РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
утра

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 33

Година LIII

27 август - 2 септември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

На 3 септември, 12:30 ч.

За тези, които търсят работа!

Министър Десислава Танева
ще открие реновирания
Крайдунавски парк в Тутракан

ЕТ "Любмакс", ДЗС - Нова Черна
търси да назначи:

о покана на кмета на
общината д-р Димитър Стефанов, министърът на земеделието
Десислава Танева ще посети Тутракан на 3 септем-

П

ври т.г. четвъртък).
Точно в 12:30 ч. тя ще
пререже лентата и открие
реновираната последна
част на Крайдунавския
парк по проект " Тутракан

- модерна дестинация на
риболовен туризъм, интегриран с история, традиции
и изкуства".
Министър Танева ще
се срещне също и със зе-

- 1 работник в Транжорна,
- 1 градинар,
- 1 хигиенистка
Фирмата поема транспортните разходи
до местоработата.

За информация: 0884 535 802

меделски производители,
граждани и заинтересовани лица. Началото на
срещата е от 13:00 ч. в
залата на Общински съвет-Тутракан.
“ТГ”

Орлин ГОРАНОВ на "Речни ноти":

Нешлифовани диаманти, Над 75 хиляди лева дължат
бъдещи звезди се откриват фирми на общинската хазна
на музикалните конкурси - Недоборът е основно от данък "Сгради" и такса "Смет"
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщо 75 562 лв. е сумата на недобора от
фирми за неплатени данък "Недвижимо имущество и такса "Битови
отпадъци", стана ясно на
проведеното заседание на

Общински съвет-Тутракан.
Осем фирми са най-големите длъжници. Към три
от тях ("Булганел", "Владимир Дистилърс Къмпани"
и "Палермо") има наложена
възбрана на недвижими имоти, а към останалите пет

("Аким Стар", "Брезентови
изделия", "Невани - Валери
Цонков", "Вили" ООД, "Нурт
България" АД) - покани за
доброволно плащане.
Физическите лица със
задължения над 500 лв. по
същите показатели към

общинската хазна са общо
180. В Тутракан длъжници
са 75 данъчно задължени
лица, в Нова Черна - 59, във
Варненци - 2, в Бреница - 3,
в Белица - 3, в Цар Самуил
- 13, в Царев дол -1, в Прена стр. 3

Две гласовити сестри от Русе спечелиха
най-големите награди на "Речни ноти`2015"
Гран При за Пресияна Димитрова и 1-во място за Мирела Димитрова
е щастливата им равносметка

на стр. 8

В следващия брой:

Очаквайте!
Читателите питат зам.-кметът Милен МАРИНОВ отговаря:
За чистотата в града, за хода на санирането, за качеството на изпълнение на ремонтните работи и др.

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Конкурсът "Речни ноти"
завърши! Да живее конкурсът "Речни ноти"! - с
тези думи водещият Живко
Жечев затвори последната
страница от нотната тетрадка на 14-тото издание
на Международния конкурс
"Речни ноти", който се проведе от 20 до 22 август в
Тутракан.
Дъждовното време не
попречи на емоциите и
вълнението на малки, големи и още по-големи деца,
дошли в крайдунавския град
да покажат певчески възможности и талант, да
премерят сили със своите
връстници, на направят
крачка напред в музикалното поприще и да останат
с един чудесен спомен от
дните прекарани сред приятелство и усмивки.
на стр. 4
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɄɈɇɋɍɅɌȺɐɂɂɁȺɈɂɄȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
На 26 август (сряда), 17:00 ч. в Заседателната зала на Община
Тутракан се проведе консултация за състава на Общинската избирателна комисия за произвеждане на избори за общински съветници и
за кметове и за националния референдум на 25.10.2015 г. свикана
от кмета на общината.
В нея участваха представители на местните ръководства на политическите партии и коалиции представени в българския и европейския
парламент.
Консултацията протече при спазване на разпоредбите на Изборния
кодекс и решенията на ЦИК.
Подробности - в следващия брой на в. "Тутракански глас"
ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɇȺɄɍɅɌɍɊȺɌȺȻɅȺȽɈȾȺɊɂɇȺ
ɋȺɆɈȾȿɃɐɂɌȿɈɌɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄȺɈȻɅȺɋɌɁȺ
ɍɑȺɋɌɂȿɌɈɂɆȼɋɔȻɈɊȺȼɄɈɉɊɂȼɓɂɐȺ
Министерство на културата изпрати до Областна администрация
Силистра писмо, подписано от зам.-министър Боил Банов, във връзка
с приключилия XI-ти Национален събор на българското народно
творчество в Копривщица и участието на самодейци от Силистренска
област в него.
"Изразявам своята благодарност лично към Вас и Вашия екип за
отличната организация за представянето на областта по време на
събора. Благодаря на кметовете на общини, които подпомогнаха
участниците, за тяхната съпричастност към носителите на нематериалното културно наследство. Също така изразявам благодарност към
ръководствата на народните читалища, както и на художествените
ръководители за тяхната отговорност и всеотдайност за опазването
на българския фолклор", са казва в писмото.
Министерството изпрати и официалните протоколи от представянето на сцена №4, където бе 4-часовата програма на съставите
и изпълнителите от област Силистра, подписани от жури в състав:
проф. дфн Албена Георгиева, проф. д-р Горица Найденова и гл. ас.
д-р Евгения Грънчарова. От тях става ясно, че с „Плакет за отлично
представяне“ са наградени НЧ „Васил Йорданов“ – село Нова Черна
(ГИФ „Черненци“), Кукерска младежка група и Танцов състав при НЧ
„Светлина“ – село Варненци и Керана Радева от село Нова Черна.
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
260 лв. са откраднати от лек автомобил „Рено” в Тутракан. Престъплението е извършено в нощта срещу 24 август.
Образувано е досъдебно производство.
Кражба на около 5 т пшеница е извършена в периода 22-25 август
в Главиница. Неизвестно към момента лице е взломило вратата
на складовото помещение със зърното и чрез използване на МПС
извършило кражбата.
По случая е образувано досъдебно производство.
Кражба на теле е извършена в село Нова Черна на 23 август.
Животното се намирало на пасищна поляна на около 500 метра от
селото. Образувано е досъдебно производство.
Два пожара в автомобили са гасили противопожарните звена в
Силистренска област. На 21 август около 19:50 часа в Тутракан късо
съединение довело до пожар в лек автомобил „Фиат Брава”, при което
са унищожени двигателят и ел.инсталацията на колата. Тутракански
огнеборци са загасили пожара.
Други двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол,
са засечени от контролните органи. На 16 август около 01:30 часа
по ул. „Д.Благоев” в Тутракан 24-годишният С.М. шофирал „Форд”
с 1.52 промила алкохол, а около 19:00 часа същия ден в района на
село Богданци Р.К. бил засечен да управлява „Фиат” с 1.88 промила
алкохолно съдържание в издишания въздух.
По случаите са образувани досъдебни производства.
Лек автомобил „Фолксваген Поло” е отнет противозаконно в
периода 15-16 август. Колата била паркирана пред частен дом в
село Суходол.
Образувано е досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е катастрофирал на 14 август около
22:30 часа в района на село Нова Черна. Р.К. (56 г.) не успял да
овладее автомобила си „Фиат” и го ударил в предпазна мантинела.
Няма пострадали при инцидента. Алкохолната проба на водача с
дрегер отчела 1.49 промила.
Два пожара са гасили екипи на противопожарната служба в
Тутракан 13 август. Горели са сухи треви край село Нова Черна и
отпадъци в Тутракан. Огнеборци са потушили пламъците, преди да
нанесат материални щети. Спасени са две къщи в непосредствена
близост до огнището в село Нова Черна.
Небрежна работа с огън е причината за произшествията.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 48/13.08.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 12.08.2015
год. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за жилищна сграда, гараж и ограда”
Местонахождение: УПИ XI-85 в кв.4 по Кадастрален
и Регулационен план на с.Търновци, общ.Тутракан, обл.
Силистра, одобрен със Заповед №3649/05.07.1955 год.
Административен адрес: с.Търновци, общ.Тутракан,
Визата е издадена на: Зиниш Исмаил Ахмед
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/

27.08.-2.09.2015 г.

Продължава приемът на молби за
еднократна помощ за първокласници
 ɦɨɥɛɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɡɚɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɰɟɥɟɜɚɩɨɦɨɳɡɚɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɚɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɬɚɞɢɪɟɤɰɢɹɋɨɰɢɚɥɧɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɉɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨ
ɟɡɚɞɟɰɚɉɨɫɬɚɧɨɜɟɧɢɫɚ
ɢɬɪɢɨɬɤɚɡɚɬɟɫɚɡɚɫɟɦɟɣɫɬɜɚɨɬɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ

ȾɨɦɨɦɟɧɬɚɜɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚ ɫɚ ɩɨɞɚɞɟɧɢ 
ɦɨɥɛɢɡɚɩɨɦɨɳɡɚɩɴɪɜɨɥɚɰɢ ɇɚɣɦɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɚ
ɩɪɢɟɬɢ ɜ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɨɬȾɭɥɨɜɨ
ɫɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɚɨɬ
Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɫɚ  ɐɟɥɟɜɚɬɚ
ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤ ɢ
ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɟɥɟɜɚɚɞɨ-

Тутраканци на IX младежки
лагер на толерантността за
Дунавския регион

Илиян НЕДЕЛЧЕВ
т 12 до 16 август
2015 г. в град Бачка
топола, Сърбия се
проведе IX младежки международен лагер на толерантността за Дунавски
регион, в който се включи
и българска група от Тутракан.
През последните осем
години в лагера са се обсъждали различни теми и
въпроси, на които са дадени много отговори. Всички
теми и проблеми, които
се засягат са свързани с
Дунавския регион. Тазгодишната главна тема е
социалното приобщаване
на маргинализирани групи (групи, които биват
изтласквани на ръба на
обществото и вземат помалко участие в икономи-

О

ческия и социалния живот),
с подтеми - алкохолизъм,
психотропни вещества,
хора с психически и физически увреждания.
Лагерът има за цел да
запознае всички участници
с разнообразието, което
съществува в региона на
река Дунав, чрез европейското разбиране и обединяване на „моя и твоя“,
„нашите и тяхното“. Чрез
диалог и толерантност
да се запази разбирането
и уважението с „различните“, да се стимулира диалога с тях като средство
за комуникация.
Срещите между младите
хора от дунавския регион
са станали традиция и са
се наложили на картата на
европейските младежки събирания. Българската група, която взе участие тази

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
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ɤɭɦɟɧɬɢɫɟɩɪɢɟɦɚɬɞɨɤɪɚɹɧɚ
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ Ⱥɤɨ ɛɴɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɱɟɞɟɬɟɬɨɧɟɩɨɫɟɳɚɜɚ
ɭɱɢɥɢɳɟ ɩɚɪɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɚɬɜɴɪɧɚɬɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɢɠɞɚ ɰɟɥɟɜɚɬɚ ɩɨɦɨɳ

ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɛɟɡ ɩɨɞɨɯɨɞɟɧ ɬɟɫɬ ɡɚ ɞɟɰɚ ɫ ɬɪɚɣɧɢ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɞɟɰɚɫɟɞɢɧɠɢɜ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɡɚɞɟɰɚɧɚɫɬɚɧɟɧɢ
ɜ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɧɚ ɪɨɞɧɢɧɢ ɢ
ɛɥɢɡɤɢɢɩɪɢɟɦɧɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

година се състоя от 5
участника и 1 ръководител.
Участниците, който представиха България в международния лагер в Сърбия
са – Елеонора Георгиева,
Илиян Неделчев, Йоан Антонов, Марин Стойков и
Яница Георгиева, всички от
Тутракан. Ръководител на
групата беше Елена Иванова от Русе.
Въпреки дългия и изморителен път, българската група бе любопитна и
нахъсана, поради което
взе активно участие в
обсъждането на проблемите, засегнати в лагера.
Началото на международния лагер бе поставено
от председателя на лагера
и министъра на труда,
заетостта и социалните
въпроси на Сърбия - Александър Вулин.
Първия ден след откриването на лагера започна с лекция, посветена
на хората с психически
и физически увреждания.
На лекцията присъстваха
учители, представители
на местната власт и министерството на труда,
заетостта и социалните
въпроси. По време на беседата всички участници
научиха за част от социалната политика на Сърбия,
какво прави кабинета за
хората с увреждания, план

и стратегия за приобщаване в обществото. След
обяд всички посетихме
Дома за хора с психически
и физически увреждания
„Otthon“, Стара Моравица,
Сърбия.
Вторият ден беше посветен на хората склонни към
алкохолизъм и психотропни
вещества. Срещнахме се с
бивши наркомани и лекари,
работещи в комуни за наркозависими.
В последния ден освен
лекция имахме удоволствието да присъстваме на
обиколка на музеи, галерии
и забележителности в града и околностите му.
По време на IX-я младежки международен лагер на толерантността
българската група научи
много, създаде нови връзки
и контакти, обмени опит
с останалите участници
и отбори от Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина и
Германия.
Българската група изказва специални благодарности на СНЦ за развитие
на туризма в региона на
Тутракан за дадената ни
възможност да посетим
IX-я младежки международен лагер на толерантността за Дунавски регион. Пожелаваме Ви много
успехи и професионално
развитие.

“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 49/13.08.2015 год.

№ 50/14.08.2015 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на
територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 12.08.2015
год. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за:
„Проект за преустройство на част от автосервиз в автомивка”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
73496.500.499 от Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/2008 год. на ИД на
АГКК гр.София, УПИ XХVII в кв.2 по План за регулация
на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976
год. на ОНС-Силистра.
Административен адрес: гр.Тутракан,
ул.”Трансмариска” №75
Визата е издадена на: Николай Георгиев Иванов и
Тодор Иванов Димчев
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/

Във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а,
ал.2, т.5 и ал. 2, т.2 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на
План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.875 от Кадастрална карта на града
одобрена със Заповед №РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; кв.99 от План за улична регулация на гр.
Тутракан от 2006 год., като собственик на имота.
В представенитe проект за ПУП – ПР регулационни
линии са поставени в съответствие със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на
поземленият имот и се запазва уличната регулация.
Устройствената зона да не се променя. Новообразуваният УПИ II – 875 в кв.99 е с площ от 643 кв.м.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересува-ните лица
могат да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинска администрация в
14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Над 75 хиляди лева дължат Редовно заседание
фирми на общинската хазна на Общински съвет-

Главиница предстои

от стр. 1
славци - 4, в Пожарево - 4
и в Старо село - 16.
На сесията бе приета
информация за изпълнение
на Бюджета на община
Тутракан и за усвояването
на средствата от Европейския съюз за първото
полугодие на годината.
Актуализирани бяха Поименият списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30
август 2015 г., бюджетът
за 2015 г. и бюджетната
прогноза за периода 20162018 г.
Причината за актуализация на Поименния списък
на капиталовите разходи е, че след проведени
обществени поръчки за
избор на изпълнители за
предвидените дейности
по капиталното строителство, са възникнали нови
дейности, които не са били
предвидени в минали периоди. Промяната се отнася
до дофинансиране на някои
дейности. Средствата
по ПМС №81/06.04.2015 г.
са разпределени основно
за подобряване на инфраструктурата в населените
места и ремонт на сгради.

Калина ГРЪНЧАРОВА
редставяне на информация за текущото
изпълнение на бюджета на Община Главиница за
първото полугодие на тази
година е първа точка от
предварителния дневен ред
на свиканото от председателя на Общинския съвет
Сейфи Салим заседание на
местния парламент, което
ще се проведе на 31 август
(понеделник) от 10:00 ч.
На сесията ще бъдат
разгледани две докладни записки отнасящи се до издаване на запис на заповед от
Община Главиница в полза
на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на две
авансови плащания - на ДДС
по няколко разпоредителни и за реализация на проект
сделки с общински имоти.
Общински съвет-Тутракан ще заседава поне още
два пъти до края на мандата си - в първата половина
на м. септември и на 21
септември, когато по традиция е тържествената
сесия по повод Празника на
Тутракан.
т сайта на РИО на
МОН Силистра научаваме: "В периода
4-6 август т.г. на основание на заповед на началника на РИО Силистра
№145/12.06.2015 г. се проведоха конкурси за длъжностите "директор на общинско
джанския въпрос“, „Доб- училище" и "директор на обруджански организации“, щинско обслужващо звено",
„Миграционни процеси“, научаваме от електронния
„Историография и библио- сайт на РИО-Силистра.
В комисия провела конграфия на Добруджанския
въпрос. Нови архивни из- курсите са участвали трима
служители на образоточници“, „Архитектурата на Добруджа – градска вателният инспекторат,
представители
на МОН и
и селска (добруджанската
къща)", „Етнография на на общините, в които е
Добруджа – култура, бит учебното заведение.
За четирите обявени
и всекидневие“, „Туристически потенциал на Добру- предварително позиции са
подадени заявления от 13
джа“ и др.
Междувременно в Си- педагози.
Според регламента, конлистра ще излезе от печат сборникът „Съхранена курсът е проведен в две
части
– тест (носещ макпамет“, включващ спомени
на добруджанци във връзка симално 50 точки) и интер-

П

Актуализацията на бюджета за 2015 г. се налага
заради осъществената
от страна на Общината
финансова подкрепа във
връзка с провеждане на Републикански шампионат по
водомоторен спорт, който
бе домакинстван от Тутракан. Общинските съветници приеха да бъде увеличена

годишната субсидия за Клуб
по водомоторен спорт със
сумата от 10 340 лв. и
намалени средствата за издръжка от същата дейност
С нови обекти бе допълнена Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост, а положителни решения бяха взети

„Ремонт и реконструкция
на сграда на Народно читалище "Христо Ботев–1940
и създаване на център за
регионален туризъм, експониране на местно природно
и културно наследство в гр.
Главиница".
На вниманието на съветниците ще стоят и няколко
предложения за попълване
на Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост на територията
на Главиница и селата Зафирово, Коларово, Суходол и
Вълкан, както и разпоредителни сделки с тях.
Заседанията на четирите Постоянни комисии
са насрочени за 28 август
(петък) от 10:00 ч.

Нуршен Исмаил е
новият директор на
училището в с.Цар Самуил

О
В ход е подготовката на
общодобруджанска конференция
Н

Йордан ГЕОРГИЕВ
а 17 и 18 септември
2015 г. в град Тутракан и град Добрич ще
се проведе Международна
общодобруджанска научна
конференция на тема „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХIХ – ХХ век)". Научен
ръководител е академик
Георги Марков. Научната
конференция се посвещава на 75-годишнината от
подписването на Крайовския договор (7 септември
1940 г.), освобождението
и възвръщането на Южна
Добруджа към България.
Организатори на научния
форум са министерство на
културата, Институт за
исторически изследвания
към БАН, общините Добрич град и Тутракан, регионалните исторически
музеи в Добрич, Тутракан
и Силистра. Докладите и
съобщенията на участниците в конференцията
ще се издадат в сборник
„Добруджа" – издание на
РИМ–Добрич и РИМ–Силистра.
Основните направления
в дискусиите са темите

„Добруджа след Берлинския
конгрес“, „Добруджа в намеренията и плановете на
Великите сили“, „Добруджа
във войните за национално
обединение (1912-1918 г.).

Военни действия и политически процеси“, „Добруджа
между двете войни“, „Стопански проблеми на Добруджа“, „Медийно отразяване
и пропаганда на Добру-

със 75-ата година от Крайовската спогодба. Негови
съставители са Румяна
Лебедова, Йордан Георгиев
и Цветана Цанова. В него
са включени разкази на
близо 50 жители на Крайдунавска Добруджа – местни
и преселци, пресъздаващи
събития от преди 75-100
години.
По инициатива на Христо Христов – секретар
на ФД „Димитър Дончев" Силистра ще бъде издаден
и юбилеен плик с печат,
посветен на годишнината
от мирния договор.

Нови 112 915 лв. се отпускат за насърчаване на децата с изявени дарби
равителството одобри допълнителни
разходи и трансфери
в размер на 112 915 лв. за
изплащане на стипендии
и еднократно финансово
подпомагане на учениците
от държавните училища,
финансирани от Министерството на културата

П

и стипендии на учениците
от общинските училища.
Средствата са предвидени по Програмата на
мерките за закрила на
деца с изявени дарби от
общинските и държавните училища през 2015 г.
Програмата, приета
от правителството през

м. февруари, предвижда
насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на учениците, заели
призови класирания на
конкурси, олимпиади и състезания с доказан висок
критерий при излъчване
на победителите, чрез

еднократно финансово
подпомагане в размер до
195 лв. и едногодишни
стипендии в размер на
135 лв. месечно. За тази
цел в централния бюджет
за 2015 г. са предвидени
1,8 млн. лв. До момента
са отпуснати около 713
хил. лева.
“ТГ”

ɇɭɪɲɟɧɂɋɆȺɂɅ

вю (до 100 точки).
Крайните резултати от
конкурса са следните: ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ в
Силистра – Георги Миланов
Тончев; ОУ „Стефан Караджа“ в с. Цар Самуил – Нуршен Исмаил Халил, ПГСС в
с. Ситово – Гинка Иванова
Йорданова и ООС „Младост“
в Силистра – Валери Илиев
Тодоров.
“ТГ”

НАП подсеща по телефона за
неплатени актове към МВР
Запорират заплати и изземват
моторни превозни средства
3 600 физически лица, които не
са платили своите актове към КАТ
и другите органи на МВР, ще получат обаждане от НАП в следващите
30 дни, съобщават от приходното
ведомство. Задълженията им към
бюджета са общо 3.3 млн. лв. В
информационната кампания са
включени всички физически лица,
които имат непогасени задължения в общ размер до 5 000 лв.
Предишни информационни
кампании на НАП са доказали, че
телефонният контакт е ефективен
и евтин метод за насърчаване на
клиентите доброволно да покрият
дълговете си към бюджета. Данните сочат, че след телефонен
разговор над 70% от длъжниците
внасят задълженията си в уговорения срок.
Невнасянето на публичните
задължения в 14-дневен срок след

позвъняването може да доведе
до налагането на обезпечителни
мерки и стартиране на процедура
за принудително събиране на
дълговете. Един от най-често използваните способи за събиране
на дългове е налагането на запор
върху заплатата на длъжника или
на притежаваните от него моторни
превозни средства и продаването
им на търг. От НАП уверяват, че ако
в двуседмичния срок след позвъняването постъпи плащане, няма
да се пристъпва към продажба на
имуществото на длъжника.
За длъжниците с актове към
МВР в размер над 5 000 лв.,
публичните изпълнители на НАП
директно ще пристъпват към
налагането на запори, изземване
на моторни превозни средства и
публична продажба.
“ТГ”
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Две гласовити сестри от Русе спечелиха
най-големите награди на "Речни ноти`2015"
Гран При за Пресияна Димитрова и 1-во място за Мирела Димитрова
е щастливата им равносметка
то жури.
За да се стигне до финалната вечер на 22 август, когато в залата
на Обредния дом започна
Церемонията по награждаването и Гала концертът
на лауреатите.
Най-напред Снежана Полихронова-Кърнолска от
името на Арт Център
"Кърнолски" награди млади
изпълнители предложение
за участие в конкурси в
Италия и Испания, чийто
съорганизатор е Центърът.
Тя връчи Плакети на директора на фестивала Доротея Бальовска и кмета д-р
Димитър Стефанов. Двамата получиха отличия за
добрата съвместна работа
от стр. 1 изпълнители, пет дуета и
вокални групи от България,
Да, дъждовното време Казахстан и Унгария бяха
попречи на организатори- доброто начало на автоте - Община Тутракан и ритетния конкурс, който
Общинския център за из- бе открит от кмета д-р
вънучилищни дейности, да Димитър Стефанов.
покажат това, което дълго
За първи път председавреме бяха подготвяли като тел на журито бе попуизненада за публиката при лярният изпълнител Орлин
откриването и закрива- Горанов, а заедно с него
нето на конкурса, на за оценяваха композиторът
тях остава "утехата" от Хайгашод Агасян, Валентин
признанието на всички, че Пензов - директор на конмузикалният форум с всяка курса "Пирин фолк", Снежана
измината година повишава Полихронова-Карнолска класата си и пред него бъ- директор на Арт Център
дещето е ясно.
"Кърнолски", журналистът
Всъщност, "изненадите" от БТА - Николай Текелиев,
бяха скрити във възмож- Карлагаш Абдикаримова от
ностите, които дава про- Казахстан - директор на
ектът, по който се реали- конкурса "Бозторгай", зам.зира тази година конкурсът кметът Петя Князова-Васи- "Дунав - вечната река", лева, Евгени Господинов от
финансиран от Европейския НАТФИЗ и композиторът
фонд за развитие на рибар- Пламен Мирчев.
ството. Официален медиен
Нововъведението тази
партньор на конкурса бе година бе при гласуването
"Бряг Медия Груп" - Русе.
на журито - за първи път в
Римски легионери и фак- историята на конкурса се
ли - исторически спомен гласува явно, по десетобалза крепостта Трансмари- ната скала, пред изпълниска, и чудесните гласове телите и публиката, което
на повече от 70 млади се възприе като крачка
напред в развитието му.
Освен това, журито реши
да не дава поощрителни
награди, а да класира до
осмо място.
И тричленно Детско жури
оценява участниците. В
състава му бяха поотрасна-

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɝɥɚɫɨɜɟ
ɉɥɚɦɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɩɨɥɭɱɚɜɚ
ɫɜɨɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬ
ɄɚɪɥɚɝɚɲȺɛɞɢɤɚɪɢɦɨɜɚ

ɃɨɚɧɧɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚɢ
ɇɢɤɨɥɚɣɌɟɤɟɥɢɟɜ

Ⱦɟɬɫɤɨɬɨɠɭɪɢ ɨɬɥɹɜɨɧɚɞɹɫɧɨ Ƚɟɨɪɝɢəɧɤɨɜ
ɄɪɚɫɢɦɢɪɚɂɜɚɧɨɜɚɢɃɨɪɞɚɧɆɚɪɤɨɜ

лите Йордан Марков от Силистра, Красимира Иванова
от Шумен и Георги Янков
от Варна, които в предходни години на конкурса
са печелили най-голямата
награда - Гран при.
Следващата новост бе
творческият семинар за родители и вокални педагози
на тема "Ролята на родителя - фактор за музикалното
израстване на децата им",
в който основен лектор бе
Евгени Господинов.
В тридневната програма на „Речни ноти 2015”,
освен конкурсна част, бе
включена и традиционната
Вечер на приятелството с
коктейл за участниците
и „Концерт на звездите”,
в който главни участници
бяха членовете на детско-

по организацията на "Речни
ноти" и от директора на
фестивала "Бозторгай" в
Казахстан Карлагаш Абдикаримова.
14-годишната Пресияна
Димитрова от Русе си
тръгна с Гран При от конкурса, а сестра й Мирела
Димитрова е първа при
най-големите - в четвърта
възрастова група. Двете
получиха предложение от
Арт Център "Кърнолски" за
участие в конкурсите съответно "Орфей в Италия"
и "Орфей в Испания".
Младите гласовити госпожици са възпитаници на
вокалния педагог Аделина
Колева от Горна Оряховица.
Мирела стана носител и
на стр. 5

ɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚɨɛɪɚɨɜɚɰɢɢɬɟɧɚɩɭɛɥɢɤɚɬɚɢɩɨɥɭɱɢ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɫɢɨɬȼɚɥɟɧɬɢɧɉɟɧɡɨɜ

ɍɜɚɠɚɟɦɨɬɨɠɭɪɢɜɞɢɝɧɚɧɹɤɨɥɤɨɩɴɬɢɫɚɦɨ

ɊɢɦɫɤɢɥɟɝɢɨɧɟɪɢɫɩɨɦɟɧɡɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɧɚɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚ

ɄɚɪɬɢɧɚɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɋɜɢɥɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɢɫɪɟɛɴɪɧɚɡɧɚɱɤɚɡɚɆɢɪɟɥɚ
ȾɢɦɢɬɪɨɜɚɨɬɦɟɞɢɣɧɢɹɩɚɪɬɧɶɨɪȻɪɹɝɆɟɞɢɹȽɪɭɩ

ɄɚɪɥɚȺɛɞɢɤɚɪɢɦɨɜɚɧɚɝɪɚɞɢɢȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚ
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Тутракан поздрави Кирнодж
хат Кантаров, Сезен Поси,
Шенол Молла и Адем Адем.
Всички те участваха в тържествена сесия на своите
румънски колеги, на която
Милен Маринов връчи на
инж. Иринел Роман Поздравителен адрес от името на
кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов и отправи
своите пожелания за добро
бъдещо сътрудничество.
Общинският съветник Нехат Кантаров представяйки
колегите ги, информира приɄɦɟɬɴɬɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧɨɬɤɪɢɜɚɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚɫɟɫɢɹ
състващите, че разчита на
качествена трансгранична
Калина ГРЪНЧАРОВА
В нея бяха включени още дейност по линия на непраɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɞɟɥɟɝɚɰɢɹɢɪɭɦɴɧɫɤɢɬɟɢɦɤɨɥɟɝɢɩɪɟɞ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɄɢɪɧɨɞɠ
умънското селище общинските съветници Не- вителствения сектор.
Кирнодж, което се
Общинският съветник и
вижда като на длан
председател на църковнопогледнеш ли от Тутракан
то настоятелство в Кирна север - към р. Дунав, отнодж Аурелиан Котобан
беляза своя Празник на 15 и
припомни за съвместната
16 август.
работа между двете обДни преди това - на 27 юли
щини при подготовката и
т.г. кметовете на Тутракан
подписването на договора
д-р Димитър Стефанов и на
за сътрудничество. "Имаме
Кирнодж - инж. Иринел Роголеми идеи, надяваме се
ман подписаха Споразумение
да ги постигнем. Радваме
за двустранно сътруднисе, че този духовен мост
чество. Двете общини ще
между нашите градове е
си партнират в областта
построен", каза той.
на местната администраПо време на заседанието
ция, градоустройството,
православен свещеник осикономиката, културата,
вети европейското знаме
религията, околната среда
и знамената на Кирнодж и
и образованието.
Тутракан, а кметът инж.
На 16 август, по под ПразИринел Роман връчи Дипломи
ника на Кирнодж, тутра(Грамоти) на граждани със
канска делегация водена
заслуги за развитието на
от зам.-кмета Милен МаКирнодж, а на българските
ȽɂɎɑɟɪɧɟɧɰɢɩɪɟɞɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɄɢɪɧɨɞɠɡɚɟɞɧɨɫɤɦɟɬɚɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ
ринов посети селището.
гости - за осъществяване
ɢɧɟɝɨɜɢɹɡɚɦɟɫɬɧɢɤɃɨɧɓɟɮɚɧ

Р

Две гласовити сестри от Русе спечелиха
най-големите награди на "Речни ноти`2015"
от стр. 4
на специалната награда и
сребърна значка на „Бряг
Медиа Груп”, а освен това й
предстои участие в "Пирин
фолк" на 5 и 6 септември.
Тя очаква подкрепа от всички с SMS на номер 2323 и
текст 21.
Вокалната школа от найголемия град по българското поречие на р. Дунав
затвърди своя престиж за
пореден път, защото статистиката от крайните
резултати в конкурса сочи,
че голяма част от призовите места са спечелени от
даровитите деца на Русе.
Специалната награда на
кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов
тази година отиде при
силистренката Свилена
Георгиева.
Конкурсът „Речни ноти”
е включен в календара на
образователното минис-

Ɇɚɤɫɢɦəɥɧɴɡɨɜɨɬȼɚɪɧɚ
ɩɴɪɜɢɜɜɚɝɪɭɩɚ

терство в програмата за
осъществяване на мерките за закрила на деца с
изявени дарби. Така при-

ȾɨɪɨɬɟɹȻɚɥɶɨɜɫɤɚɜɪɴɱɜɚɋɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚɧɚɝɪɚɞɚɧɚɈɐɂȾ
ɧɚȺɧɧɚɆɚɪɢɹȻɚɤɚɥɢɫ

зовата тройка сред индивидуалните изпълнители в
най-голямата възрастова
група - Мирела Димитрова
от Русе, Радко Петков от
Троян и Иван Гайдаров от
Разград получават по една
годишна парична стипендия.
А още на откриването на
конкурса, директорът на
фестивала Доротея Бальовска изненада журналистите
Калина Грънчарова, Тамара
Спасова и Пламенка Ангелова със специален плакет "
За особено големи заслуги в
провеждането на конкурса
"Речни ноти".
Припомняме, че преди 15
години конкурсът започва с
подкрепата на проф. Петър
Льондев, който е и пръв
председател на журито.
Ред.бел.: В следващия
брой на в."Тутракански
глас" очаквайте мнението
за конкурса на част от журито и родителите.

ȽɚɛɪɢɟɥɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɨɬɊɭɫɟ
ɟɩɴɪɜɚɜɬɪɟɬɚɜɴɡɪɚɫ
ɬɨɜɚɝɪɭɩɚɇɚɝɪɚɠɞɚɜɚɹ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɉɟɧɡɨɜ

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɩɪɢɞɭɟɬɢɬɟɊɚɹɏɪɢɫɬɨɜɚɨɬɌɴɪɝɨɜɢɳɟ
ɢɂɜɚɧȽɚɣɞɚɪɨɜɨɬɊɚɡɝɪɚɞɡɚɟɞɧɨɫɱɥɟɧɚɧɚɠɭɪɢɬɨ
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɴɬɉɥɚɦɟɧɆɢɪɱɟɜ

на румъно-българското приятелство.
След сесията всички се
отправиха към градския
стадион, за който могат да
завиждат много български
градове, където се проведе същинската празнична
част.
Там изпълненията
на Групата за изворен
фолклор"Черненци" при НЧ
"Васил Йорданов-1942 г.", с.
Нова Черна, поканени специално от новите румънски
приятели, бяха приети с
много аплодисменти и любопитство. Българските
народни песни и танци, румънски наричания и танци,
гласът на новочерненката
Керанка Радева повдигнаха
настроението и празничната атмосфера.

"Речни ноти - 2015"
Специалната награда на кмета на община Тутракан
Свилена ГЕОРГИЕВА, гр. Силистра
Първа възрастова група
VI място - Ина ГРИГОРОВА и Людмила ГЕОРГИЕВА, гр. Русе
V място - Пламена ГЕОРГИЕВА, гр. Тутракан
IV място - Габриела ГРОЗДЕВА, гр. Варна
III място - Мартин СИРОМАХОВ, гр. Русе
II място - Елица КАМБУРОВА, гр. Тутракан
I място - Максим ЯЛНЪЗОВ, гр. Варна
Втора възрастова група:
VI място - Катрин РАДЕВА, гр. Русе
V място - Иван ПАРИШКОВ, гр. Русе
IV място - Белослава ТОДОРОВА, гр. Русе и Наградата на ОЦИДТутракан
III - Йоанна ДИМИТРОВА, гр. Тутракан
III място - Марина ПЕТРОВА, гр. Русе
II място - Петра ЗАБО - Унгария
I място - Аделина РАДЕВА, гр. Русе
Трета възрастова група
VI място - Мария ЛИЛОВА
V място - Мишел ЙОРДАНОВА, гр. Шумен
IV място - Александра ЗЛАТЕВА, гр. Разград
III място - Марина ГЕОРГИЕВА, гр. Русе
III място - Петя КОСТОВА, гр. Тутракан
II място - Николай ТАНЕВ, гр. Търговище
II място - Айдос АРНИАЗОВЕ - Казахстан
I място - Габриела ЙОРДАНОВА, гр. Русе
I място - Аружан ТОКТАГАН - Казахстан
Четвърта възрастова група
VIII място - Деян ГЕНЧЕВ, гр. Русе и Наградата на ОЦИД-Тутракан
VII място - Биляна ДИМИТРОВА, гр. Силистра
VI място - Кристияна АСЕНОВА, гр. Търговище
V място - Рая ХРИСТОВА, гр. Търговище
IV място - Даяна ГЕРГИНОВА, гр. Разград
Стипендии на МОН
III място - Иван ГАЙДАРОВ, гр. Разград, 16 г.
II място - Радко ПЕТКОВ, гр. Троян, 15 г.
I място - Мирела ДИМИТРОВА, гр. Русе, 16 г.
Раздел "Вокални формации":
III място - Дует Елица ТОДОРОВА и Милица ТОДОРОВА, гр.
Силистра
II място - Дует "А-2" , Казахстан
II място - Дует Ива СТОЯНОВА и Виктория ПЕНЕВА, гр. Добрич
I място - Дует Рая ХРИСТОВА, гр. Търговище и Иван ГАЙДАРОВ,
гр. Разград
Специалната награда на ОЦИД-Тутракан
Анна-Мария БАКАЛИС, гр. Русе
Награди на Детското жури
I-ва група - Десислава ДИМИТРОВА
II-ра група - Мирабела МАТЕЙСТА
III-та група - Петя КОСТОВА, Мария ЛИЛОВА
IV-та група: 1. Борис БАЙЧЕВ, 2. Виктория ПЕНЕВА, 3. Антоана
ДИМИТРОВА, 4. Кристияна АСЕНОВА, 5. Мартин ВЕЛИКОВ, 6. Славея
ИВАНОВА, 7. Мария ВАСИЛЕВА, гр. Ловеч
Гранд При - Пресияна ДИМИТРОВА, гр. Русе
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 63 от 30 юли 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 854
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет-Тутракан и неговите комисии за периода от 01 януари
2015 г. до 30 юни 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Предложение за включване на СОУ „Йордан
Йовков” и СОУ ”Христо Ботев” в Списъка на Средищните училища в Република България за учебната
2015-2016 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Разрешение за допускане на изключение
от минималния брой ученици в паралелките и за
дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7
от 29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена на МОН за учебната
2015-2016 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Поемане на дълг от фонд ФЛАГ в размер
на 300 000 лв.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Даване на Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия по КВС на с.Нова Черна, общ.Тутракан
– за прокарване на полски път през поземлен имот
/ПИ/ №001124 с начин на трайно ползване: Пасище,
мера; вид собственост: Общинска публична собственост, съгласно Акт №281 за публична общинска
собственост вписан в Служба по вписванията
на гр.Тутракан с вх.рег.№3943, акт №122, т. ХIII,
д.№2450/19.11.2012 год.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Определяне на минимални и максимални
цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни
за територията на Община Тутракан и срока на
валидност на разрешителното за превоз на пътници.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Осигуряване дърва за огрев на ветераните
от войните, съпругите на починалите ветерани от
войните и пенсионери военно инвалиди от Община
Тутракан, живеещи на територията на Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Отпускане на еднократна помощ на Рада
Димитрова Гъртанова с ЕГН, гр. Тутракан, ул.” Васил
Априлов” № 13
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г. и разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за земеделски
труд и отдих” идентификатор № 73496.504.173
местност „Зад болницата” в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г. и разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „за земеделски
труд и отдих” идентификатор № 73496.504.174
местност „Зад болницата” в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан.
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 земеделска
земя с начин на трайно ползване „друг вид трайно
насаждение” идентификатор № 73496.32.123 местност „Волна” в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Промяна 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
№ 002052 местност „Курдомана” в землище с. Цар
Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Промяна в списъка на общинските жилища
за 2015 г., приет с Решение №722 по Протокол
№54/29.01.2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Продажба на общинско жилище с идентификатор №73496.501.2761.1.6 на наемател, настанен по
административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
от Общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/
стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Предоставяне под наем елемент на техническата инфраструктура - стълбове за улично
осветление – публична общинска собственост, във
връзка с изградена електронно съобщителна мрежа
на «Нетуоркс –България» ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Промяна начина на трайно ползване на имот с
идентификатор № 020038, по плана на с. Търновци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Промяна на предназначението и вида на
собствеността на имот №050136 с площ 0,416 дка с
НТП «пасище, мера» по КВС на с. Белица
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Приемане на решение за разпореждане с
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, представляващ застроен неурегулиран поземлен имот с площ
204,00 кв.м, с идентификатор №73496.500.1384.
Докладва Кмет: на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с площ от 512
кв.м. и идентификатор № 73496.504.486, Местност
„Зад Болницата” по плана на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с площ
от 590 кв.м. и идентификатор № 73496.504.487,
Местност „Зад Болницата” по плана на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на
трайно ползване „за земеделски труд и отдих”
идентификатор № 73496.504.175 местност „Зад
болницата” в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Отпускане на безлихвен заем от бюджета на
Община Тутракан на НЧ „Васил Йорданов – 1942
г.” – с. Нова Черна
Докладва: Д-р Юрий Василев - Общински
съветник
26. Счетоводен отчет за I-во шестмесечие на
2015 г. на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Тутракан” ЕООД
Докладва: Д-р Недка Цветкова - Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 855
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински
съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на Общински

съвет - Тутракан за дейността на Общински съвет
- гр. Тутракан и постоянните комисии към него за
периода 01 януари 2015 г. до 30 юни 2015 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 856
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 от Постановление №84 на МС от
06.04.2009 г. за приемане на Списъка на Средищните училища в Република България, определяне на
критерии за включваане в Списъка на Средищните
училища и определяне на финансови правила за
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите
ученици от средищните училища, Общински съвет
предлага на Министъра на образованието и науката
СОУ »Йордан Йовков» и СОУ »Христо Ботев» - гр.
Тутракан да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за учебната
2015-2016 г.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 857
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 година
за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2015-2016 г., Общински
съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой
ученици в паралелките на СОУ „Йордан Йовков”,
гр. Тутракан, както следва:
VIIa клас – 17 ученици и недостиг от 1 ученик /
минимален брой 18/.
VIIIа клас – 17 ученици и недостиг от 1 ученик
по-малко от регламентирания в Наредба N:7 /
минимален брой 18/
XIв клас - профил „Технологичен–Информационни технологии” с пълняемост 11 ученици и
недостиг от 7 ученици /минимален брой 18/.
XIIа клас - профил „Хуманитарен” с пълняемост
17 ученици и недостиг от 1 ученик /минимален
брой 18/
и осигурява минимални допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 10 ученици x 1488 лв./ x 20% = 2 976.00 лева.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2
, ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 година, за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2015-2016 година,
Общински съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”,
с . Нова Черна, както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки:
I клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от 6
ученици /минимален брой 16/.
II клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от
6 ученици.
III клас, пълняемост 11 ученици, недостиг от
5 ученици.
IV клас, пълняемост 10 ученици, недостиг от
6 ученици.
V клас, пълняемост 12 ученици, недостиг от 6
ученици /минимален брой 18/.
VI клас, пълняемост 16 ученици, недостиг от
2 ученици.
VII клас, пълняемост 11 ученици, недостиг от
7 ученици.
VIII клас, пълняемост 13 ученици, недостиг от
5 ученици.
и осигурява минимални допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 43 ученици х 1488 лв./ х 20% = 12 796.80 лева.
3. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал 3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2
, ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 година, за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН за учебната 2015-2016 година,
Общински съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой
ученици в паралелките на ОУ „Стефан Караджа”, с
. Цар Самуил, както следва:
Маломерни слети паралелки:
I и II клас, пълняемост 15 ученици и недостиг
1 ученици
III и IV клас, пълняемост 14 ученици и недостиг
2 ученици
V и VI клас, пълняемост 10 ученици и недостиг
8 ученици
VII и VIII клас, пълняемост 14 ученици и недостиг
4 ученици
и осигурява минимални допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 15 ученици x 1488 лева/ x 40% = 8 928.00 лева.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 858
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, чл.
3, чл.13, чл. 17 и чл.19а от ЗОД, относно поемане
на дълг, и във връзка с предложение на Кмета на
Община Тутракан за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет Тутракан
1. Дава съгласие Община Тутракан да сключи
договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата
на който да поеме краткосрочен общински дълг с
цел реализацията на проект: „Създаване на Дигитален център за културното наследство в Общински
исторически музей – Тутракан“, финансиран от Европейското икономическо пространство – Финансов
механизъм 2009-2014, Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на културната история”при следните
основни параметри:
- Максимален размер на дълга – 300 000 (Триста
хиляди лева);
- Валута на дълга – лева
- Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с
договор за общински заем;
Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано
от датата на подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез
плащанията от Управляващия орган - Министерство
на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ 24-10М2-35/23.04.2015 г.
- Максимален лихвен процент – шестмесечен
EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %,
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски – съгласно ценовата политика на Фонд
ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на
Община Тутракан по Договор за безвъзмездна
помощ №24-10М2-35/23.04.2015г., сключен с Управляващия орган на Министерство на културата,
Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства”
- Учредяване на залог върху собствените
приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг;
- Учредяване на залог върху постъпленията по
сметката на Община Тутракан IBAN BG 06 CECB
9790 3147 4585 00, по която постъпват средствата
по проект: „Създаване на Дигитален център за
културното наследство в Общински исторически
музей – Тутракан“, финансиран от Европейското
икономичиско пространство – Финансов механизъм

2009-2014, Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на
културната история” по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 24-10М2-35/23.04.2015 г.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Тутракан да подготви искането за кредит,
да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог,
както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 859
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМС ,
във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от
ЗУТ: „ Разрешение за 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.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН дава разрешение да се възложи изработване на Подробен
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия по КВС
на с.Нова Черна, общ.Тутракан – за прокарване на
полски път през поземлен имот /ПИ/ №001124 с
начин на трайно ползване: Пасище, мера (общинска
публична собственост), след като се изпълнени
разпоредбите по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и по чл.25,
ал.5 от ЗСПЗЗ” приел решение за изразяване на
предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 (върху мерите и пасищата могат да
се учредяват ограничени вещни права и сервитути)
и за учредяване на правата по ал.4 при спазване на
специалните закони и нормативи за подържане на
резерв от постоянно затревени площи, както и при
условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите
на животновъдството. С решението общинския съвет
трябва да е определил и срок на валидност на
предварителното съгласие.
Да представи проект за ПУП-ПП в съответствие
с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001
год. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ. Да се
представи решение/становище на комисията към
областна дирекция ”Земеделие” гр.Силистра. Да
бъдат изпълнени разпоредбите на чл.17 от ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен
вид. Да се представи в три екземпляра – оригинал
на недеформируема прозрачна основа и на магнитен носител.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 860
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.24а, ал. 3 и ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет гр.Тутракан определя
минималните и максимални цени за таксиметров
превоз на пътници за един километър пробег по
съответната тарифа, валидни за територията на
Община Тутракан, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър пробег
- минимална цена 0,70 лв. и максимална – 1 лв.
2. Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 0,80 лв. и максимална цена 1.10 лв.
3. Първоначална такса – минимална 0.90 лв.,
максимална - 1.00 лв.
4. Цена за престой за една минута – минимална
– 0.20 лв., максимална – 0.25 лв.
5. Срокът на разрешителното за таксиметров
превоз да бъде 3 /три/ години.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 861
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната целева
помощ в размер на 4 /четири/ кубични метра дърва
за огрев за всеки ветеран от войните и пенсионер военно инвалид и по 2 /два/ кубични метра за съпруга
на починал ветеран и от Община Тутракан, живеещи
на територията на Община Тутракан.
2. Отпускането на целевата помощ да бъде
извършено съгласно приложен списък на правоимащите. (Към 10.07.2015 г. броят на ветераните е
3, вдовици 23 и военно инвалиди пенсионери 9).
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 862
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на
Рада Димитрова Гъртанова с ЕГН, гр. Тутракан,
ул.” Васил Априлов” № 13 на стойност 800.00 лева
/осемстотин лева/.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 863
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,
I. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015г., приета с Решение №724 по Протокол
№54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр. Тутракан,
както следва:
В Раздел III, буква Б, т.I - имоти , които община
Тутракан има намерение да продава, чрез публичен
търг или конкурс:
1. Имот №73496.504.486 местност „Зад Болницата”, категория IV, с площ от 0,512 дка, в землище
гр. Тутракан;
2. Имот №73496.504.487 местност „Зад Болницата”, категория IV, с площ от 0,590 дка, в землище
гр. Тутракан.
3. незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №73496.501.3377 по КК на гр. Тутракан,
с площ от 684,00 кв.м.
В Раздел III, буква Б, III - продажба на земя –
частна общинска собственост на собствениците на
законно построени сгради:
1.Поземлен имот с идентификатор
№73496.501.3497 по КК на гр. Тутракан с площ
от 200,00 кв.м.
II. Приетите изменения и допълнения да бъдат
отразени в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015г. (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 2015г,
допълнена с Решение №824-828 по протокол №61
от 28.05.2015 г., актуализирана с Решение № 833,
№ 834, № 835, № 836, № 837 по Протокол №62 от
26.06.2015 г.)
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 864
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан,
ДОПЪЛВА Годишна програма за управление
и разпореждане с общинско имущество за 2015
г. приета Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2015 г..
на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
А, точка 3 с имоти, частна общинска собственост,
както следва:
с. Старо село - № на имота 045017 - местност
Ангелово - V кат. - 10,000 дка
с. Нова Черна - № на имота 023007 - местност
Коренежа - VI кат. - 10,003 дка
гр. Тутракан - № на имота 73496.7.14 - местност
Волна - V кат. - 60,004 дка
с. Антимово - № на имота 009066 - местност
Шейтан кулак - IV кат. - 56,162
с. Търновци - № на имота 020208 - местност
Куюлука - III кат. - 10,000 дка
с. Царев дол - № на имота 020037 - местност
Бююк кало - III кат. - 21,592 дка
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 865
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8 ал.9
и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36

от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2015 г. приета с Решение № 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г.
на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква „Б”
за „Имоти, които Община Тутракан има намерение
да продаде, чрез публичен търг или конкурс" за гр.
Тутракан с ред 84 – „Продажба на Земеделска земя
с площ от 421 кв.м. с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” идентификатор №
73496.504.173 местност „Зад болницата”, Категория
IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ
- Земеделска земя с площ от 421,00 кв.м. с начин
на трайно ползване „за земеделски труд и отдих"
с идентификатор № 73496.504.173 местност „Зад
болницата”, Категория IV /четвърта/ в землище
гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1863/12.05.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 251,00 лв. /двеста
петдесет и един 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: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 866
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8 ал.9
и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2015 г. приета с Решение № 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г.
на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква „Б”
за „ Имоти, които Община Тутракан има намерение
да продаде, чрез публичен търг или конкурс" за гр.
Тутракан с ред 85 – „Продажба на Земеделска земя
с площ от 218 кв.м. с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих” идентификатор №
73496.504.174 местност „Зад болницата”, Категория
IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 218,00кв.м. с
начин на трайно ползване „за земеделски труд и
отдих" с идентификатор № 73496.504.174 местност
„Зад болницата”, Категория IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1866/12.05.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 130,00 лв. /сто
и тридесет 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: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 867
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8 ал.9
и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2015 г. приета с Решение № 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г.
на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква „Б”
за „Имоти, които Община Тутракан има намерение
да продаде, чрез публичен търг или конкурс” за гр.
Тутракан с ред 81 – „Продажба на Земеделска земя
с площ от 26,799 дка с начин на трайно ползване
„друг вид трайно насаждение” идентификатор №
73496.32.123 местност „Волна”, Категория V /пета/
в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ
- Земеделска земя с площ от 26,799 дка с начин на
трайно ползване „друг вид трайно насаждение” с
идентификатор № 73496.32.123 местност „Волна”,
Категория V /пета/ в землище гр. Тутракан, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 773/19.08.2010 г. и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 21 881,00 лева /двадесет и една хиляди
осемстотин осемдесет и един лв.
- 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: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 868
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. Изменям 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 „А”
за „Имоти, които Община Тутракан има намерение
да предостави под наем, чрез публичен търг или
конкурс” за имот № 002052, като се допълни в
част III, буква „Б” за имоти който Община Тутракан
има намерение да продаде чрез публичен търг или
конкурс за с. Цар Самуил с ред 38 – Продажба на
Земеделска земя с площ от 14,000 дка с начин на
трайно ползване „нива” идентификатор № 002052
местност „Курдомана”, Категория IV /четвърта/ в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан”
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ
- Земеделска земя с площ от 14,000 дка с начин на
трайно ползване „нива” с идентификатор № 002052
местност „Курдомана”, Категория IV /четвърта/ в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан, съгласно
АОС № 789/15.10.2010 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 8 036,00 /осем
хиляди тридесет и шест лв./ лева.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 869
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.3 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища, Общински съвет – Тутракан
ПРОМЕНЯ списъка на общинските жилища, приет
с Решение № 722 по Протокол №54/29.01.2015 г.,
като следва:
1. Общинско жилище, находящо се в гр. Тутракан, ул. Силистра №6, бл. Кубрат, вх.Б, ет.4, ап.33
от Списък №3 с предназначение „Ведомствени” в
Списък №2 с предназначение „Резервни”.
2. Общинско жилище, находящо се в гр. Тутракан, ул. Сакар планина №10, вх.Д, ет.6, ап.18 от
Списък №4 с предназначение „Жилища за продажба
и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти
са отчуждени за общински нужди” в Списък №1 с
предназначение „Жилища за отдаване под наем на
лица с установени жилищни нужди”.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 870
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
чл.42, ал.2 във връзка с ал.1 т.2 от ЗОС, и чл.3, ал.3
във връзка с чл.41, ал.8 от НРУУРОЖ, Общински
съвет гр. Тутракан
1. Променя предназначението на общинско
жилище с адрес гр. Тутракан, ул. Сакар планина
№12, бл. Възход I, вх.А, ет.2, ап.6 от „Жилище за

отдаване под наем на лица с установени жилищни
нужди” в „Жилище за продажба и обезщетяване на
бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за
общински нужди”
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.37 и чл.38,
ал.4 от Наредбата за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилища, Общински
съвет –Тутракан,
1. Дава съгласие за продажбата на недвижим
имот - частна общинска собственост, общинско
жилище, находящо се в гр. Тутракан, ул. „Сакар
планина” №12, ж.б Възход I, вх. А, ет.2, ап.6, със
застроена площ от 44,360 кв.м. (Четиридесет и четири кв.м. и триста и шестдесет кв. см.) с кадастрален
№73496.501.2761.1.6 /седем, три, четири, девет,
шест, точка, пет, нула, едно, точка, две, седем, шест,
едно, точка, едно, точка шест/, представляващо
едностайно жилище, състоящо се от: дневна, кухня,
сервизни помещения и тераса в ж.бл. с кадастрален
№73496.501.2761.1, и прилежаща маза №2 с площ
от 2,54 кв.м., ведно с 2,47% ид.части от общите
части на сградата и от ОПС-48,94кв.м., в поземлен
имот с идентификатор №73496.501.2761 в кв.49,
УПИ-II по ЗРП от 2006 г. , при граници: север –
вътрешен зид към обект №73496.501.2761.1.5;
изток – външен зид; юг – вътрешен зид към обект
№73496.501.2761.1.7; запад – вътрешен зид към
обект №73496.501.2761.1.5 и стълбищна площадка,
съгласно АОС №1185/16.03.2012 г. на Надя Христова
Иванова с ЕГН: 7109035597, наемател настанен по
административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния
имот, по пазарна оценка, изготвена от лицензиран
оценител в размер на 17345,00 лв. (Седемнадесет
хиляди триста четиридесет и пет лв.)
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на процедурата и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 871
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ стопански години, по реда на Глава Пета
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ.
1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обекти на публични
търгове с явно надаване, описани в Част III, Буква
А, точка 3 от Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Тутракан за 2015 г. както следва:
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 872
I. 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,
ДОПЪЛВА Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015г., приета с Решение №724 по Протокол
№54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр. Тутракан,
както в раздел I, буква А, създава нова т.II – предоставяне под наем без търг или конкурс на лица,
определени със закон
1. елемент на техническата инфраструктура,
представляващ стълбове за улично осветление
–публична общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, по ул. Силистра - 24 бр.
2. елемент на техническата инфраструктура,
представляващ стълбове за улично осветление
–публична общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, по ул. Симеон Папазов - 6 бр.
3. елемент на техническата инфраструктура,
представляващ стълбове за улично осветление
–публична общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, по ул. Ана Вентура - 12 бр.
4. елемент на техническата инфраструктура,
представляващ стълбове за улично осветление
–публична общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, по ул. Трансмариска – 33 бр.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.4 от ЗОС, чл.31 от НРПУРОИ във връзка с 281а,
ал.1, т.2 от ЗЕС във връзка с §1, т.50 от ДР на ЗЕС
и Тарифа за началния размер на месечните наемни
цени на 1 кв.м. , при предоставяне на общинско
помещения, терени и земи, Общински съвет гр.
Тутракан
1. ПРЕДОСТАВЯ под наем елемент на техническата инфраструктура, представляващ стълбове за
улично осветление – публична общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, по ул. Силистра
– 24 бр., по ул. Симеон Папазов - 6 бр., по ул. Ана
Вентура -12 бр. и по ул. Трансмариска - 33 бр., във
връзка с изградена електронно съобщителна мрежа
на Нетуоркс – България ЕООД с ЕИК 117619271,
със седалище и адрес на управление :гр. Русе,
ул. Църковна Независимост №18, партер, представлявано от Дамян Николов Найденов и Свилен
Руменов Максимов.
2. ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за
предоставяне на елемент на техническата инфраструктура, представляващ стълбове за улично
осветление – публична общинска собственост, общо
за 75 бр. стълбове – 90,00 лв /Деветдесет лв./ с ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на община Тутракан,
осъществяването на всички дейности, необходими
за правилното и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 873
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 78”а” от Правилника за прилагане на
закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно
ползване на поземлен имот с идентификатор №
020038 с площ от 23,666 дка., местност „Пирамидата”, находящ се в с. Търновци, съгласно АОС
1878/13.07.2015 г. от „Лозе” в „Друг вид трайно
насаждение”.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши
всички законови процедури свързани с приемане
на решението по промяна начина на трайно ползване на имота.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 874
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6,
ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.2, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан
1. ОБЯВЯВА поземлен имот №050136 с площ
0,416 дка, с начин на трайно ползване «пасище,
мера», категорията на земята при неполивни условия VI по КВС на село Белица, ЕКАТТЕ 03527 актуван
с АПОС № 71/03.04.2012 г., от «публична общинска
собственост» в «частна общинска собственост».
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.25, ал.1 във връзка с ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ
и чл.45и, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ за промяна
на предназначението на имот №050136 с площ 0,416
дка, с начин на трайно ползване «пасище, мера»,
категорията на земята при неполивни условия VI
по КВС на село Белица, ЕКАТТЕ 03527, актуван с
АПОС № 71/03.04.2012 г., в имот с начин на трайно
ползване за «Друг вид земеделска земя».
2. ОПРЕДЕЛЯ срок на валидност на съгласието
- 1 година.
III. ВЪЗЛАГА на кмета на община Тутракан,
осъществяването на всички дейности, необходими
за правилното и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
Приложение: Скица №К09186/08.07.2015 г. на
ОСЗ гр. Тутракан, неразделна част от решението на
Общински съвет гр. Тутракан
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,

27.08.-2.09.2015 г.
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 875
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал. 2 от ЗОС, и чл.36
във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и ал.3 и 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,
находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.42,
ул. Любен Каравелов №8 по регулационния план
от 1976 г. с идентификатор №73496.500.1384
по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ застроен неурегулиран поземлен
имот с площ от 203,00 кв.м., /и 204 кв.м. по скица/
ведно с двуетажна паянтова сграда с разгъната
застроена площ от 38,00 кв.м. кв.м. с кадастрален
№73496.500.1384.1, при граници и съседи на имота:
север – поземлен имот №73496.500.835; изток –
поземлен имот №73496.500.1387; юг – поземлен
имот №73496.500.1385; запад – поземлен имот
№73496.500.1383 и определя пазарна стойност
на имота в размер на 2356,00 лв./ Две хиляди
триста петдесет и шест лв./ без включен ДДС, в т.ч.
стойност на земята - 1734,00 /хиляда седемстотин
тридесет и четири лв./ и стойност на сграда - 622,00
лв. /шестстотин двадесет и два лв./
2. Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ, при начална тръжна цена от 2356,00 лв.
/Две хиляди триста петдесет и шест лв./ без включен
ДДС, в т.ч. стойност на земята - 1734,00 /хиляда
седемстотин тридесет и четири лв./ и стойност на
сграда - 622,00лв. /шестстотин двадесет и два лв./
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 № 876
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 площ от 512 кв.м. и
идентификатор № 73496.504.486, Местност „Зад
Болницата”, категория IV/четвърта/ с НТП ”За
земеделски труд и отдих” по плана на гр. Тутракан,
при съседи: СЗ - поземлен имот № 73496.504.480,
СИ - поз. имот № 73496.504.487, ЮИ-полски път
№ 73496.8.90, ЮЗ - поз. имот № 73496.504.485,
съгласно АОС №1874/22.06.2015 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
305,00 лв. (триста 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: 14 съветници, ,За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 877
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 площ от 590 кв.м. и идентификатор № 73496.504.487, Местност „Зад Болницата”,
категория IV/четвърта/ с НТП ”За земеделски труд
и отдих” по плана на гр. Тутракан, при съседи:
СЗ-поземлен имот№ 73496.504.480, СИ - поз. имот
№ 73496.504.488, ЮИ-полски път № 73496.8.90,
ЮЗ - поз. имот № 73496.504.486, съгласно АОС
№1873/22.06.2015г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 351,00 лв. (триста
петдесет и един 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: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 878
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 площ от 884,00кв.м. с
начин на трайно ползване „за земеделски труд и
отдих" с идентификатор № 73496.504.175 местност
„Зад болницата”, Категория IV /четвърта/ в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС №
1867/12.05.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 526,00 лева
(петстотин двадесет и шест 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: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 879
На основание чл.21, ал.1, тк.10 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Тутракан дава съгласие Община
Тутракан да предостави на НЧ «Васил Йорданов –
1942 г." – с. Нова Черна временен безлихвен заем,
при следните условия:
1. Сключен Договор за временен безлихвен
заем между Община Тутракан и НЧ «Васил Йорданов–1942 г." – с. Нова Черна
2. Размер на заема – 12 932,87 лв.
3. Предназначение на заема - да обслужва
единственно дейностите, предмет на ДБФП № 483 от
17.11.2014 г. по Регистрационен номер на проектното предложение BG-2014-GTS.3.1.02-022, сключен
между Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА /- гр. София и Местна Инициативна
Рибарска Група «Главиница- Тутракан- Сливо поле»
и НЧ «Васил Йорданов – 1942 г." – с. Нова Черна
4. Срок на заема – заемът да бъде възстановен
до края на месец октомври2015 г., или най-късно
до възстановяване на средствата за окончателното
плащане от Управляващия орган.
5. Отговорност при усвояване на заема - Председателя на НЧ «Васил Йорданов–1942 г." – с.
Нова Черна носи цялостна отговорност относно
законосъобразното и целесъобразно разходване
на средствата от заема.
6. Община Тутракан не се ангажира да дофинансира чрез заема неверифицирани от УО разходи,
включително и ДДС по дейностите по проекта,
същите остават за сметка на НЧ «Васил Йорданов
– 1942 г." – с. Нова Черна
7. НЧ «Васил Йорданов–1942 г." – с. Нова Черна
се задължава да възстанови заемообразно предоставените средства в пълен размер, в който е отпуснат
от Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 880
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 №11 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 счетоводен отчет за I-во шестмесечие на
2015година на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Тутракан” ЕООД.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

СМЯХ

Млад мениджър от отдела,
натоварен да изготви вътрешен
правилник, се съветва с шефа
как да конкретизира клаузата за
корупция: - Обяснете ми, моля,
по какво се различава понятието
"подкуп" от корупция?
- Много е просто! Подкуп е,
когато вземеш и го направиш. А
корупция - когато вземаш, но не
го правиш!

- Седем милиона...
- И в кой хотел са отседнали?

тора и четири за Япония.
Нашенецът: - Ние у България
бачкаме по два часа - щото нямаШефът на заразното отделение ме император, па ни е през оная
вижда дежурната лекарка и две работа за Япония.
сестри да налагат здраво един
пациент и учудено пита: - Докторе,
В Япония изобретили робот,
какво става? Защо биете пациента? който залавя крадци. За 5 минути
Докторката отговаря: - Как в Америка уловил 86 крадци. За 5
защо, шефе! От 7 години го леку- минути в Италия роботът уловил
ваме от жълтеница,а той едва днес 120 крадци. А в България за 5
се сети да ни каже, че е китаец!
минути, някой го откраднал.

в джоба и вади монета. Хвърля я
на улицата и се скрива зад едно
дърво. След 5 минути идва човек
и взима монетата. След това отива
във Америка. Хвърля монета и се
скрива зад дърво. След 2 минути
минава човек и взима монетата.
След това отива в България. Бърка
си в джоба и вика:
- Ааа, къде ми е монетата ?

Жена се кара на мъжа си:
- Ще взема да напиша над леглото
Стар емигрант в Канада разРешили да видят в коя страна ти, с блажна боя какъв простак си!
- Защо?
правя: - От толкова години съм се крадяло най-много. Отива
- Да научи целият град!
в тая страна, и така и не можах инспектор във Франция. Бърка си
да разбера - какво толкова има
нарисувано на знамето й, че трябва
да го прикриват с листо?
Търся
Студент от Саудитска Арабия
пише имейл до баща си:
"Скъпи татко, Берлин е чудесен.
Хората са вежливи, храната е
добра и тук наистина ми харесва.
И въпреки това имам един малък
проблем. Чувствам се малко засрамен да идвам в университета
всеки ден в златен мерцедес, докато всичките ми учители и колеги
идват с влака.
Твоят син: Нассар"
След известно време бащата
отговаря на писмото:
"Скъпи сине, преведох 20 млн.
долара по сметката ти. Моля те,
не засрамвай повече семейството.
Купи си влак и ти!".

Японец и българин си говорели
България обявява война на Ки- за дължината на работното време.
тай. Китайските военни обсъждат Японецът казва:
ситуацията:
- Ние в Япония работим по осем
- Колко са тия българи?
часа - два за мене, два за Импера-

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

Търся под наем малък апартамент или
къща в Тутракан, обзаведен/а.
За допълнителна информация на тел.:
0876 491 789 - Стефан Киров

"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

СУДОКУ

Таксиметров шофьор в Ню Йорк
и свещеник едновременно отишли
в рая. Там ги посрещнал свети Петър: - Ти трябва да си Фил О'Донъл,
таксиметровият шофьор от Ню
Йорк - казал свети Петър. - Влез
и опитай копринените си одежди
и златния си жезъл.
Докато таксиметровият шофьор
се обличал, свети Петър се обърнал към свещеника:
- А ти трябва да си отец Флин,
свещеникът от черквата "Сейнт
Марк". Влез и опитай памучните
си одежди и дървения си жезъл.
- Извинявай - прекъснал го свещеникът, - но защо аз, духовникът,
получавам само памучни одежди и
дървен жезъл, докато оня таксиметров шофьор получава копринени
одежди и златен жезъл?
- Ами ние постъпваме според
успехите - пояснил свети Петър.
- Разбираш ли, когато ти проповядваше, всички спяха, но когато
той караше таксито си, всички се
молеха.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Орлин ГОРАНОВ на "Речни ноти":

Нешлифовани диаманти, бъдещи звезди
се откриват на музикалните конкурси

Калина ГРЪНЧАРОВА
опулярният певец Орлин
Горанов бе председател на
тазгодишното издание на
конкурса "Речни ноти" в Тутракан.
В края на заседанието на журито по
финалното оценяване, разговаряме с изпълнителя под спокойния
поглед на вечната река.
- "Речни ноти" през погледа на
Орлин Горанов... Какъв конкурс е
"Речни ноти"?
- Чуден конкурс! Прекрасен! Тук
децата имат възможност да премерят сили от всякакво естество. Има
интересни групи - най-малките,
подрастващите, тийнейджърите...
Много е приятно, защото атмосферата е много хубава, децата
са в една прекрасна дружеска
обстановка, колегиална по-точно.
- А репертоарът, който бе представен?
- Репертоарът е техен избор!
Подвластно е на техните педагози,
на родителите им, на тях самите и

П

те имат абсолютната
свобода. Затова ние
имаме и оценка "Подбор на репертоар".
- Когато обсъждахте отделните изпълнения, как работи
журито?
- Естествено, напрежението бе голямо, защото конкуренцията бе голяма,
доста интересни деца
видяхме и чухме. Но
стана един празник,
въпреки че времето не беше с нас и
не можахме да го
реализираме според първоначалното
желание на организаторите. Наистина,
на открито щеше да
бъде доста по-помпозно и приятно, но
какво да се прави,
може пък да е за хубаво - да им върви по
вода на дечицата.
- Какво означава
да си председател
на жури на такъв конкурс?
- (Смее се) Нищо повече от това
да се обръщат колегите към мен
с "Г-н председателю". Естествено
имам един жокер в джоба - винаги
моята дума е последна, но този
път не се наложи да налагам вето,
защото всички бяхме единодушни.
- Да се върнем години назад.
Орлин Горанов за първи път на
сцена, кога беше това?
- Беше миналото хилядолетие,
пардон, столетие... (смее се) Не
съм обикалял по такива конкурси
като дете, просто имах късмета да
бъда член на детска хорова школа
на "Бодра смяна" и на сцената стъпих на 9 години, тогава започнах
да концертирам.
Не съм имал желание да ходя по
фестивали, но в последствие като
по-голям реших, че това се налага
- бизнесът го изисква, да проверя
докъде съм, какво трябва да направя оттук нататък за себе си. През
1978-79 г. имаше един прекрасен

фестивал в София - Младежки
фестивал се наричаше, от който
тръгнаха доста мои колеги, там
участвах. Същото нещо в момента
прави и Доно Цветков във Варна,
с неговия фестивал "Откритие".
Изключително съм щастлив, че
в много градчета български се
правят такива фестивали, които
търсят нешлифованите диамантчета, нашите бъдещи звезди.
- Коя песен от целия Ви репертоар е любима?
- Не може да се каже еднозначно. По някакъв начин, всяка песен
е част от мен и всяка си я обичам.
- Какво е мисълта на изпълнителя, когато е на сцената?
- Мисълта е една-единствена! За
тези 3 или 4 минути да се опиташ
да разкажеш на хората една история. Това е най-трудното изкуство
- и за писане, и за пеене.
- Каква е българската публика?
- Прекрасна, интелигентна и
много взискателна! Искрена също!
Ако успееш и ти да си искрен с нея,
няма начин да няма обратен ефект.
- Новите неща, които готвите
сега за публиката?
- Не са кой знае колко нови,
защото с годините съм натрупал
доста репертоар, някои песни
хората искат да чуват всеки път.
Покрай старите хитове се опитвам
да правя и нови неща. Естествено,
не на всяка цена в крак с времето,
защото аз съм от това поколение,
което умее да вижда хубавите неща
около нас, имаме очи и сърце да го
виждаме и се опитваме на тях да
акцентираме.
- Хващам се за думите Ви - кои
са песните, които българската публика обича най-напред да изпее
Орлин Горанов?
- "Да започнем отначало"! Хубавото е, че всеки човек трябва да
бъде готов да започне отначало.
Бягайки от рутината, всяко едно
начало крие нови хоризонти, неоткрити неща, несбъднати мечти,
така че поривът, който носим в
себе си, който ни кара да бъдем
живи е това - да се пробваме всеки
миг да започнем отначало.

а 12-ти път край язовир "Копринка" до Казанлък ще се проведе Събор на приятелите на Русия. Тази година Съборът е посветен на 70-тата годишнина
от победата над фашизма. Канят се всички, работили на територията на
бившия СССР и страните от ОНД, както и тези, които обичат руската песен.
Очаква се богата литературно-музикална програма. Организатори са Национално
движение "Русофили", Координационен съвет България - Русия и Община Казанлък.
Съборът ще се проведе на 5 септември (събота). Има организиран транспорт,
но тъй като местата са ограничени, молим желаещите да пътуват да се запишат
предварително на тел. 0894 67 57 09. Краен срок за записване - 1 септември.
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Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

1 септември - Юлияна БЪЧВАРОВА, Гл.спец. "Деловодител - ОбС", Община Тутракан
1 септември - Силвия БОЯДЖИЕВА, Аниматор, Община Тутракан
2 септември - Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на
ОЦИД-Тутракан, Община Тутракан
2 септември - Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт "Ре-

гионално развитие", Община Тутракан
2 септември - Веселина ИВАНОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
2 септември - Леман АЛИ, Секретар на МКБППМН,
Община Главиница
2 септември - Бюлент САЛИМ, Ст.спец. Лесовъд,
Община Главиница

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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