторически
музей

23 юли (четвъртък)
Млад скулптор
от 9:30 до 12:00 ч.
Занятието има образователна и творческа
насоченост, и цели запознаване на децата с
историята на Тутракан.
Младите скулптори ще
ваят фигурки от глина,
които ще са копия на
експонати от Исторически музей – Тутракан.
Занятието ще се води
от Дамян Стелиянов –
уредник.
Място: Исторически
музей

24 юли (петък)
Реката, рибата и аз
от 9:30 до 12:00 ч.
Занятието има образователна насоченост
и цели запознаване на
децата с един от найдревните поминъци в
Тутракан – риболова.
Занятието ще се води
от етнографа Величко
Атанасов.
Място: Етнографски
музей

25 юли (събота)
"Огненият Дунав"
подготвили сме Ви
куп занимания и Ви очакваме.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

16 юли - Христо СТОЯНОВ, Изп.поддръжка, Община
22 юли - Стефан КАЛЧЕВ, ФТС "Детелини", НЧ
Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
16 юли - Бейхан ИБРЯМ, Гл.спец. "Земи и мери", Община
22 юли - Васил НИКОЛОВ, Работник-поддръжка, НЧ
Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 юли - Елвира БОЙЧЕВА, гр. Тутракан
16 юли - Юлия, Юлиян, Юлияна
19 юли - Орхан ИБРЯМ, Изп. "ООСЧ", Община Тутракан
17 юли - Св. Марина - Марин, Марина, Маринела
20 юли - Любен ДРАГНЕВ, Предприемач, Тутракан
18 юли - Емил, Емилия, Емилияна, Емилиян
21 юли - Светослав РАЕВ, Ротари Клуб Тутракан
20 юли - Илинден - Илия, Илиян, Илияна, Илка,
22 юли - Раим РАИМ, Общински съветник от ДПС, Илко, Лило
ОбС-Главиница

Да се включим в
благотворителната кауза!
Община Тутракан организира Благотворителна
кампания за набиране на средства за реставрация и консервация на 12 метра от Крепостната
стена "Трансмариска" и за празничната седмица
"Огненият Дунав".
Средства можете да превеждате по
дарителската сметка на Община Тутракан:
Банка ЦКБ
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Приходен бин: 445100

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

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

