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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 34

Година LIII

3 - 9 септември 2015 г.

Цена 0.60 лв.

ЦИК реши персоналните
назначения в ОИК-Тутракан

на стр. 3

Читателите питат - зам.-кметът Милен МАРИНОВ отговаря:

За чистотата и санирането,
за качеството на ремонтите
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Автобусите за Силистра са недостатъчни,
твърди читател от с.
Преславци и иска Общината да се намеси. Какви
са възможностите?
- По отношение на транспортните схеми по направление Тутракан-Силистра,
ролята на Община Тутракан се състои в това да
утвърждава такива. По
това направление има линии, както от областната
транспортна схема, така
и от общинската транспортна схема. За броя на
самите линии по цитираното направление, Общината
няма как да повлияе.
на стр. 3

Данаил Николов е
кандидат кмет на
БСП в Тутракан
Н
ационалният съвет
на БСП утвърди на
30 август кандидатурите на 132 социалисти,
издигнати за кметове
в страната. Една част
от кандидатите са били
гласувани на предходното събиране, а последните номинирани ще бъдат
одобрени в края на тази
седмица. Висшият орган

на БСП гласува и част от
кандидатите за област
Силистра, като в областния център в надпреварата за кметското място
влиза Станислав Стойков,
в Алфатар - Ивалинка Цанкова, в Главиница - Данка
Иванова, в Дулово - Маргарита Ранчева, в Ситово
- Николай Неделчев и в
Тутракан - Данаил Николов.

Божидар ДРАГОМИРОВ:

Да възстановим
волейболния отбор
на Тутракан!
на стр. 8
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РЕГИОН

НОВИНИ
27 СА СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ
Във връзка с произвеждане на избори за общински
съветници и за кметове и за националния референдум
на 25.10.2015 г. със заповед №РД-04-1150 от 31.08.2015
г. на зам.-кмета Милен Маринов са образувани избирателни секции на територията на община Тутракан
и утвърдена тяхната номерация и адрес. Секциите с
общо 27 и гражданите могат да ги видят на таблото за обявления на Община Тутракан, витрината на
Информационния център на Община Тутракан и чрез
публикация на интернет страницата на местната
администрация.
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТВАРЯ ПРИЕМ ПО МЯРКА121
от ПРСР 2007-2013
От 7 до 12 септември Държавен фонд „Земеделие“
отваря прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
Приемът ще включва проекти с инвестиции само за
закупуване на земеделска техника.
Определеният бюджет за приема по мярката е в
размер на левовата равностойност на 50 млн. евро.
Минималният размер на общите допустими разходи по
един проект, който ще могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата
равностойност на 15 000 евро, а максималният размер
на разходите по проект не може да надхвърля 500 000
евро. Заявленията за подпомагане ще се приемат в
областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията.
ИНФОРМАЦИОНЕН БРИФИНГ
ɋɇɐɑɉ ɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ ɥɸɛɟɡɧɨɬɨ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɫɴɛɢɬɢɟ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ÄɈɩɨɡɧɚɣ ɩɴɬɹ ɧɚ
ɜɨɞɚɬɚ ± ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɜɨɞɧɨɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɥɢɜɨ
ɩɨɥɟ´ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɬɛɪɢɮɢɧɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɨɬɱɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɉɪɨɟɤɬɴɬ
ɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɤɬɨɪ³Ɋɢɛɚɪɫɬɜɨ´ɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɦɟɫɬɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɆɂɊȽÄȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ³ɫɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɮɨɧɞɡɚɪɢɛɚɪɫɬɜɨɢɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɨɮɢɰɢɚɥɧɨɳɟɛɴɞɚɬ
ɩɪɟɞɚɞɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟȿɤɫɩɟɪɬɢɬɟ
ɪɚɛɨɬɢɥɢɩɨɨɬɞɟɥɧɢɬɟɱɚɫɬɢɧɚɩɪɨɟɤɬɚɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɜ
ɤɪɚɬɤɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɫɜɨɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на
чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет "Ремонт на общинска
пътна мрежа и улици на територията на община Тутракан за 2015 г." по две обособени позиции. Обособена
позиция №1 е "Полагане на маркировка на ремонтирани
участъци от общинска пътна мрежа на територията
на община Тутракан" и Обособена позиция №2 - "Ремонт на улици на територията на община Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки
на 1 септември 2015 г. Възложителят предоставя
пълен достъп до документацията на интернет-страницата на Община Тутракан, Профил на купувача.
Документи се подават в запечатан, непрозрачен плик
в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
31 до 17:00 ч. на 30 септември 2015 г. вкл.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет "Доставка
на компютърно оборудване" в изпълнение на проект
"Създаване на дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей-Тутракан"
запазена по чл.16г от ЗОП открива Община Тутракан.
Обявлението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки
на 28.08.2015 г.Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет-страницата на
Община Тутракан, Профил на купувача.
Документи се подават в запечатан, непрозрачен плик
в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
31 до 17:00 ч. на 25.09.2015 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Баща и дъщеря са пострадали тежко при падане
от конска каруца. Произшествието е станало на 26
август около 13.30 часа в района на село Долно Ряхово. Според първоначалната информация каруцата се
преобърнала в канавка, при което возещите се в нея
62-годишен мъж и дъщеря му на 37 г. са пострадали
тежко. Двамата са настанени в болнично заведение.
Причините за произшествието се изясняват, образувано е досъдебно производство.
Около 500 кг меден проводник са откраднати от
помпена станция в землището на село Варненци.
Престъплението е извършено в периода 10-27 август.
Образувано е досъдебно производство.
Домакинство, присъединено неправомерно към водоснабдителната система, е установено при проверка в Тутракан на 1 септември. Заради създадените
условия за непълно отчитене на потребаната вода,
срещу собственика С.П. (49 г.) е образувано досъдебно
производство.

3 - 9.09.2015 г.

Извънредно заседание на ОбС-Тутракан
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъгласие за кандидатстване на Община
Тутракан с пет нови
проекта дадоха общинските съветници в крайдунавския град на проведеното
извънредно заседание на
27 август.
Две от проектните предложения са по програма
INTEREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., в които
Община Тутракан ще си
партнира с няколко румънски общини.
По Оперативна програма "Наука и образование

за интелигентен растеж"
Общината ще представи
също два проекта, които
ще реализира с детските
градини и с общинските
училища.
Общински съвет-Тутракан одобри и участието на
Община Тутракан в качеството си на член на Сдружение "Местна Инициативна
Група "Източна Дунавска
Елия" и водещ партньор
при подаването на Заявление за подпомагане от
Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г.

Картина на трудовия пазар в областта
682 са безработните в община Тутракан, 1214 са те в Главиница
ъм края на юли в
трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан
и Дулово, регистрираните безработни са 7039.
Техният брой намалява за
пореден месц, този път с
68 в сравнение с края на
юни. Като търсещи работа лица са регистрирани
и 139 заети, 61 пенсионери и 24 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално
публикуваните данни от
Агенцията по заетостта

К

за страната, е 15,5%, при
15,6% през предходния
месец. /Същевременно, в
сравнение с юли 2014 г.
равнището на безработица е значително по-ниско
- с 2,9 процентни пункта./
За юли 2015 г. равнището
на безработица средно за
страната е 9,4 на сто.
По общини регистрираната безработица в
абсолютен брой и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на безработица в
община Главиница – 36,4%
/1214 безработни лица/,

следват общините Кайнарджа - 35,7% /556/,
Алфатар – 23,5% /233/,
Дулово – 22,8% /2207/,
Ситово - 21,7% /326/,
Тутракан – 13,1% /682/,
и най-ниско в община Силистра - 7,8% /1821/.
По професионален признак регистрираните
безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%,
специалисти – 14%.
Според образованието
от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези

с основно и по-ниско образование - 55%, хората
със средно образование
са 37%, а висшистите
– 8%.
Разпределението по
възрастови групи показва, че най-голям се
запазва относителният
дял на безработните над
50 години – 45% от всички
регистрирани, тези от
30 до 49 години са 43%, а
младежите до 29 години
– 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 547.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 31 август 2015 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект стопанство – средно образование
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж1 младши учител, общообразователен учебен предмет в
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките прогимназиален етап по български език и литература – висше
ресурси” – в две направления:
образование по специалността
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат.
- За стажуване
С+Е, средно/основно образование
2 продавачи на закуски и напитки – средно обр.
1 медицинска сестра – висше образование по специалността
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
1 акушерка – висше образование по специалността
малък и среден бизнес
1 санитар – няма изисквания за заемане
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и
1 общ работник, строителство на сгради – начално образование
среден бизнес
1 пекар – основно образование
1 счетоводител, оперативен – висше обр., бакалавър или
4 старши учители в детска градина – висше образование,
магистър по икономика
предучилищна педагогика, опит 10 години
- За обучение по време на работа
1 учител в детска градина – висше образование, предучилищна
1 продавач на закуски и напитки – основно обр.
педагогика
1 оператор, копирна техника – средно обр.
1 старши учител по общообразователен учебен предмет в
2 общи работници – няма изисквания за заемане
прогимназиален етап по английски език – висше филологическо
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
образование, компютърна грамотност, мин. 5 години опит
1 дърводелец мебелист – основно обр.
1 възпитател начален етап – висше образование, начална
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна гра- училищна педагогика, компютърна грамотност, опит до 1 година
мотност
3 главни сервитьори – средно образование
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна
2 водачи на селскостопански машини – кат. Ткт, основно
грамотност
образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
1 продавач консултант – средно образование, мин. до 1 година
обр.
опит
1 продавач консултант – основно образование
3 общи работници, строителство на сгради – няма изисквания
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – за заемане
средно образование
1 специалист логистика – висше образование, английски език,
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
компютърни умения
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 организатор производство – висше техническо образование,
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
английски език, компютърни умения
1 барман, основно обр.
1 технически сътрудник – средно образование, италиански език
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване – висше техническо
Други СРМ към деня:
образование, английски език, компютърни умения
2 старши възпитатели, начален етап - висше образование,
1 старши учител по математика и информационни технологии
начална училищна педагогика, мин. 10 години опит, компютърна в прогимназиален етап – висше образование по специалността,
грамотност
10 години трудов стаж по специалността
1 възпитател, начален етап – висше образование, начална учи2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
лищна педагогика, мин. 1 година опит, компютърна грамотност средно образование
4 възпитатели, прогимназиален етап – висше образование,
3 машинни оператори, шиене – основно образование
мин. 1 година опит
2 готвачи – основно образование
1 старши учител по география и икономика – висше обра2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
зование по специалността, мин. 10 години опит, компютърна
4 общи работници – няма изисквания за заемане
грамотност
2 сервитьори – основно образование
1 пазач, невъоръжена охрана – средно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща
1 възпитател, прогимназиален етап – висше образование, медицина, компютърни умения
български език и литература, английски/руски език
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско
1 учител по български език и литература, прогимназиален образование
етап – висше образование по специалността
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
1 учител по компютърни науки, практическо обучение – про- освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
гимназиален етап – висше образование, компютърни науки и
За учителските места се изисква педагогическа правоспотехнологии/информатика и информационни технологии
собност.
1 общ работник, смесено растениевъдно и животновъдно
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РЕГИОН

3 - 9.09.2015 г.

молби за еднократна
ЦИК реши персоналните 69помощ
за първокласници
назначения в ОИК-Тутракан са подадени в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
редседателско място
за ГЕРБ, зам.-председател от ДПС, секретар от БСП и по един член
от Реформаторски блок,
Патриотичен фронт, ББЦ,
Атака и АБВ - това е разпределението на местата
в 11-членната Общинската избирателна комисия в
Тутракан за предстоящите
местни избори.
Решението бе взето на
проведената консултация
на 27 август, свикана от
кмета на община Тутракан, за разпределение на
квотите, в която взеха
участие легитимно упълномощени представители от
централните ръководства
на политическите партии
и коалиции от българския
и европейския парламент.

П

Консултацията протече
при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и
решенията на ЦИК.
"Спорът" възниква ден покъсно при предложенията
на конкретните имена от
партиите.
В Община Тутракан са получени имената и съответната изискуема законова
документация и от двете
партии формиращи коалиция Патриотичен фронт.
НФСБ са - предложили Петранка Стефанова за член
на ОИК-Тутракан, а ВМРО
- Невянка Иванова. Така се
стига до "арбитража" на
ЦИК.
С решение №1605-МИ/НР
от 31.08.2015 г. и решение
№1669-МИ/НР от 1.09.2015
г. (поправка на техническа
грешка в Решение № 1605)
поименният състав на Об-

ЦИК прие решение №1668МИ/НР от 1.09.2015 г. за
състава на ОИК-Главиница.
Председател е Костадин
Костадинов Янков от ГЕРБ,
зам.-председател - Моньо
Георгиев Монев от БСП,
секретар - Ерол Емин Али
от ДПС и членове - Мончо
Цанков Николов, Георги
Георгиев Георгиев и Азиме
Хамди Касил от ГЕРБ, Цветанка Цонева Станчева от
БСП, Снежана Димитрова
Станева от Патриотичен
фронт, Бирсен Зафер Бейтула от АБВ, Невин Нури
Наил от Реформаторски
блок, Димитра Стефанова
Цекова от Атака.
Общинските избирателни
комисии в Тутракан и ГлаСлед консултация с упъл- виница встъпват в правономощени представители мощията си на 5 септември
на политическите сили и 2015 г.
изпратено предложение,
щинската избирателна комисия-Тутракан вече е ясен.
Председател е Константин Стефанов Стоянов от
ГЕРБ, негов заместник - Исмаил Халиибрямов Зекериев
от ДПС, секретар - Зойка
Спасова Стефанова от БСП
и членове - Милен Василев
Филипов и Милена Иванова
Русева от ГЕРБ, Александър Пламенов Димитров
от БСП, Мария Божидарова
Бъчварова - Реформаторски
блок, Невянка Маринова
Иванова от ВМРО, Никола
Василев Иванов от ББЦ,
Аленка Илиева Георгиева от
Атака и Петър Йорданов
Петров от АБВ.

В Главиница

Читателите питат - зам.-кметът Милен МАРИНОВ отговаря:

За чистотата и санирането,
за качеството на ремонтите
от стр. 1 ɡɚɥɨɠɢɦɜɛɸɞɠɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɟɬɚɩɧɨɡɚɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɟ
ɢɜɴɜɟɠɞɚɧɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɬɨɚɥɟɬɧɢɜɝɨɞɟɧɜɢɞɂ
ɪɚɡɛɢɪɚɫɟɳɟɢɦɚɪɟɲɟɧɢɟ
ɢɡɚɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚɧɟɬɨɢɦ
 Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬ
ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɚɬ ɧɚ ɤɨɧɰɟɫɢɹ
ɢɥɢ ɩɴɤ ɞɚ ɫɟ ɧɚɡɧɚɱɚɬ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɯɨɪɚ ɤɨɢɬɨ ɞɚ
ɝɢ ɩɚɡɹɬ ȼɴɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɟ
ɬɨɜɚ"
ɉɨɩɪɢɧɰɢɩɡɚɤɨɧɰɟɫɢɹɬɚɟɜɴɡɦɨɠɧɨɧɨɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɢɦɚɢɨɬɫɪɟɳɧɚɫɬɪɚɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɡɚɬɚɤɚɜɚɆɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɦɟɬɴɪɫɢɥɢɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɪ
ɞɚɫɟɩɨɹɜɢɢɞɚɫɬɨɩɚɧɢɫɜɚ
ɬɨɚɥɟɬɧɢɬɟɧɨɜɫɟɨɳɟɧɹɦɚ
ɬɚɤɴɜɌɨɜɚɟɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
 Ɂɚ ɫɥɚɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɭɥɢɰɢɬɟɟɞɪɭɝɢɹɬɫɢɝɧɚɥɁɚɳɨ
ɫɥɟɞɤɚɬɨɫɟɢɡɦɟɬɚɬɞɚɞɟɧɢɪɚɣɨɧɢɨɬɝɪɚɞɚɜɟɞɧɚɝɚɧɟɫɟɫɴɛɢɪɚɢɢɡɜɨɡɜɚ
ɫɦɟɬɬɚ ɚ ɫɟ ɨɫɬɚɜɹ ɫ ɞɧɢ
ɞɚ ɫɟ ɩɢɥɟɟ ɢɥɢ ɞɚ ɫɬɚɜɚ
ɧɚɤɚɥɢɤɚɲɚɫɥɟɞɩɚɞɧɚɥ
ɞɴɠɞ" ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɟ
ɫɥɟɞɤɚɬɨɧɟɦɨɠɟɜɟɞɧɚɝɚ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɨɡɢ ɫɦɟɬɬɚ ɞɚ
ɫɟ ɫɴɛɢɪɚ ɜ ɧɚɣɥɨɧɨɜɢ
ɱɭɜɚɥɢ
 Ɍɨɡɢ ɜɢɞ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɧɟ
ɛɢɜɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɜ ɤɚɡɚɧɢ
ɚɫɚɡɚɞɪɭɝɨɞɟɩɨȾɚɩɨɧɹɤɨɝɚ ɨɫɬɚɜɚɬ ɬɚɤɢɜɚ ɤɚɦɚɪɢ
ɫɴɫ ɫɦɟɬ ɧɨ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɧɟ
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɦɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɢ
ɫɦɟɝɢɱɟɜɫɢɱɤɨɬɪɹɛɜɚɞɚ
ɫɟɩɪɢɛɢɪɚɩɨɧɚɜɪɟɦɟ
ɉɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɝɪɚɞɚɫɟ
ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɨɬ ȻɄɋ ɢ ɯɨɪɚ
ɩɨɩɪɨɝɪɚɦɢɈɛɳɢɧɚɬɚɦɢɫɥɢɜɬɚɡɢɩɨɫɨɤɚɧɨɜɫɢɱɤɨ
ɨɩɢɪɚ ɞɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  ɞɚ ɫɟ
ɡɚɤɭɩɢ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ
ȼɝɪɚɞɚɢɦɚɦɧɨɝɨɩɪɨɛɢɬɢɤɨɲɱɟɬɚɛɟɡɞɴɧɚɢɥɢ
ɩɴɤ ɢɡɨɛɳɨ ɥɢɩɫɜɚɳɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɚɓɟɫɟɩɨɞɦɟɧɹɬɥɢ"
ȾɚɳɟɫɟɩɨɞɦɟɧɹɬɈɤɚɡɚ ɫɟ ɱɟ ɤɨɲɱɟɬɚɬɚ ɫɚ ɞɜɚ
ɦɨɞɟɥɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɪɚɡɩɨ-

ɉɪɨɰɟɫɴɬɟɧɚɢɫɬɢɧɚɞɨɫɬɚ ɫɥɨɠɟɧ ɚɤɨ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɞɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ
ɧɚ ɧɨɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɯɟɦɚ Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɤɚɡɜɚ
ɩɴɬɧɢɤɨɩɨɬɨɤɚ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɢɡɝɨɞɧɨɫɬ ɦɢɧɚɜɚ ɡɚ
ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟ ɩɪɟɡ ɜɫɢɱɤɢ
ɡɚɫɟɝɧɚɬɢ ɨɛɳɢɧɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɂɦɚɢɡɢɫɤɜɚɧɟ
ɞɚ ɧɹɦɚ ɱɚɫɨɜɨ ɡɚɫɢɱɚɧɟ
ɧɚ ɫɴɫɟɞɧɢ ɥɢɧɢɢ Ɍɚɤɚ ɱɟ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢɬɟ ɥɢɧɢɢ ɨɬ
ɧɟɣɧɚɬɚ ɤɜɨɬɚ ȼɫɴɳɧɨɫɬ
ɬɟ ɫɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɨɬ ɱɚɫɬɧɢ
ɩɪɟɜɨɡɜɚɱɟɫɤɢ ɮɢɪɦɢ ɚ ɧɟ
ɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢ
Ɉɫɜɟɧɬɨɜɚɫɴɜɫɟɦɫɤɨɪɨ
ɝɥɟɞɚɯɬɜɪɟɩɨɪɬɚɠɜɤɨɣɬɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɮɢɪɦɢɫɟɨɩɥɚɤɜɚɯɚ ɱɟ ɟ ɧɚɦɚɥɹɥ ɫ 
ɩɴɬɧɢɤɨɩɨɬɨɤɴɬ
Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɴɩɢ ɢɫɤɚɧɟ ɩɪɢ
ɧɚɫɳɟɬɪɴɝɧɟɦɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟ
ɡɚɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɇɨɯɨɪɚɬɚ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɡɧɚɹɬ ɱɟ ɬɚɤɢɜɚ
ɢɫɤɚɧɢɹ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɚɜɹɬ
ɫɚɦɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɮɢɪɦɢɚ
ɧɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ
 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɬɨɚɥɟɬɧɢɜɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɧɚ ɋɬɚɪɚɬɚ ɚɜɬɨɝɚɪɚ ɢ ɞɨ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɩɚɡɚɪɫɚɜɨɤɚɹɧɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɦɢɡɟɪɧɢ
Ɇɟɪɤɢ"
 Ⱦɚ ɜɹɪɧɨ ɟ ɬɨɚɥɟɬɧɢɬɟ
ɧɚɢɫɬɢɧɚɫɜɨɤɚɹɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɇɨɬɟɫɚɬɚɤɢɜɚɡɚɪɚɞɢ
ɥɨɲɨɬɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɫɟɨɩɢɬɜɚɞɚɝɢ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɢɦɚ
ɩɨɫɟɝɚɬɟɥɫɬɜɚ  ɤɪɚɠɛɢ ɧɚ
ɤɪɚɧɱɟɬɚ ɧɟɞɨɛɪɨɫɴɜɟɫɬɧɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɴɦɬɨɜɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɡɚɬɨɜɚɫɟɩɪɟɞɩɪɢɟɯɚ
ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɹɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɬɨɚɥɟɬɧɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟɤɨɬɨɚɥɟɬɧɢ Ɍɨɜɚ ɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɁɚɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɴɫ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɧɹɦɚɞɚɦɨɠɟɦɞɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨ ɞɨɝɨɞɢɧɚ ɳɟ

ɥɚɝɚ ɫ ɦɚɥɤɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬ
ɤɨɲɱɟɬɚɬɚ ɧɨ ɫɟ ɨɤɚɡɚ ɱɟ
ɬɟɧɟɩɚɫɜɚɬɧɚɫɬɨɣɤɢɬɟɁɚɬɨɜɚɫɦɟɩɨɪɴɱɚɥɢɨɤɨɥɨ
ɧɨɜɢɇɚɞɹɜɚɦɫɟɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɦɟɫɟɰɞɚɩɨɞɦɟɧɢɦɱɚɫɬ
ɨɬɫɱɭɩɟɧɢɬɟɤɨɲɱɟɬɚ
 Ɂɚɳɨ ɧɟ ɫɟ ɩɨɱɢɫɬɜɚ
ɜɟɞɧɚɝɚɫɥɟɞɛɢɬɚɤɚɜɫɴɛɨɬɚ"
ɇɚɩɪɚɜɢɥɢɫɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɜɚɦɚɪɚɛɨɬɧɢɰɢɞɚɞɟɠɭɪɹɬ ɢ ɩɨɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɟɳɚ
ɞɚ ɫɴɛɢɪɚɬ ɚ ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ
ɞɚɫɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
 ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚ ɬɟɦɚ ɟ ɫɚɧɢɪɚɧɟɬɨ Ⱦɨɤɴɞɟ ɫɬɢɝɧɚɯɬɟ"
 ȼɴɡɯɨɞ ȼɴɡɯɨɞ
Ɋɨɫɢɰɚ ɉɢɪɢɧ ɢ ɉɢɪɢɧɬɨɜɚɫɚɩɟɬɬɟɛɥɨɤɚ
ɤɨɢɬɨɫɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢɫɞɪɭɠɟɧɢɹɢɫɚɬɪɴɝɧɚɥɢɩɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɬɟ ɫɚ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɉɢɪɢɧ ɟ ɩɴɪɜɢ ɫɴɫ
ɫɤɥɸɱɟɧɞɨɝɨɜɨɪɫȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɛɚɧɤɚɱɪɟɡɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ Ɍɟ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚɬ ɧɚɫ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɞɚ
ɫɤɥɸɱɢɞɨɝɨɜɨɪɫɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɚɬɨɣɫɮɢɧɚɧɫɢɪɚɳɢɹ ɨɪɝɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ
ɛɚɧɤɚ
Ɉɱɚɤɜɚɦɟɞɚɫɤɥɸɱɢɦɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɨɳɟ ɞɜɟ ɫɞɪɭɠɟɧɢɹ
ɢɞɚɩɭɫɧɟɦɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ
Ʉɨɝɚɫɟɨɱɚɤɜɚɞɚɡɚɩɨɱɧɟɫɚɧɢɪɚɧɟɬɨɧɚɩɴɪɜɢɹ
ɛɥɨɤɉɢɪɢɧ"
ɋɟɝɚɳɟɩɭɫɧɟɦɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɛɫɥɟɞɜɚɧɟɫɥɟɞɧɟɹ
ɳɟ ɩɭɫɧɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚ ɡɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝɚɤɨɣɬɨɜɤɥɸɱɜɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɟɢɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɂ
ɬɚɤɚɳɟɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɫɚɧɢɪɚɧɟɩɪɟɡɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
 Ɂɚɳɨ ɢɦɚ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧ
ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɥɟɞɞɴɠɞɨɫɬɚɜɚɬ
ɝɨɥɟɦɢɥɨɤɜɢ"Ʉɨɣɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ"
 ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɤɚɤɴɜ ɳɟ
ɛɴɞɟ ɩɪɨɟɤɬɴɬ  ɰɹɥɨɫɬɧɨ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ ɢɥɢ ɤɴɪɩɟɠ
ɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɬ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ Ⱥɭɪɟɥ

Ȼɨɹɞɠɢɟɜɤɨɢɬɨɫɥɟɞɹɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɮɢɪɦɢɬɟɉɪɢɤɴɪɩɟɠɦɧɨɝɨɬɪɭɞɧɨ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɚɡɜɚɬ ɧɢɜɚɬɚ
ɓɨɫɟɨɬɧɚɫɹɞɨɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ
ɧɚ ɚɫɮɚɥɬɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɦɟ
ɝɨ ɋɢɝɭɪɧɨ ɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɢ
ɧɹɤɴɞɟ
 ɋɬɢɝɚɦɟ ɞɨ ɧɨɜɚɬɚ ɡɚɩɚɞɧɚ ɱɚɫɬ ɧɚ Ʉɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɩɚɪɤɫɩɨɪɬɧɚɬɚɩɥɨɳɚɞɤɚ ɧɚɞɡɨɪ ɤɨɧɬɪɨɥ
ɝɚɪɚɧɰɢɢ" Ɉɬɤɴɞɟ ɟ ɩɪɨɛɥɟɦɴɬɬɚɦɱɟɫɥɟɞɞɴɠɞ
ɢɝɪɢɳɟɬɨɟɨɝɪɨɦɧɚɤɚɥɧɚ
ɥɨɤɜɚ"ɇɢɜɟɥɚɰɢɹɬɚɜɪɟɞ
ɥɢɟ"
 Ƚɚɪɚɧɰɢɢ ɢɦɚ ɩɢɫɚɯɦɟ
ɩɢɫɦɨ Ⱦɚ ɩɪɢ ɫɢɥɧɢ ɩɨɪɨɣɧɢ ɞɴɠɞɨɜɟ ɫɟ ɫɥɭɱɢ
ȼ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɹɦɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢ
ɩɨɞɩɨɪɧɢɫɬɟɧɢɢɬɟɪɟɧɴɬɟ
ɬɚɤɴɜɱɟɤɚɥɧɚɦɚɫɚɫɟɫɬɢɱɚ
ɧɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɧɨɬɨ ɢɝɪɢɳɟ
ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɫɦɟ ɫɟɡɢɪɚɥɢ ɩɢɫɦɟɧɨ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɹ
ɩɨɧɟɠɟ ɢɦɚ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɟɧ
ɫɪɨɤ   ɝɨɞɢɧɢ ɑɚɤɚɦɟ ɤɚɤ
ɳɟɪɟɚɝɢɪɚɡɚɳɨɬɨɢɦɚɯɦɟ
ɞɨɫɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢɫɧɟɝɨɡɚɬɪɟɜɹɜɚɧɟɬɨ ɟ ɭɠɚɫɧɨ ɫɴɳɨ
ɡɚɛɟɥɹɡɚɯɦɟ ɩɭɤɧɚɬɢɧɢ ɩɨ
ɚɤɪɢɥɧɚɬɚɧɚɫɬɢɥɤɚɩɨɚɥɟɢɬɟ ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɹɬ ɟ ȾɁɁȾ
ȿɪɨɇɢɤɫɊɭɫɟ
ɉɪɢɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɬɨɡɢ
ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɫɬɚ ɨɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɧɟɳɚ ɛɹɯɚ ɨɬɪɹɡɚɧɢ ɢ
ɨɬɬɚɦɫɟɩɨɥɭɱɢɯɚɬɴɪɤɚɧɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢ Ɉɛɳɢɧɚ ɇɨ ɜɴɩɪɟɤɢ
ɜɫɢɱɤɨ ɤɪɚɣɧɢɹɬ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɪɟɞɚɞɟɜɧɨɪɦɚɥɟɧɜɢɞ
Ɏɢɪɦɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɞɨɣɞɟɢɞɚɨɬɫɬɪɚɧɢɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟɧɚɥɢɬɚɤɚ"Ⱥɚɤɨɧɟ
ɝɢɨɬɫɬɪɚɧɢ"
 Ⱦɚ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤɚ ȼ ɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣɬɟɢɦɚɬɜɧɟɫɟɧɚ
ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɢ ɩɪɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɴɜɟɫɬɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬ ɬɹɯɧɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɳɟ ɢɦ ɫɟ ɡɚɞɴɥɠɢ
ɝɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɢ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɳɟɬɴɪɫɢɧɚɱɢɧ
ɞɚɫɟɫɩɪɚɜɢ

лизо 100 молби за
еднократна помощ
за първокласници са
подадени през последната
седмица в Силистренска
област, информираха от
Регионалната дирекция
“Социално подпомагане".
Общият брой на кандидатстващите за сумата
от 250 лева от началото на
приема тази година е 580.
Най-много са желаещите
от община Силистра – 184
души, следват молбите,
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подадени от Дулово – 158,
и от Тутракан – 69.
До момента издадените
заповеди за отпускане на
целевата помощ са 433
за 438 деца. Отказите са
четири, всички те са за жители на община Силистра.
Останалите документи
са в процес на обработка.
Молбите-декларации за
отпускане на еднократна
целева помощ за първокласници се приемат до края на
септември.

Възможност за работа
в Австрия и Германия
генцията по заетостта организира за поредна година
Eвропейски дни на труда.
Чрез тези есенни международни
форуми ще се набират кандидати
за работа в туристическия сектор
на Австрия и Германия.
По време на своеобразните
трудови борси българските посетители - търсещи работа лица, ще
получат интересуващата ги реална
и обективна информация, както
и конкретни оферти за работа от
преставители на EURES мрежата
и на работодатели от Австрия и
Германия. Както е известно, Европейските дни на труда се организират в края на летния туристически
сезон с акцент в областта на хотелиерството и ресторантьорството
- за работа в Австрия и Германия
през предстоящия зимен сезон.
Някои от работодателите искат да
наемат служители и за по-дълъг
период от време. Получените във
връзка с трудовите борси оферти
за работни места са публикувани
на националния EURES сайт www.
eures.bg, в рубриката „Работни
места”.
- От всички кандидати за работа
се изисква владеене на немски
език на ниво B2. Важно е уточнението, че за позициите в Австрия
готвачи с дългододишен опит, найвече главни и заместник-главни
готвачи, могат да кандидастват

А

и само с познания по английски
език!
За да представят себе си и уменията си пред EURES съветниците
и работодателите, кандидатите
трябва да подготвят документи
на немски език: автобиография,
мотивационно писмо, препоръки
на предишните работодатели и
диплома за завършено образование и сертификати за придобита
квалификация.
Документите се изпращат на
електронните адреси, посочени в
конкретните обяви - до 31 октомври 2015 г.
Подходящите кандидати ще
бъдат интервюирани от представители на работодателите на езика,
посочен в съответната оферта.
Интервютата ще се проведат в
Европейските дни на труда, както
следва:
- За работа в туристическия
сектор на Германия:
29 септември – в гр.Варна
1 октомври – в гр.Пловдив
2 октомври – в гр.София
- За работа в туристическия
сектор на Австрия:
6 и 7 октомври – в гр. Бургас
Повече информация за часа
и мястото на интервютата ще
бъде публикувана по-късно
на адрес http://eures.bg/news.
asp?id=8&nid=277&page=1.
“ТГ”

Сезонните работници трябва
се осигуряват здравно сами
приключването на летния
туристически сезон предстои
трудовите договори на сезонно наетите работници по Северното
Черноморие да бъдат прекратени. Тези
от тях, които не започнат друга работа
след приключване на сезона или се
регистрират на трудовата борса без
право на обезщетение, ще трябва да
плащат здравните си осигуровки сами.
За да продължат да ползват безплатно
здравните услуги, които се осигуряват
от Националната здравноосигурителна
каса, те трябва да подадат еднократно
декларация образец № 7 в офис на НАП
по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларация образец № 7 се
подава в срок до 25-о число на месеца,
следващ месеца на възникване на
обстоятелството за самоосигуряване.
Образецът на декларацията може да се
изтегли от страницата на НАП – www.
nap.bg или да се получи в сградата на
офис на НАП Силистра на адрес: ул.
Ген. Скобелев №8.
Дължимите вноски за 2015 година
са в размер 16.80 лева за месец. Те
се внасят до 25-о число на месеца,
следващ този, за който се отнасят.
Например, ако вноските се дължат за
месец септември, то те трябва да бъдат
внесени до 25 октомври.
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Здравноосигурителните права на
гражданите, които се осигуряват за
своя сметка, се прекъсват, ако не са
внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от
36 месеца.
Ако лице с прекъснати здравни
права е платило дължимите здравноосигурителни вноски в деня, в който
трябва да ползва здравни услуги, и
това все още не е отразено в системата
на НАП, а трябва да постъпи спешно в
болнично заведение, тогава то може
да поиска от НАП да му се издаде
удостоверение, че е с непрекъснати
здравноосигурителни права, което да
послужи пред здравните органи. За да
бъде издаден такъв документ, лицето
трябва да представи вносните бележки,
с които да докаже направените от него
вноски за здравно осигуряване. Това
удостоверение дава възможност да се
ползва безплатна медицинска помощ
за съответния период.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и
лихвите към тях може да се направи
на интернет страницата на НАП чрез
електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”, а така също и
на информационния телефон на НАП
0700 18 700.
“ТГ”
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Журито за "Речни ноти‘2015"

Името на "Речни ноти" дава
път на младите таланти!
Хайгашод АГАСЯН, Композитор:
- Още по-добри от миналата и от
предходните години са "Речни
ноти". Конкурсът е име на висок
стандарт, на висока топка. Идват много способни и можещи
деца - втора, трета, четвърта
група особено, където трябва да
се дадат и стипендии... Имахме
и чуждестранно участие от Казахстан и Унгария, което прави
чест на града, на Общината, която
е прегърнала конкурса и всячески
помага. Защото това е едно от
лицата на града. Аз съм член на
журито от много години, имам
много приятели в Тутракан и когато ми кажат да тръгна - идвам.
Наградихме най-достойните
деца. Името на фестивала дава
път!
Николай ТЕКЕЛИЕВ, Журналист,
БТА: - Аз искам да използвам
думите на Орлин Горанов на
откриването. Той неслучайно
отбеляза, че 14 години е вече
една тийнейджърска възраст. И
това, което той предрече, че ще
наблюдаваме едно израстване,
се случи. Изключително високо
ниво! Аз идвам доста години
наистина вече, но толкова високо
ниво на участниците не е имало.
Независимо даже от това, че
международното участие беше
сравнително малко, беше много
силно, което е добре. Защото
сме виждали години с много
богато международно участие,

но със слаби участници, и наши,
и чужди. Понякога, когато са
много участниците винаги ни се
иска да кажем защо организаторите предварително не направят
селекция. Този път нямаше какво
предварително да се прави. Ако
организаторите бяха посегнали
предварително да селектират, те
трябваше да отделят пак добри
деца, които да не дойдат тук. За
качеството на конкурса това са
ми основните думи.
Прави впечатление, че конкурсът все повече се доближава до
онези образци на конкурси, които
всички гоним като организация.
Но тук винаги организацията е
била на много високо ниво. Но той
се доближава именно в този качествен аспект, когато идват деца
не просто, защото хубаво пеят или
са научили една песен хубаво, а
защото се вижда, че тези деца са
работили с педагози, които са им
посочвали в най-честия случай
най-правилните пътища. Разбира
се, всички сме хора, всеки може
да сгреши, да не улучи точно.
Важното е, че тук дойдоха много
подготвени деца.
Другото, което лично на мен ми
прави много голямо впечатление,
как се изявяват най-малките.
Аз искам да поздравя всички
организатори на "Речни ноти".
Мисля, че специално трябва да
отбележим освен на приноса на
ОЦИД, разбира се, на Доротея

Бальовска, като директор на фестивала и Общината. Въобще, това,
което ние виждахме, чувахме,
това, което четях в централните
медии, това, което се направи това
лято в Тутракан и след всички тези
много интересни, богати, нелеки
неща - този фестивал веднага е
нещо нелеко. Но е създадена е
страхотна организация и стиковка на хората. И благодарности и
поздравления и за Общината и
за всички хора, които участваха
в тази подготовка към децата,
специално, защото те са герои.
Пламен МИРЧЕВ, Композитор:
- За журито "Речни ноти" беше
изключително успешен фестивала. На 14-тия фестивал някои
нововъведения се оказаха много,
много удачни като това явно
гласуване. Тъй като на мен ми е
за пръв път да гласувам явно се
притеснявах от това дали ще мога
да оценявам реално всички изпълнители. Вероятно сме чули около
200 песни. Най-много в 5-6 решения журито да се е разминало
с разлика от 2 точки. Винаги сме
давали една много добра средна
оценка без разминавания. Разбира се, това е съвсем нормално.
Всеки има своя афинитет, своите
пристрастия. Фестивалът, аз съм
може би за 4-ти път съм член на
журито, е нещо, което расте и се
развива. Разбира се, и с опита в
организацията на фестивала, но
реално и нивото на изпълнителите

започва да се развива и то не математически линейно, а по-скоро
логаритмично, рязко и нагоре.
Естествено, винаги може да се
подобри нещо в организацията.
Може би малко повече свобода
във време. Журито е наето да
работи, то, ако трябва, ще работи
24 часа. Но особено децата-изпълнители на сцена са нещо, за което
буквално трябва да се грижим.
А понякога са поставени в доста
тежък режим на изчакване, това
нещо ги изморява. И колкото и да
са подготвени, не винаги най-подготвените могат да дадат всичко
от себе си. Някои от тях го правят,
но винаги се лишават от нещо,
най-често това е удоволствието
от това да излязат на сцената. А
точно от удоволствието не бива
да ги лишаваме, защото това
трябва да се основното за един
изпълнител на сцена, независимо

дали е певец, инструменталист,
металист, актьор.
Защото това удоволствие е
единственото нещо, което той
пренася на публиката, в крайна
сметка го прави за нас.
Валентин ПЕНЗОВ, Директор на
фестивала "Пирин фест": - Много
силен фестивал, много силна
конкуренция между изпълнителите, особено в 4-та група, където журито беше изключително
затруднено. Много изравнени и
силни изпълнители. И аз мисля,
че на края класацията на журито
беше справедлива и с авторитет.
Направиха ми впечатление
изпълненията на 1-2 момичета
от Русе - Аделина, примерно.
Харесах от Силистра Свилена,
даже я поканих за догодина да
се пробва за "Пирин фолк". При
нас трябва да има задължително
долна възрастова граница, която

тя ще изпълни следващата година
и ще се подготви за кастинг, пък
каквото сабя покаже.
Тази година победителката в
4-та група, носителката на 1-ва
награда, Мирела Димитрова, ще
се представи на "Пирин Фолк"
с песен на Руслан Карагьозов
от Бургас, в неговата фирмена
квота. Вече е готов запис, клипът
й е заснет, върви за класиране,
така че читателите, ако искат да
я подкрепят, на телефон 2323
изпращат 21 като SMS и по този
начин ще я подкрепят за SMS награда на телевизионните зрители.
Всичко се променя в движение, но
дай Боже да я подкрепят нейните
почитатели. Вече си има такива
Мирела. Радостно е, че тя като
певица дойде с препоръки на Аделина Колева от Горна Оряховица,
нейна вокална педагожка.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Пълноценен клубен живот на
соколските пенсионери
Дончо ДОНЧЕВ
Пенсионерският клуб „Сокол” в с. Сокол, община
Главиница членуват над
150 пенсионери, жители от селото.
Преди 10-15 години самодейците
от ПК трудно се побираха заедно
на една стандартна сцена, но за
съжаление през последните години броят им значително намаля.
Радостното е, че с намалението на
състава при самодейците, нивото
и качеството на изпълнение се
запази, а в някои жанрове, то се
подобри още повече.
Самодейната група работи в
няколко жанра: автентични бъл-

В

гарски народни песни, обработени български народни песни,
автентични български народни
танци и пресъздаване на български народни обичаи. Безбройни
са наградите и отличията които
са получили самодейците при
своите изяви. Те почти се дублират с тези на самодейците от
читалището. Така е, защото двете
самодейни групи работят заедно

повече от 75 години. Във всички
Подготовката на самодейната
културни мероприятия - концерти група се осъществява безплатно
и чествания, изяви от местен, от специалистите, които работят
общински, областен, национален към читалището. Също така, самодейците безвъзмездно ползват
и цялата база на читалището. Пенсионерите от с. Сокол, са едни от
най привилегированите. Те разполагат с два клуба – един за големи
мероприятия и един за ежедневно
ползване, а от четири години на
територията на селото е създаден
и Дневен център за възрастни
хора с увреждания създаден по ОП
"Развитие на човешките ресурси”.
Самотните пенсионери получават
всеки ден храна от Социалния
патронаж, а за социално слабите
тази храна е безплатна.
Грижите за пенсионерите в село
Сокол са на завидно место, техните
социални и културни потребности
са задача номер едно за кмета на
селото Иванка Дончева.
Броят на самодейните изяви на
самодейците от ПК „Сокол” в с.
и международен характер, двете Сокол и участието им в културни
групи участват заедно.
мероприятия, всяка година поНосители са на 4 златни и 2 държа едно средно ниво от 25-30.
сребърни медала от НФС в Коприв- Най-голямо е то в обмяната на опит
щица, притежават още 3 сребърни с други пенсионерски клубове от
и 2 бронзови медали. Лауреати са страната. Макар и малко на брой,
от изявите си във фолклорни фес- самодейците от ПК „Сокол” са
тивали в градовете Свиленград, едни от най-достойните пазител и
Приморско, В. Търново, Рибарица, разпространители на българския
Черни Вит, гр. Текирдаг (Р Турция) фолклор и то най–вече в автени др.
тичната му същност.

ɎɨɥɤɥɨɪɟɧɫɴɛɨɪɄɚɩɢɬɚɧɞɹɞɨɇɢɤɨɥɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɨɬɞɨɚɜɝɭɫɬɬɝɜɌɪɹɜɧɚɌɚɡɢ
ɝɨɞɢɧɚɫɜɨɟɬɨɢɡɤɭɫɬɜɨɬɚɦɩɨɤɚɡɚɯɚɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɨɬɇɑȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɫɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

ɇɚɚɜɝɭɫɬɝɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟɩɪɢɇɑɂɫɤɪɚɝɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɜɡɟɯɚɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɑɟɬɜɴɪɬɢɹɮɨɥɤɥɨɪɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɋɚɧɞɪɨɜɨɩɟɟɢɬɚɧɰɭɜɚɢɜɊɢɛɧɢɹɮɟɫɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɜɫȻɪɴɲɥɟɧ

5

КУЛТУРА

3 - 9.09.2015 г.

Български ритми на чешка фестивална сцена
Светлана ПЕТКОВА
46-ти Международен фолклорен
фестивал "Липталски чествания"
се проведе от 18 до 24 август т.г.
в Чехия. Неповторимият български
танцов фолклор там представиха
танцьорит от Представителна танцова формация „Дунавска младост”.
Заедно със своя хореограф и

ката Република – Vsemina, Vsetin,
Seninka и Liptal. Там талантливите
момичета и момчета представиха
програма с продължителност от 40
до 60 минути всяка вечер и дефилираха по улиците на селищата заедно
с групи от САЩ, Индия, Хърватска,
Мексико, Словения, Полша, Индонезия и Нова Зеландия. Сред тази

грама във всяко населено място.
За никого не е тайна, че фолклорът ни предизвиква силни емоции
сред наши и чужди в различни точки
на света. Танцьорите ни се радваха
на гостоприемството на домакините
и възхищението на многобройната
публика, а от фестивала се завърнаха с много положителни емоции,

дадат среща различни култури,
да се популяризира фолклора на
различните страни. В съвременния
свят тази роля не се изчерпва единствено с публичен показ на артистични таланти и уникални културни
практики. Фестивалите са мрежа за
контакти, а от снимковия материал
личи, че такива не липсват.
Пътуването на Представителна
танцова формация "Дунавска младост" стана възможно благодарение
на дарителския жест на ЗК "Христо
Ботев-92", гр. Тутракан, Любен
Драгнев и Димо Денчев, за което
екипът на читалището и самодейците изказват своята огромна благодарност!

ръководител Елена Атанасова те пъстра фолклорна палитра нашите спомени и нови приятелства в
изнесоха концерти в пет поредни танцьори имаха честта да откриват различни точки на света.
Ролята на фестивалите е да си
вечери в различни селища на Чеш- или да закриват концертната про-

Запомнящо се участие на
самодейците от Черногор

Марияна НАЦОВА
ɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɩɪɢ ɇɑ
Äəɧɤɨ Ɂɚɛɭɧɨɜ ³
ɫɑɟɪɧɨɝɨɪ ɜɡɟɯɚ ɭɱɚɫɬɢɟɜɴɜɜɬɨɪɢɹɞɟɧɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ÄɎɨɥɤɥɨɪɟɧ
ɢɡɜɨɪ´ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɫɜɢɳɨɜɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ ɐɚɪɟɜɟɰ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬɤɨɣɬɨɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɩɨɞ
ɩɚɬɪɨɧɚɠɚɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɩɪɢɞɨɛɢ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɝɨɥɹɦɚɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɦɟɠɞɭ ɜɫɢɱɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɡɚ
ɩɟɬɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɢɩɪɨɞɴɥɠɢɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɱɟɬɢɪɢɞɧɢɨɬ
 ɚɜɝɭɫɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟ ɛɥɢɡɨ
  ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɳɢɫɟɡɚɨɬɥɢɱɢɟɜɧɹɤɨɥɤɨ
ɪɚɡɞɟɥɚ
ɇɚɲɢɬɟ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ ɨɬ ȼȽ
ÄɄɢɬɤɚ³ ɫɟ ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟ ɉɟɜɱɟɫɤɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɡɚ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧ ɮɨɥɤɥɨɪ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɩɟɜɰɢ
±ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɮɨɥɤɥɨɪ ɢɬɚɧɰɨɜɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɡɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧ
ɮɨɥɤɥɨɪ
Ɉɫɜɟɧ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɬɟ ɩɟɫɧɢ ɝɪɭɩɚɬɚ ɢɡɩɴɥɧɢ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɬɨ ɯɨɪɨ Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɚ
ɪɴɤɚɢɜɫɢɱɤɨɬɨɜɚɧɚɩɪɚɜɟɧɨɫɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɨɬ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ
ɉɥɚɦɟɧɄɚɥɱɟɜ

С

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɜɢɫɨɤɢɹ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɴɦ ɧɚ ɝɧ Ʉɚɥɱɟɜ
ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ
ɨɬɥɢɱɧɨɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɟɨɫɬɚɧɚɧɟɡɚɛɟɥɹɡɚɧɨɨɬɩɭɛɥɢɤɚ
ɢɠɭɪɢ
Ƚɪɚɦɨɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɜɬɪɢɬɟ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɚ ȼɢɧɩɪɨɦ ɋɜɢɳɨɜ
ȺȾɧɚɛɚɡɚɫɭɛɟɤɬɢɜɧɚɨɰɟɧɤɚ
ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɧɚ ɬɢɬɭɥɹɪɚ ɤɴɦ ɞɚɞɟɧɢɹ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
ɢɥɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɨɳɟ ɩɪɟɞɢ
ɤɪɚɣɧɨɬɨ ɤɥɚɫɢɪɚɧɟ ɩɨɞɚɪɢ
ɛɭɬɢɥɤɚ ɜɢɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢɹɨɬɡɥɚɬɧɚɬɚɤɨɥɟɤɰɢɹɧɚ
ɜɢɧɚɪɧɚɬɚ ɧɚ ȿɦɢɪ ɋɚɛɢɧɨɜ
ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɬɨ ɦɭ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ
Ɉɮɢɰɢɚɥɧɢ ɦɟɞɢɣɧɢ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢɫɚȻɴɥɝɚɪɫɤɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɟɥɟɜɢɡɢɹȻɴɥɝɚɪɫɤɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɪɚɞɢɨɢɌȼÄɎɨɥɤɥɨɪ³
Ɏɨɥɤɥɨɪɟɧ ɢɡɜɨɪ ɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚɧɚɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɫɟɨɰɟɧɹɜɚɬɨɬɠɭɪɢɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚ ɢ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɚɬɚ
ɝɪɭɩɚɜɤɨɹɬɨɩɨɩɚɞɚɬ
ɀɭɪɢɬɨɟɫɴɫɬɚɜɟɧɨɨɬɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɛɥɚɫɬɢɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɮɨɥɤɥɨɪ
ɘɥɢɹɐɚɧɤɨɜɚɮɨɥɤɥɨɪɢɫɬ
ɚɜɬɨɪɢɜɨɞɟɳɜȻɇɊȾɨɩɢɫɟɧ
ɱɥɟɧ ɤɴɦ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚ ɧɚɭɤɢɬɟ ɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɠɭɪɢɬɨȽɭɧɚ

ɂɜɚɧɨɜɚ  ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɟɜɢɰɚ
ɫɨɥɢɫɬɧɚȺɧɫɚɦɛɴɥɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɜɴɨɪɴɠɟɧɢ ɫɢɥɢ
ɩɟɞɚɝɨɝ Ⱦɨɩɢɫɟɧ ɱɥɟɧ ɧɤɴɦ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟ ɢ ɢɡɤɭɫɬɜɚɬɚ ɩɪɨɮ ȿɥɟɧɚ
Ʉɭɬɟɜɚɋɬɧɫ,,ɫɬ ɜɂɂɩɪɢ
ȻȺɇ ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɜɇɆȺɉɚɧɱɨ
ȼɥɚɞɢɝɟɪɨɜ ȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚȾɎȺ
ɎɢɥɢɩɄɭɬɟɜɢɩɪȾɪɋɢɥɜɚ
ɏɚɱɟɪɹɧɧɚɱɚɥɧɢɤɨɬɞɟɥÄɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɜɞɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɄɭɥɬɭɪɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ´ɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɇɚɧɨɜ  ɞɴɥɝɨɝɨɞɢɲɟɧ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɧɚ Ⱥɧɫɚɦɛɴɥɚ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟɜɨɣɫɤɢɢɝɥɚɜɟɧ
ɛɚɥɟɬ ɦɚɣɫɬɨɪ ɧɚ ɚɧɫɚɦɛɴɥ
ÄɌɚɦɛɭɪɢɰɚ´±ɉɢɬɫɛɴɪɝɋȺɓ
ɇɨɫɢɬɟɥɧɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɋɜɟɬɨɜɟɧɈɋɄȺɊɡɚɮɨɥɤɥɨɪɧɚ,*)
Ⱦɚɧɢɟɥ ɋɩɚɫɨɜ  ɧɚɪɨɞɟɧ ɩɟɜɟɰ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɟɧ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ
ɢɜɨɞɟɳɧɚɩɪɟɞɚɜɚɧɟɬɨɂɞɟ
ɧɚɲɟɧɫɤɚɬɚ ɦɭɡɢɤɚ ɩɨ ȻɇɌ
ɫɨɥɢɫɬɧɚɫɜɟɬɨɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɢɹ
ɯɨɪɆɢɫɬɟɪɢɹɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɝɥɚɫɨɜɟɢȽɟɧɱɨȽɟɧɱɟɜɄɦɟɬ
ɧɚɫɐɚɪɟɜɟɰɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚ
ɇɑɋɜɟɬɥɢɧɚɐɚɪɟɜɟɰ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɹɫɴɫɬɚɜɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɱɥɟɧ
ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɤɴɦ
Ɇɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ȼɫɟ ɨɳɟ ɧɟ ɫɚ ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɨɬɥɢɱɟɧɢɬɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ

Читалищна Театралия
Сениха НЕАЗИ
ма много неща, които човек
може да хареса в театъра
– сюжетът, качествената
адаптация на режисурата, въздействащия диалог, интригуващите герои, красивите костюми,
талантливите актьори… Именно
такава зрелищна постановка на
двете детски мини-пиеси „Морско
пътешествие” и „Приключението
на Мила” представиха на сцена в
с.Зафирово на 29.08.2015 г. децата
от новосъздадената театрална група
към НЧ „Ведрина 1997”, с.Косара и
НЧ „Христо Ботев”, с.Зафирово в
съчетание със заключителен концерт
на творческия сезон на читалищетодомакин с участието на самодейна
вокална, детска и танцова група.
Гости на театралния празник бяха
Елена Томова – зам.-кмет на община
Главиница и основен партньор по
проекта, Жоржета Стефанова – кмет
на с.Зафирово, Нювит Юсуф – кмет
на с.Косара, Петко Петков – председател на ЗК „Ген.Атила Зафиров”
с.Зафирово, Гинка Гатева – председател на ЗК „Косара 92”, с.Косара,
Пламен Петков – Директор на ОУ
„Иван Вазов” с.Зафирово и Отец
Йордан.
Поводът на събитието бе изпълнението на заключителния етап
на проект „Читалищна театралия”
на НЧ „Ведрина 1997”,фс.Косара
с партньори НЧ „Христо Ботев”
с.Зафирово и Община Главиница,
който е финансиран от Национален
дарителски фонд „13 века Бълга-

И

рия”. Стойността на проекта е в размер на 1500.00 лв., като една трета
от тях са осигурени от читалищатапартньори в дейностите по него.
Сцената събра талантите от двете
селища Косара (Джансел, Биртан,
Ебру, Емре, Есра, Шеннур) и Зафирово (Преслав, Селин, Свилен, Нуршен, Алекс, Ангел). Творческите им
ръководители – Калинка Василева,
Елена Аврамова и Дешка Георгиева,
бяха посрещнати под силните аплодисменти на многобройна публика.
Театралията представи сюжет на
две пиеси с престижност и добра
актьорска подготовка, които бяха
блестящи интерпретатори на реализирането на една от първите за община Главиница детски постановки.
Пиесите разказваха серия от
разведряващи комични ситуации

на горските животни, които сляха
сърцето и душата на постановката с
майсторство и успяха да пресъздадат различните житейски ситуации
в стремеж да запазят приятелство и
взаимопомощ. Малките артисти показа невинност в своята първа сценична изява, любопитство, игривост,
жизненост, смелост и решителност
за забавление на публиката, която
ги дари с бурни аплодисменти за
неуморния им труд през целия летен
сезон. Постановката беше обогатена с красиви декори, изпипани
костюми, мелодични песни, голям
актьорски състав, пресъздаващ разнообразни и колоритни персонажи.
А всъщност в сърцето си тези пиеси
носеха най-изчистеното и простичко
послание, с което завършиха и двете
пиеси - „Всичко е добре, когато
свършва добре!"
НЧ «Ведрина 1997», с.Косара
и НЧ „Христо Ботев”, с.Зафирово
изразяват своята искрена благодарност на г-жа Елена Томова за
изящната престижна награда от
страна на Община Главиница, на г-жа
Жоржета Стефанова за осигурените
лакомства за децата и приятния жест
от красив букет за ръководителите,
както и на г-жа Гинка Гатева за кошницата с разнообразни лакомства,
красивия букет и материалната
подкрепа в размер на 100.00 лв.,
които ще бъдат оползотворени по
време на организираната екскурзия
от НЧ „Ведрина 1997”, с.Косара за
цялата театрална група до гр.Варна
през следващата седмица.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 64 от 20 .08. 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 881
ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на информация за изпълнение на Бюджета на Община Тутракан
и на Сметките за средства от Европейския
съюз към 30.06.2015 г.
Докладва: Зам-Кмет на Община Тутракан
2. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30 август 2015 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
3. Актуализация на бюджета за 2015 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
4. Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
5. Предоставяне за управление, стопанисване, защита и опазване на поземлени
имоти в горска територия, собственост на
Община Тутракан на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНЕИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУТРАКАН”, „СЕВЕРОЦЕНТРАЛНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, намиращи
се в района на дейност на стопанството и
сключване на договор.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
6. Даване на предварително съгласие за
предприемане на действия по прехвърляне
на право на собственост на държавата върху
помещения от капитала на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД и терен за пристрояване с обща
застроена площ от 200 кв.м.
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 начин на
трайно ползване „нива” идентификатор №
010040 местност „Кузу кулак ” в землище
с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
8. 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
№ 014058 местност „Звънарски път ” в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
9. 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
№ 014066 местност „Звънарски път” в
землище с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г., представляващ земеделска земя с идентификатор №,
№, №, № 002053, 002054, 002059, 002064 с
начин на трайно ползване „друг вид терени
със селищен характер” в землището на с.
Пожарево, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
11. Промяна вида на собственост и начина трайно ползване на новообразуван имот
с идентификатор № 000160, в землището
на с. Пожарево.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
12. Даване на Разрешение за промяна
на вид собственост: от Общинска публична собственост в Общинска частна
собственост за част от поземлен имот /
ПИ/ №001124 по КВС на с.Нова Черна,
общ.Тутракан с начин на трайно ползване:
Пасище, мера; вид собсвеност: 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.
И 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 от ЗСПЗЗ за прокарване на полски
път през поземлен имот /ПИ/ №001124 с
начин на трайно ползване: Пасище, мера (
общинска публична собственост), като се
определи срока на валидност на предварителното съгласие.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
13. Кандидатстване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с проект по процедура
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
14. Приемане на решение за разпореждане с недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот с площ 184 кв.м,
с идентификатор №73496.500.1251
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
15. Отдаване под наем на незастроен
терен- общинска собственост, част от УПИII-151, целия с площ от 9459 кв.м., находящ
се в кв. 24 по плана на с. Цар Самуил за поставяне на преместваем обект за развиване
на търговска дейност.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
16. Отдаване под наем на незастроен
терен - общинска собственост, част от
УПИ-III-151, целия с площ от 9459 кв.м.,
находящ се в кв. 24 по плана на с. Цар
Самуил за поставяне на преместваем обект
за развиване на търговска дейност.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тут-

ракан
17. Отдаване под наем на незастроен
терен- общинска собственост, част от УПИVII, целия с площ от 856 кв.м., находящ се в
кв. 7 по плана на с. Цар Самуил за поставяне
на преместваем обект за развиване на търговска дейност.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
18. Отдаване под наем на незастроен
терен - общинска собственост, част от
УПИ- VII-375, целия с площ от 1534 кв.м.,
находящ се в кв. 72 по плана на с. Цар
Самуил за поставяне на преместваем обект
за развиване на търговска дейност.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
19. Отдаване под наем на част от
недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ обособено
помещение с площ от 22,75 кв.м., находящо
се в общинска сграда – „Спортна зала” в
с. Белица, кв.13, УПИ-IХ-120 по плана на
селото от 1953 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
20. Определяне на пазарна оценка за
продажба на застроен урегулиран поземлен
имот - частна общинска собственост, находящ се в Тутракан, общ.Тутракан, в кв.39,
УПИ-IХ по плана от 2006г. с идентификатор
№73496.501.3497, в полза на собственика
на законно построена сграда в имота.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
21. Отпускане на еднократна помощ
на Джунеит Ведат Вели гр. Тутракан, ул.
„Въча”№ 8
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
22. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 882
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл.137 от Закона
за публичните финанси и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставянето,
приемането, изпълнението и отчитането на
Бюджета на Община Тутракан, Общинския
съвет гр. Тутракан
1. Приема информацията за отчета на
Общинския Бюджет за първото полугодие на 2015 г., съгласно Приложения №
1,2,3,4,5 и 6 от докладната записка на Кмета
на Община Тутракан за изпълнение разпоредбите на Закон за публичните финанси.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 883
На основание на чл.56, ал.2, чл.124
ал.2 и 3 от ЗПФ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет- Тутракан:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към 30 август2015 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2015 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 884
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и във връзка с
чл. 124, ал.2 от ЗПФ/Закон за публичните
финанси/, Общински съвет гр. Тутракан Актуализира Бюджет 2015 год., както следва:
Функция „Почивно дело,култура и религиозни дейности”
Дейност 714”Спортна база за масова
физкултура”
§ 0202 – възнагр. за нещатен персонал
- 1000 лева
§ 1011 – храна - 1 000 лева
§1015 – материали - 1 340 лева
§ 1016 – вода,горива,ел.енергия - 2
000 лева
§1020 - външни услуги - 5 000 лева
§ 4500 – субсидии за организ.с нестопанска цел + 10 340 лева
Общо за дейност: 0 лева
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 885
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал.2 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Тутракан,
Общински съвет Тутракан, ОДОБРЯВА
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на Община – ТУТРАКАН за периода 2016-2018 г.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 886
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;
чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за горите,
Общински съвет-Тутракан дава съгласие да
се предостави имот с площ от 170,215 /сто
и седемдесет, двеста и петнадесет/ дка,
с начин на трайно ползване: изоставено
трайно насъждение, самозалесена площ
по ЛУП с подотдели №№110-г /целия
подотдел/, 110-д/част подотдел/, 110-е /
част подотдел/, 110-ж /част подотдел/,
110-и /част подотдел/, з2-целия подотдел,
з- целия подотдел, категория на земята
при неполивни условия-шеста, местността
„ДЕРВЕНТА” по КВС на с. Старо село,
представляващ поземлен имот с идентификатор №000179, за който има съставен
Акт за публична общинска собственост
№54/06.04.2009 г., вписан в Служба по
вписванията - РС гр. Тутракан под №84, том
III, дело 449; и имот с площ от 149,022/сто
четиридесет и девет и двадесет и два/ дка,
с начин на трайно ползване: изоставено
трайно насаждение, от които самозалесена

площ по ЛУП с подотдели №110-д/целия
подотдел/, 110-е/част подотдел/, 110-ж /
част подотдел/, 110-и /част подотдел/,
категория при неполивни условия на
земята - пета, местността „Юрта” по КВС
на с.Старо село, представляващ поземлен
имот с идентификатор №000181, за който
има съставен Акт за публична общинска
собственост №334/29.01.2015г., вписан в
Служба по вписванията - РС гр. Тутракан
под №128, том I, дело 109, всичките с характеристики: вид на горите - тополови, вид
подотдел - издънкови насаждения за управление, стопанисване, защита и опазване,
включващи изцяло действия по отглеждане
на горски култури и съпътстващи ги с цел
рекултивация на съществуващите тополови
насаждения в гореописания имот, на ТП
ДГС - Тутракан, намиращи се в района на
действие на стопанството. След достигане
на възрастта на изсичане на тополовите
насаждения, ТП ДГС - Тутракан, чрез разделяне площта на поземлените имоти, има
право да получи половината добив дървесина на корен от рекултивираните тополови
насаждения. Продължителността на договора се определя от необходимия период за
достигане възрастта на изсичане /турнус на
сеч/, а именно до 14 /четиринадесет/, но не
повече от 16/шестнадесет/ години.
Упълномощава Кмета на Община Тутракан да подпише договор за управление,
стопанисване, защита и опазване на
гореописаните имоти, собственост на
община Тутракан, с ТП ДГС - Тутракан с
предмет - отглеждане на горски култури, за
посочения период на достигане възрастта
за изсичане на тополовите насаждения.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 887
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински
съвет- Тутракан изразява предварително
съгласие да се предприемат необходимите
действия за отпочване на процедура за
безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост на държавата на помещения
от капитала на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД и
терен за пристрояване с обща застроена
площ от 200 кв.м.
Гласували: 15 съветници, За – 10, Въздържали се – 5, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 888
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост, във връзка
с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2015г. приета с решение
№ 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г. на
Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
„Б” за „ Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс” за с. Цар Самуил с ред 40
– „Продажба на Земеделска земя с площ
от 18,003 дка с начин на трайно ползване
„нива” идентификатор № 010040 местност
„Кузу кулак”, 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 18,003 дка с начин на
трайно ползване „нива" с идентификатор №
010040 местност „Кузу кулак”, Категория IV
/четвърта/ в землище с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 719/10.08.2010г.
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 13 799,00 /тринадесет
хиляди седемстотин деветдесет и девет
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: 14 съветниц, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 889
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост, във връзка
с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2015г. приета с решение
№ 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г. на
Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
„Б” за „Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс” за с. Цар Самуил с ред 39
– „Продажба на Земеделска земя с площ
от 10,999 дка с начин на трайно ползване
„нива” идентификатор № 014058 местност
„Звънарски път”, 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 10,999 дка с начин на трайно ползване „нива” с идентификатор № 014058
местност „Звънарски път”, Категория IV /
четвърта/ в землище с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 676/09.08.2010
г. и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 8 431,00 /осем хиляди
четиристотин тридесет и един 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: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 890
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост, във връзка
с чл.4 ал.3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за

управление и разпореждане с общинско
имущество за 2015г. приета с решение
№ 724 по Протокол № 54/29.01.2015 г. на
Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
„Б” за „Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде, чрез публичен търг
или конкурс” за с. Цар Самуил с ред 38
– „Продажба на Земеделска земя с площ
от 3,853 дка с начин на трайно ползване
„нива” идентификатор № 014066 местност
„Звънарски път”, 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 3,853 дка с начин на трайно ползване „нива” с идентификатор № 014066
местност „Звънарски път”, Категория IV/
четвърта/ в землище с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, съгласно АОС № 1472/17.04.2013
г. и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2 953,00 /две хиляди
деветстотин петдесет и три 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: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 891
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал.1 от Закона
за общинската собственост и във връзка
с чл. 4, ал. 3, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата 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 с имот,
общинска собственост с:
- имот № 002053, категория/ IV/ с площ
от 3,713 дка, по КВС на с. Пожарево;
- имот № 002054, категория /IV/ с площ
от 6,026 дка, по КВС на с. Пожарево;
- имот № 002059, категория /IV/ с площ
3,556 дка, по КВС на с. Пожарево;
- имот № 002064, категория /III/ с площ
3,216 дка, по КВС на с. Пожарево.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 892
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал.1,
ал. 3, т. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ,
Общински съвет гр. Тутракан.
1. Дава съгласие за промяна вида на
собственост на поземлен имот с идентификатор № 000160, находящ се в землището
на с. Пожарево, общ. Тутракан, местност
„Караул”, категория IV /четвърта/, с площ
от 4,000 дка, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
2. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
№000160, находящ се в землището на с.
Пожарево, общ. Тутракан, местност „Караулл”, категория IV /четвърта/, с площ от
4,000 дка от „пасище с храсти” в „друг вид
земеделска земя”.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички необходими действия
по промяна вида на собственост и начина
на трайно ползване на поземлен имот с
идентификатор №000160, находящ се в
землището на с. Пожарево, общ. Тутракан,
местност „Караулл”, категория четвърта, с
площ от 4,000 дка.
Гласували поименно: 14 съветници, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 893
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал.1,
ал. 3, т.5 от ЗСПЗЗ, чл. 45 „и” от ППЗСПЗЗ и
чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ на Общински съвет
гр. Тутракан.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН:
1. Дава съгласие за изменение на КВС
на с. Нова Черна, Община Тутракан като от
поземлен имот с идентификатор № 001124
находящ се в землището на с. Нова Черна,
Община Тутракан, местност „Геройски
пост”, категория III с начин на трайно
ползване „пасище, мера” се образува нов
имот с площ от 8,330 дка.
2. Дава разрешение за промяна на вид
собственост: от Общинска публична собственост в Общинска частна собственост за
частта на новопроектирания поземлен имот
от поземлен имот /ПИ/ №001124 по КВС на
с.Нова Черна, общ.Тутракан.
3. Променя начина на трайно ползване
на частта на новопроектирания поземлен
имот от поземлен имот /ПИ/ №001124 по
КВС на с.Нова Черна, общ.Тутракан от „пасище, мера” в друг вид „земеделска земя”.
4. Изразява 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 от ЗСПЗЗ за
прокарване на полски път през поземлен
имот /ПИ/ №001124 с начин на трайно ползване: Пасище, мера (общинска публична
собственост), като се определи срока на
валидност на предварителното съгласие
една година като се запазва собствеността
- Общинска публична собственост и дава
решение по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ
5. Възлага на кмета на Община да
извърши всички законови процедури
по–нататъшните действия свързани с приемането на решението. Да извърши всички
необходими действия по промяна вида на
собственост и начина на трайно ползване
на новообразувания имот.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 894
На основание чл. 21 и чл.59 от ЗМСМА,
Общински съвет-Тутракан
1. Възлага на Кмета на Община Тутракан
кандидатстване с проект на Община Тутракан по процедура BG05M9OP001-1.002
„АКТИВНИ" - „АКТИВНИ И ЗАЕТИ В ОБЩИНА ТУТРАКАН” пред Договарящия орган
на ОПРЧР;
2. Одобрява споразумение за общинско
сътрудничество с партньор по проекта.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 895
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната ад-

министрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона
за общинската собственост, във връзка с
чл.3, ал.3 и чл.41, ал.8 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., за общинско
жилище, находящо се в гр. Тутракан, ул. Рибарска №27 от Списък №1 с предназначение
„Жилища за отдаване под наем на лица с
установени жилищни нужди” в Списък №4
предназначение „Жилища за продажба и
обезщетяване на бивши собственици, чиито
имоти са отчуждени за общински нужди"
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 896
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 №54/29.01.2015г. на Общински съвет
гр. Тутракан в Част III, буква Б, т.I - имоти,
които община Тутракан има намерение да
продаде, чрез търг или конкурс със следния
имот: застроен урегулиран поземлен имот
с площ от 184 кв.м. /сто осемдесет и четири
кв.м./ с идентификатор №73496.500.1251,
ведно с едноетажна паянтова жилищна
сграда със застроена площ от 33,00 кв.м. с
кадастрален №73496.500.1251.1
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 897
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/ и чл.40, ал.2 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.
Тутракан, ул.Рибарска №27, кв.8, УПИ-ХII,
по плана на „Рибарска махала" от 1991
г. с идентификатор №73496.500.1251
по КК на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на
АГКК гр. София, представляващ застроен
урегулиран поземлен имот с площ от
184 кв.м. /сто осемдесет и четири кв.м./,
ведно с едноетажна паянтова жилищна
сграда със застроена площ от 33,00 кв.м.
с кадастрален №73496.500.1251.1, при
граници и съседи на имота: север – поземлен имот №73496.500.2100; изток
– поземлен имот №73496.500.1252 и част
от улица №73496.500.700; юг – улица
№73496.500.700; запад – поземлен имот
№73496.500.1250. и определя пазарна
стойност на имота в размер на 3353,00
лв. /Три хиляди триста петдесет и три
лв. /без включен ДДС, в т.ч. стойност на
земята – 2642,00 /две хиляди шестстотин
четиридесет и два лв./ и стойност на сграда
711,00 лв. /седемстотин и единадесет лв./
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ, при начална
тръжна цена от 3353,00 лв. /Три хиляди
триста петдесет и три лв./ без включен
ДДС, в т.ч. стойност на земята – 2642,00
/две хиляди шестстотин четиридесет и
два лв./ и стойност на сграда 711,00 лв. /
седемстотин и единадесет 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: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 898
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.17,
ал.1 и чл.22, ал.1 от НРПУРОИ и съгласно
раздел II, т.2.2 от Тарифа за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м.,
Общински съвет гр. Тутракан :
I. Дава съгласие да бъде отдаден под
наем част от недвижим – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговски цели /хранителни
стоки/ с площ 53 кв.м. и преместваем обект
за склад - 24 кв.м., част от УПИ-III-151,
целия с площ от 9459 кв.м., находящ се в
кв. 24 по плана на с. Цар Самуил, за срок
от 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална тръжна наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за
началния размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м. в размер на 71,00 лв. /седемдесет
и един лв./ без ДДС
III. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договор за
отдаване под наем.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 899
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.17,
ал.1 и чл.22, ал.1 от НРПУРОИ и съгласно
раздел II, т.2.2 от Тарифа за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м.,
Общински съвет гр. Тутракан :
I. Дава съгласие да бъде отдаден под
наем част от недвижим - публична общинска собственост за поставяне на
преместваем обект за търговски цели /
кафе-бар и дискотека/ с площ 115 кв.м. и
преместваеми обекти за складове - 66 кв.м.,
част от УПИ-III-151, целия с площ от 9459
кв.м., находящ се в кв. 24 по плана на с. Цар
Самуил, за срок от 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална тръжна наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за
началния размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м.» в размер на 164,50лв. /сто шестдесет и четири лв. и петдесет ст./ без ДДС
III. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договор за

3 - 9.09.2015 г.
отдаване под наем.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 900
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.17,
ал.1 и чл.22, ал.1 от НРПУРОИ и съгласно
раздел II, т.2.2 от Тарифа за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м.,
Общински съвет гр. Тутракан:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под
наем част от недвижим – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговски цели /хранителни
стоки/ с площ 55 кв.м. и преместваем обект
склад - 14 кв.м., част от УПИ- VII, целия
с площ от 856 кв.м., находящ се в кв. 7
по плана на с. Цар Самуил, за срок от 5/
пет/ години.
II. Определя първоначална тръжна наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за
началния размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м.» в размер на 65,50 лв. /шестдесет
и пет лв.и петдесет ст./ без ДДС
III. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договор за
отдаване под наем.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 901
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.17,
ал.1 и чл.22, ал.1 от НРПУРОИ и съгласно
раздел II, т.2.2 от Тарифа за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м.,
Общински съвет гр. Тутракан :
I. Дава съгласие да бъде отдаден под
наем част от недвижим –публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговски цели /хранителни
стоки/ с площ 49,50кв.м., част от УПИ- VII375, целия с площ от 1534 кв.м., находящ се
в кв. 72 по плана на с. Цар Самуил за срок
от 5 /пет/ години.
II. Определя първоначална тръжна наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за
началния размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м.» в размер на 49,50 лв. /четиридесет и девет лв. и петдесет ст./ без ДДС
III. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договор за
отдаване под наем.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 902
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и чл.17, ал.1 и
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, във връзка с т.4.3
от Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м. при предоставяне
на общински помещения, терени и земи,
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 22,75 кв.м,
находящо се в северната част на първи
етаж от общинска сграда – „Спортна зала”
в с. Белица, кв.13, УПИ-IХ-120 по плана,
одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г., с
предназначение за предоставяне на услуги/
фризьорски/, за срок от 5 /пет/ години.
II. ОПРЕДЕЛЯ началната тръжна цена,
съгласно “Тарифа за началния размер на
месечните наемни цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на 21,61 лв./двадесет и
един лв.и шестдесет и една ст./ без ДДС
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ .
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 903
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл.32,
ал.3 във връзка с чл.37, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ОПРЕДЕЛЯ ОЦЕНКА в размер на 2 872
лв. /Две хиляди осемстотин седемдесет и
два лв./ без ДДС, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан,
кв.39, УПИ-IХ, по регулационния план от
2006 г., с идентификатор №73496.501.3497
по КК одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ застроен урегулиран
поземлен имот с площ от 200 кв.м. при граници и съседи: СИ – ПИ№73496.501.1911;
ЮИ – улица№73496.501.1913;
ЮЗ – ПИ№73496.501.1912; СЗ –
ПИ№73496.501.1912, върху който законно
е построена сграда с идентификатор №
73496.501.3497.1. собственост на Христо
Николов Христов, с адрес:гр. Тутракан,
ул. Ана Вентура №14, съгласно Нотариален
акт №159, том I, общ. рег. №742, дело
№101/2015 г., вписан в Службата по вписванията при ТРС с вх.№ 241 от 05.02.2015
г., Акт №138, том I, дело 117/2015, и.п.
34466
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законосъобразни действия,
във връзка с изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 904
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Общински съвет- Тутракан отпуска еднократна помощ на Джунеит Ведат Вели,
гр. Тутракан, ул. „Въча” №8 на стойност
1000,00 лева. /хиляда лева/.
Гласували поименно: 16съветници, За –
14, Въздържали се – двама, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

 ɂɦɚɥ ɥɢ ɫɢ ɜɡɢɦɚɧɟɞɚɅɟɣɞɢɍɢɧɬɴɪɫɟɜɪɴɳɚɜ ɤɨɟɬɨɫɚɡɚɜɟɥɢɜɦɚɝɚɡɢɧɡɚ ɏɚɪɚɥɚɦɩɢɳɹɥɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚ
ɜɚɧɟɫɄȺɌ"
ɞɨɦɚɫɢɩɨɞɪɚɧɢɥɚɨɬɫɤɭɱɟɧ ɢɝɪɚɱɤɢ ɡɚ ɞɚ ɦɭ ɤɚɠɚɬ ɱɟ ɧɚ ɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɞɨɪɢ ɩɴɩɧɚɬɚ
ȼɡɢɦɚɧɟɧɟɫɴɦɢɦɚɥ
ɜɪɴɜɳɹɥɞɚɩɪɟɪɟɠɟɬɢɫɩɨɩɪɢɟɦ ȼɥɢɡɚ ɜ ɡɚɦɴɤɚ ɫɢ ɢ ɧɹɦɚɞɚɦɭɤɭɩɹɬɧɢɳɨ
ɫɨɛɟɧɥɢɫɢɧɚɬɨɜɚ"
ɜɢɠɞɚɥɚɤɟɹȾɠɨɧɫ
Ʌɟɨɩɚɪɞɴɬ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɞɚ
Ɂɞɪɚɜɟɣɤɚɧɹɬɟɧɚɫɪɟɳɚ
± Ʉɟɪɚɧɤɟ ɤɚɬɨ ɦɟ ɡɧɚɟɲ
Ⱦɠɨɧɫɜɟɞɧɚɝɚɦɟɩɨɫɥɟɞɩɢɟ ɜɨɞɚ ɜɢɞɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɬɨ ɜɚɣɜɫɩɚɥɧɹɬɚɦɢɫɥɟɞɟɧ ɬɚɡɢɫɴɛɨɬɚ
ɤɚɤɴɜ ɫɴɦ ɥɚɛɢɥɟɧ ɦɨɝɚ ɞɚ
ɫɢɢɢɡɪɴɦɠɚ
 ɇɟ ɦɨɝɚ ɬɚɡɢ ɫɴɛɨɬɚ ɫɟ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɢ
ɬɨɧɧɚɪɟɠɞɚɬɹ
 Ɇɚɦɤɚ ɦɭ ɋ ɬɨɹ ɞɟɫɟɧ
ɡɚɱɟɜɚɧɟɬɨ«
Ⱦɠɨɧɫɫɦɢɪɟɧɨɬɪɴɝɜɚɫɥɟɞ ɨɦɴɠɜɚɦ
ɩɪɢɥɢɱɚɦɧɚɱɚɥɝɚɩɟɜɢɰɚ
Ɍɨɝɚɜɚɜɧɟɞɟɥɹ"
ɧɟɹȼɥɢɡɚɬɜɩɨɤɨɢɬɟɧɚɦɢȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚ ɤɨɥɟɣɞɢɢɬɹɜɥɚɫɬɧɨɧɚɪɟɠɞɚ
ȼɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚɤɨɥɟɧɟɬɟɧɚ
Ʉɨɝɚɬɨɤɚɡɜɚɬɟɧɚɥɸɛɢɦɚ- ɹɬɨ ɦɨɝɚ ɞɚ ɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɚ ɟ
Ⱦɠɨɧɫɫɜɚɥɢɦɢɪɨɤɥɹɬɚ
ɛɚɳɚɫɢɫɟɞɢɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɲɧɨ ɉɨɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ Ⱥ ɫɟɝɚ ɦɢ ɬɚɫɢɌɢɫɢɧɚɣɤɪɚɫɢɜɚɬɚ ɜɪɴɡɤɚɦɚɝɞɚɧɨɡ«
ɦɨɦɱɟɧɰɟ Ʉɚɱɜɚ ɫɟ ɟɞɧɚ ɫɜɚɥɢɫɭɬɢɟɧɚɋɟɝɚɠɚɪɬɢɟ- ɠɟɧɚɧɚɫɜɟɬɚɞɨɛɚɜɹɣɬɟɡɚ
 ɂɡɜɢɧɟɬɟ Ⱥɧɚ ɚɤɨ ɧɟ ɟ
ɠɟɧɚ ȼɟɠɥɢɜɨɬɨ ɞɟɬɟ ɫɤɚɱɚ ɪɢɬɟȻɢɤɢɧɢɬɟȾɠɨɧɫɆɧɨɝɨ ɦɟɧɡɚɞɚɧɟɫɟɢɡɥɚɝɚɦɟɩɨ ɬɚɣɧɚɧɚɤɨɥɤɨɝɨɞɢɧɢɫɬɟ"
Ɇɚɦɚɤɚɡɜɚɱɟɢɡɝɥɟɠɞɚɦɧɚ
ɨɬɛɚɳɢɧɢɬɟɤɨɥɟɧɟɢɤɚɡɜɚ ɞɨɛɪɟȺɫɟɝɚɦɢɨɛɟɳɚɣɱɟ ɤɨɧɤɭɪɫɢɬɟɩɨɫɥɟ
Ɇɚɣɤɚɜɢɟɨɳɟɠɢɜɚ""
ɋɟɞɧɟɬɟɦɨɥɹ
± Ƚɟɧɚɞɢ ɬɢ ɡɧɚɟɲ ɥɢ ɱɟ
ɧɢɤɨɝɚɩɨɜɟɱɟɧɹɦɚɞɚɨɛɥɢɱɚɲɆɈɂɌȿɞɪɟɯɢɢɛɟɥɶɨ
ɍɚɭɭɜɢɧɚɝɢɥɢɫɢɬɨɥɤɨɜɚɱɚɪɨɜɟɧ"
Ɂɚɩɨɡɧɚɜɚɬ ɫɟ ɦɥɚɞɟɠ ɢ
Търся
Ɇɢɧɟɫɚɦɨɜɫɪɹɞɚɢɤɨɝɚ- ɞɟɜɨɣɤɚ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɉɴɪɜɚ
Търся под наем малък апартамент или
ɬɨɝɨɜɨɪɹɫɤɪɚɫɢɜɢɦɨɦɢɱɟɬɚ ɫɪɟɳɚ ɧɚ ɠɢɜɨ Ɋɟɫɬɨɪɚɧɬ
къща в Тутракан, обзаведен/а.
 ȿɯɚɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɧɟ ɡɧɚɦ Ⱦɜɚɦɚɬɚɫɟɝɥɟɞɚɬɢɡɭɦɟɧɨ
За допълнителна информация на тел.:
ɤɚɤɜɨ ɞɚ ɤɚɠɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɚ
Ɍɨɣ  Ⱦɨɛɪɟɟɟɟ ɉɨɪɴɱɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɚ
ɜɚɦɟɜɨɞɤɚɢɩɢɟɦɞɨɤɚɬɨɫɟ
0876 491 789 - Стефан Киров
ɋɪɹɞɚɟ
ɯɚɪɟɫɚɦɟɩɨɫɥɟɟɥɟɫɧɨ
ɆɢɦɟɢɫɤɚɲɥɢɞɚɢɡɥɟɡɄɨɝɚɬɨɬɹɦɭɤɚɡɚ
ɟɦɢɡɜɴɧɝɪɚɞɚɞɚɩɨɝɥɟɞɚɦɟ
ɋɤɴɩɢɬɢɫɢɧɚɣɞɨɛɪɢɹɬ
ɦɟɬɟɨɪɧɢɬɟɩɨɬɨɰɢ
Ɍɨɣɪɚɡɛɪɚɱɟɧɹɤɴɞɟɫɟɟ
 Ɇɟɬɟɨɪɢ ɦɟɬɟɨɪɧɢ ɩɨɬɨ- ɩɪɨɜɟɥɨɫɴɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ
ɰɢɡɜɟɡɞɢɥɭɧɢɛɟɡɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɧɟɝɥɟɞɚɦ
0ɢɥɢɞɚɦɢɢɦɚɣɬɟɜɩɪɟɞɜɢɞ ɱɟ ɜ ɥɟɝɥɨɬɨ ɫɴɦ ɚɛɫɨɂɡɝɥɟɠɞɚɬɟɦɧɨɝɨɦɥɚɞɚ ɥɸɬɧɚ ɡɜɟɡɞɚ Ɋɚɡɩɟɪɜɚɦ
ɤɚɤɜɚɟɬɚɣɧɚɬɚȼɢ"
ɪɴɰɟɢɤɪɚɤɚɢɫɩɹ
Ɇɢɧɚɞɜɚɣɫɟɫɴɦ
ȼɱɟɪɚɫɟɫɴɛɭɞɢɯɚɬɟɛɟɬɟ
Ʉɴɞɟɛɟɲɟ"Ɉɛɟɳɚɞɚɫɢ ɧɹɦɚɲɟɄɴɞɟɛɟɲɟɫɤɴɩɚ"
Ⱥɬɢɤɴɞɟɫɟɫɴɛɭɞɢɫɤɴɬɭɤɜɚɜɟɱɟɟ
 Ʌɟɬɹɯ ɤɴɦ ɬɟɛ ɤɚɬɨ ɤɭɪ- ɩɢ"
ɲɭɦ
Ʉɨɝɚɬɨɫɟɞɹɧɚɩɥɚɠɚɡɚɨ Ⱦɚ ɛɟ ȼɢɞɟɥɢ ɫɚ ɬɟ ɜ
ɛɢɤɨɥɟɧ ɨɬɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦɥɚɞɢ
ɤɪɴɱɦɚɬɚ
ɠɟɧɢɫɟɱɭɜɫɬɜɚɦɤɚɬɨɞɟɬɟ
Ɋɢɤɨɲɟɬ

"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

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

СУДОКУ

3 - 9.09.2015 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Божидар ДРАГОМИРОВ:

Да възстановим
волейболния отбор на Тутракан!

Калина ГРЪНЧАРОВА
34-годишният Божидар
ДРАГОМИРОВ е от Тутракан. Завършил спортното
училище в Русе, профил
"Волейбол". Пак там продължил образованието в
Русенския университет
"Ангел Кънчев", където е
играл в университетския
волейболен отбор.
Работи в Гранична полиция и участва в турнирите, организирани от вътрешното министерство.
За амбицията му във
волейболна посока е блиц-

интервюто с него.
- Каква е новата идея
за развитие на волейбола
в Тутракан?
- Новата Аматьорската
лига Спорт Волей ще стартира през м.октомври, а
до 20 септември трябва да има яснота колко
отбори ще участват на
регионално ниво, което обхваща няколко области от
Североизточна България.
За Тутракан ще бъде
нещо ново - идеята е да
се популяризира волейбола
и да се запалят младите

хора по спорта. Целта ми
е Тутракан също да се
включи с отбор и да възстанови традициите.
- Кой може да участва
във волейболния отбор?
- Минималната възраст
е 16 г. - девойки, юноши и
по-нагоре като възраст
- няма ограничение. В Лигата има и групи, които
имат някакъв спортен
опит - играли са във волейболни отбори, ветерани един вид, и любители.
Аз ще разговарям тук с
учителите по физкултура
и с фенове на волейболния
спорт от града, надявам
се да сформираме отбор и
да участваме в турнира.
Ще говоря и с кмета на
общината за ползването
на спортната база. Разчитам на добро отношение от всички, защото
спортът е важен при
изграждането на характера на човек и си струва
да се опита. Особено за
младите хора, а и за поголемите, с опит.
Отборът трябва да е
минимум от 7 до 10 души, с
резервите. Освен това, се

популяризира и общината,
чува се името Тутракан и
то на спортния Тутракан.
- По какъв начин тези,
които искат да се запишат могат да стигнат
до теб?
- Нека ми се обадят по
телефона - 0886 801 677.
Националната любителска лига „Спорт волей”
се организира от “Спорт
Волей БГ”. Турнирът се
администрира от Организаторите чрез упълномощени за това координаторски екипи в градовете, в които се провежда.
Турнирът има следните
основни цели: да популяризира волейболната игра
и да повиши спортната
култура в България; да
превърне дните на провеждане от кръговете на
лигата в масови спортни
и празници; да активира,
забавлява и разтоварва
волейболните фенове в
страната.
Защо и Тутракан да не
се включи в любителската волейболна лига, още
повече, че традиции в
този спорт е имало...

За тези, които търсят работа!

3 - 9.09.2015 г.

ТТутраканският кмет
ще кулинарство на
щ
"Миден и рибен
фест" в Каварна

"Културните прояви, концерт
цертите
и доброто настроение в Каварна не стихват,
дори и в края на лятото.
Пред
Предстоящите
почивни дни
град
градът
ще посрещне хиляди хора за „Миден и рибен
фест“
фест - информира личният
сайт на каварненския кмет
Цонко
Цонк Цонев.
За дванадесетото издание, което ще се проведе
на 4, 5 и 6 септември, организаторите
са спазили
гани
традицията
кметове да
трад
запретнат
ръкави, да вързапр
тят черпаци и да покажат
кулинарните
си умения,
кули
коит ще бъдат оценени
които
от жури и дегустирани от
публ
публиката.

Символичното откриване
на фестивала отново ще
бъде кметското готвене,
в което домакинът Цонко
Цонев ще изненада гостите
с неприготвян до сега специалитет. До него сили ще
мерят кметовете на Тутракан – Димитър Стефанов
и на Елена – Дилян Млъзев,
които пазят в тайна рецептите си.
В петъчния следобед
кметската кухня на открито, ще бъде изнесена
на централния площад в
Каварна, където зрителите
точно в 17,00 часа ще станат свидетели на „кулинарната битка“ между трима
градоначалници."

ЕТ "Любмакс", ДЗС - Нова Черна
търси да назначи:
- 1 работник в Транжорна,
- 1 градинар,
- 1 хигиенистка
Фирмата поема транспортните разходи
до местоработата.

За информация: 0884 535 802

Стартира областното футболно първенство
езултатите в първия кръг
на започналия шампионат в областното първенство по футбол за мъже и
юноши сочат, че отборът на
Белица, завърнал се в най-ниския ешалон на аматьорския
футбол, загуби първия си мач на
собствен терен от гостуващият
отбор на мечките от Калипетрово с 2:3. При юношите Белица
победи с 2:1.
В останалите срещи - при
мъжете Алфатар и Главиница
завършиха с нулев равен резултат, а при юношите Главиница
постига победа с 0:6.
Тутракан пада с разгромяващото 5:0 при мъжете и с 3:0
при юношите от Кайнарджа.
Същият отчайващ резултат е и

Р

в мача Искра – Цар Цамуил - 8:0
при мъжете и 3:0 при юношите.
Мъжкият отбор на Преславци
регистрира домакинска победа
над Айдемир с 4:1 при мъжете и
загуба с 3:4 при юношите.
В следващия кръг, който ще се
играе на 5 и 6 септември срещите в Западна група са следните: в
първия ден ФК ”Трансмариска”
(Тутракан) - ФК ”Добруджа”
(Искра) и ФК ”Заря – 2006”
(Цар Самуил) - ФК ”Спортист”
(Преславци); през втория ден ФК ”Доростол-2013” (Силистра)
- ФК ”Белица” (Белица).
ФК ”Левски-96”(Главиница) –
почива в този кръг.
Начало на срещите при юношите е от 15:00 ч., а при мъжете
- 16:30 ч.
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 септември - Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог,
Ротари Клуб - Тутракан
5 септември - Станислав СТЕФАНОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Карин ИВАНОВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 септември - Памела ИВАНОВА, ДТФ "Дунавска мла-

дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 септември - Иван НЕДЕВ, Общински съветник от
БСП, ОбС-Тутракан
9 септември - Николай ЙОРДАНОВ, Мл. експерт "ЕПП"
Община Тутракан
9 септември - Албена АТАНАСОВА, "Алианц България",
Тутракан
9 септември - Теодора ЙОРДАНОВА, Чистач, Община Тутракан

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
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