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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 1

Година LIV

7 - 13 януари 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Първи сняг през януари
ългоочакваният първи
сняг, с който пристигна истинската
зима, падна през новата
2016 г. - на 4 януари. В района на община Тутракан
се образува 10-15-сантиметрова снежна покривка,
а в по-усойните места и
малко повече.
Още през м.ноември миналата година на опасните
наклонени терени в града,
общинските пътища и населените места бяха разнесени количества осолен
пясък, който се ползва за
тяхното обезопасяване.
Допълнителни количества
бяха доставени и сега.

Д

Пътищата заледени, училищата във ваканция

на стр. 2

ОИК-Тутракан прекрати
предсрочно пълномощията на
Ерол Кара като общински съветник
Със свое решение №
162/05.01.2016 г. основано на чл. 87, ал. 1, т. 34
от Изборния кодекс, във
вр. с чл. 30, ал. 4, т. 2.
от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия
в Тутракан прекратява
предсрочно пълномощията
на Ерол Басриев Кара като
общински съветник в Об-

щински съвет Тутракан,
избран от листата на
Движение за права и свободи - ДПС. Анулира издаденото му удостоверение
№26/26.10.2015 г., издадено от ОИК Тутракан.
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна
комисия по реда на чл. 459 от ИК
на стр. 2

Иван Радев Богоявленският герой

В Главиница:

За един месец - пет свикани заседания
на местния парламент
Първолета Антонова и
Гюлсевер Мехмед
положиха клетва и вече
са общински съветници
Калина ГРЪНЧАРОВА
рамките на един месец - от 4 декември
2015 г. до 4 януари
2016 г. Общински съветГлавиница бе свикван пет
пъти на заседания.
Два пъти - на 4 и 11
декември, сесиите не се
проведоха поради липса
на кворум - отсъстваха
съветниците от Реформаторски блок и ГЕРБ.
ɇɚ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɜɴɩɪɟɤɢ
на стр. 2

В

на стр. 5

Памет за родолюбеца
Николай Хайтов в Тутракан

От Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан:

Алейна е първото бебе за 2016-та!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ървото бебе за 2016 г. родено в
Родилното отделение на МБАЛТутракан е момиче. Родено е в
14:08 ч. чрез прилагане на цезарово сечение, тежи 2,730 кг и е първа рожба
на Цузан Емел от Русе, която е снаха
в тутраканското село Цар Самуил.
Раждането е при екип воден от д-р
Любомир Бойчев, д-р Павел Ангелов,
анестезиолог д-р Стоянка Димова, акушерка Николинка Порожанова,анест.
мед.сестра Диана Георгиева.
В първия ден на новата година се ро-
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РЕГИОН

НОВИНИ

Първи сняг през януари
от стр. 1

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА Е 420 ЛВ.
От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата
е 420 лв. С увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще
се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите
на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната в
размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът
„работещи бедни“ и да се генерират по-оживени стопански процеси
по линия на вътрешното потребление. Минималната часова работна
заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8
часа и при 5-дневна работна седмица.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира, че е открита процедура, съгласно чл.
14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет на обществената поръчка: „Изготвяне
на обследвания за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна
ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с
нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност,
на обекти находящи се на територията на Община Тутракан, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г." Обявлението за
обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените
поръчки на Агенция за обществените поръчки /АОП/ на 30.12.2015
г. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на
интернет страницата, раздел „Профил на купувача" на Община Тутракан. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община
Тутракан, гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 31, до 17:00 часа на
27.01.2016 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
В гр.Тутракан, вследствие на късо съединение в електрическата инсталация е изгорял лекотоварен автомобил „Форд Транзит”. Спасена
е прилежащата сграда.
Късо съединение довело да запалване на лек автомобил „Ауди” в
Тутракан. Произшествието е станало на 23 декември около 08 часа.
Огнеборци от местната РСПБЗН загасили пожара. Щетите от пожара
са основно в двигателния отсек, спасено е купето.
55-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие
на 21 декември около 18:00 часа по пътя Русе – Силистра, в района на
село Зафирово. Микробус „Фолксваген Транспортер” с водач А.Д. (56
г.), пътуващ в посока Тутракан, е застигнал и ударил прикачени една
за друга две каруци, необозначени със светлини. Вследствие на удара
микробусът се е преобърнал на платното, а водачът на каруцата е получил фрактура на едната ръка. Образувано е досъдебно производство.

ОИК-Тутракан прекрати...
от стр. 1 ка за съдимост Ерол Басриев
Кара е осъден със Споразумение
№ 231/22.10.2013г. по НОХД №
251/2013г. по описа на РС Тутракан, влязло в законна сила на
22.10.2013 г. за престъпление по
чл. 212, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал.
1 от НК, за което му е наложено
наказание лишаване от свобода
за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание
чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с
изпитателен срок ТРИ ГОДИНИ.
Престъплението, за което Кара
е осъден, е умишлено, от общ
характер.
Съгласно разпоредбата на чл.
30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник
се прекратяват предсрочно когато
съветникът е осъден с влязла в
сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер.
ОИК Тутракан счита, че са налице предпоставките на чл. 30, ал.
4, т. 2 от ЗМСМА, поради което

в 3 (три)-дневен срок от обявяването му.
В мотивите на решението е записано: "С Решение № 150/26.10.2015
г. на Общинска избирателна комисия – Тутракан Ерол Басриев Кара
е избран за общински съветник
в Общински съвет Тутракан от
листата на Движение за права и
свободи - ДПС. Същият е встъпил
в правомощията си на 05.11.2015
г. Издадено му е удостоверение
№26/26.10.2015г.
На 28.12.2015г. в ОИК Тутракан е постъпило писмо изх.
№МИ-06-935/18.12.2015г. от ЦИК
за извършване на необходимите действия по чл. 30, ал. 4 от
ЗМСМА, с приложено заверено
копие от Справка за съдимост на
лицето Ерол Басриев Кара, рег.
№ 11535/12.10.2015 г., изд. от
Министерството на правосъдието,
Централно бюро за съдимост.
Видно от приложената справ-

СЪОБЩЕНИЕ
С §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. е регламентирано
следното:
Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи
за деца до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца
в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. са длъжни да уведомят
писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички
промени на условията, при които е отпусната помощта, включително
и дали семейството да живее постоянно в страната както следва:
1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са
отпуснати помощи от 1 март 2015 г.
2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са
отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.
3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.
В случаите на живеещи родители без сключен граждански брак
същите следва да подадат ново Заявление-декларация с всички
необходими документи.
В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с
промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна
помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция
„Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат, на която
може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част
от децата в семейството.

7 -13.01.2016 г.

Всички фирми сключили
договори с Общината за
снегопочистване и снегоподдържане през зимата
работят, информираха от
администрацията. По селата улиците се поддържат с техника собственост на земеделските
кооперации.

По традиция, в Тутракан
най-напред се почистват
и опесъчават най-натоварените главни улици,
след което се пристъпва
към по-малките квартални
улици.
Три снегорини и верижна
техника за снегопочистване са били в действие
при падналия първи сняг,
уточни зам.-кметът Ми-

лен Маринов.
До редакционното приключване на броя - 6 януари, сравнително спокойната обстановка се промени. Заради заледяване
бяха затворени за движение за всякакви превозни
средства пътищата в
направленията Силистра
– Русе, Силистра – Добрич, Тутракан – Белица

– Стефан Караджа – Завет, Тутракан – Старо
село – Кубрат, Алфатар
– Алеково – Тервeл.
Прекратени бяха учебните занятия в 4-те общински училища в Тутраканско за два дни - на 6 и
7 януари.
В детските градини
ще работят дежурни
“ТГ”
групи.

В Главиница:

За един месец - пет свикани заседания
на местния парламент
ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɞɥɴɠɧɨɫɬɧɨɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ  ɝɨɞɢɧɚ
ɤɨɝɚɬɨɩɚɤɟɡɚɟɦɚɥɤɦɟɬɫɤɢɹ
ɩɨɫɬȼɴɪɯɨɜɧɢɹɬɤɚɫɚɰɢɨɧɟɧ
ɫɴɞ ɟ ɩɨɬɜɴɪɞɢɥ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ȼɚɪɧɟɧɫɤɢɹ ɚɩɟɥɚɬɢɜɟɧ
ɫɴɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɩɪɢɫɴɞɚ ɨɬ
ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɚ
ɥɢɲɚɜɚɧɟɨɬɫɜɨɛɨɞɚɫɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɲɟɧ ɢɡɩɢɬɚɬɟɥɟɧ ɫɪɨɤ
ɢɡɚɛɪɚɧɚɞɚɡɚɟɦɚɞɴɪɠɚɜɧɚ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɡɚɬɪɢɝɨɞɢɧɢ

от стр. 1
ɬɹɯɧɨɬɨ ɩɨɪɟɞɧɨ ɨɬɫɴɫɬɜɢɟ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɴɫ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢɩɪɟɞɤɨɢɬɨ
ɤɥɟɬɜɚɩɨɥɨɠɢɯɚɧɨɜɢɞɜɚɦɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ  ɉɴɪɜɨɥɟɬɚ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ɨɬ Ȼɋɉ ɢ
ȽɸɥɫɟɜɟɪɆɟɯɦɟɞɨɬȾɉɋɌɟ
ɡɚɟɯɚɦɟɫɬɚɬɚɧɚɩɪɟɦɢɧɚɥɢɬɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɚɬɨɡɚɦɤɦɟɬɨɜɟȾɚɧɤɚɆɢɥɱɟɜɚɢɋɸɡɚɧ
ɏɚɫɚɧ
ɉɚɤɬɨɝɚɜɚɛɹɯɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢ
ɫɴɫɬɚɜɢɬɟ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚ
ɧɚɧɨɜɢɬɟɩɨɫɬɨɹɧɧɢɤɨɦɢɫɢɢ
ɤɴɦɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ɋɟɲɟɧɢɹɬɚɨɬɬɨɜɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɫɚɜɴɪɧɚɬɢɨɬɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɋɬɨɹɧ Ȼɨɧɟɜ ɤɚɬɨ
ɧɟɡɚɤɨɧɨɫɴɨɛɪɚɡɧɢ ɡɚɪɚɞɢ
ɥɢɩɫɚɧɚɤɜɨɪɭɦɩɪɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɋɩɨɪɟɞ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɭɪɟɞɛɚ
ɫɥɟɞɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɨɬɈɂɄɧɨɜɢɬɟɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɥɨɠɚɬ ɤɥɟɬɜɚ ɜ
ɞɧɟɜɟɧ ɫɪɨɤ ɚ ɤɜɨɪɭɦɴɬ
ɩɪɢɱɥɟɧɟɧɩɚɪɥɚɦɟɧɬɤɚɤɴɜɬɨɟɬɨɡɢɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɟɨɬ
 ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɋɥɟɞ ɢɡɬɢɱɚɧɟ
ɧɚɬɨɡɢɫɪɨɤɤɥɟɬɜɚɦɨɠɟɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɢ ɩɪɟɞ ɟɞɢɧ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɧɨ ɜ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɈɂɄɬɚɤɚɢɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
ɧɚɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɜɥɚɫɬɜɪɟɝɢɨɧɚ±ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɆɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɨɳɟ ɟɞɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɂɬɚɤɚɫɟɫɬɢɝɧɚɞɨɩɟɬɚɬɚ
ɫɟɫɢɹ  ɧɚ  ɹɧɭɚɪɢ  ɝ
ɤɨɹɬɨ ɟ ɫɜɢɤɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ
ɁɆɋɆȺɢɁɚɩɨɜɟɞʋɊȾ±±
ɝɧɚɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɹɬɣɪɟɞɜɤɥɸɱɜɚɫɚɦɨ
ɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ  ɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɤɥɟɬɜɚɧɚɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɬɟɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢ±Ƚɸɥɫɟɜɟɪ

ɒɟɜɤɴ Ɇɟɯɦɟɞ ɢ ɉɴɪɜɨɥɟɬɚ Ɋɚɧɝɟɥɨɜɚ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ɇɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɡɚɜɬɨɪɢɩɴɬɞɜɟɬɟ
ɞɚɦɢɩɨɥɚɝɚɬɤɥɟɬɜɚɞɚɫɥɭɠɚɬ ɜ ɢɦɟɬɨ ɢ ɡɚ ɛɥɚɝɨɬɨ ɧɚ
ɫɜɨɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɌɨɡɢɩɴɬ
ɜɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨɧɚɨɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɢɞɜɚɦɚɬɚɦɭɡɚɦɟɫɬɧɢɰɢȿɥɟɧɚ
ɌɨɦɨɜɚɢɆɥɚɞɟɧɆɢɧɱɟɜ
ɋɥɟɞɜɚɳɨɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɟ ɫɜɢɤɚɧɨ ɨɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɦɭ Ɇɟɫɭɬ Ⱥɥɢɲ ɧɚ  ɹɧɭɚɪɢ
ɨɬ  ɱɚɫɚ ɢ ɫɟ ɨɫɧɨɜɚɜɚ ɧɚ ɱɥ ɚɥ ɢ ɚɥ ɨɬ
ɁɆɋɆȺɢɁɚɩɨɜɟɞʋȺɄ±±
ɝɧɚɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ
ɩɪɟɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚɜɡɟɬɢɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚ
ɝ
Ⱦɧɟɜɧɢɹɬɪɟɞɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚɝɫɥɟɞɜɚɞɚ
ɫɟ ɢɦɚ ɜ ɩɪɟɞɜɢɞ ɤɚɬɨ ɱɚɫɬ
ɨɬ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɧɚ ɧɚɫɪɨɱɟɧɨɬɨɡɚɝɪɟɞɨɜɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟɩɪɢɨɫɩɨɪɜɚɧɟɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ ɧɚ  ɝ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚɨɬɈɛɥɚɫɬɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɩɪɢɡɚɤɨɧɨɭɫɬɚɧɨ-

ɜɟɧɢɹɪɟɞ
ȼɫɢɱɤɢɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɫɚ ɡɚɩɨɡɧɚɬɢ ɫ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ
ɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɧɚɫɪɨɱɟɧɨɡɚ
 ɝ  ɫɟɞɟɦ ɞɟɧɚ
ɩɪɟɞɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɦɭɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɬɚ ɡɚ ɧɟɫɩɚɡɟɧ ɫɪɨɤ
ɧɹɦɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɧɢ
ɟɡɚɩɢɫɚɧɨɨɳɟɜɩɨɤɚɧɚɬɚ
ɡɚɫɟɫɢɹɬɚ
ɓɨɫɟɨɬɧɚɫɹɞɨɤɚɡɭɫɚ

"Кмет на община
Главиница"
ɫɟɩɨɡɨɜɚɜɚɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɨɬɞɟɤɟɦɜɪɢɦɝɧɚ
ɉɟɧɸɇɢɤɨɥɨɜɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ɧɚȻɌȺɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɜɡɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚɧɚɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɤɦɟɬ
ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɲɤɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ ɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɇɚɫɭɮ ɇɚɫɭɮ ɨɬ Ⱦɉɋ ɫɴɨɛɳɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ
Ʉɨɫɬɚɞɢɧəɧɤɨɜ
Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨɟɢɡɩɪɚɬɟɧɨɞɨ
ɐɂɄɢɈɤɪɴɠɧɚɬɚɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ  Ɉɛɠɚɥɜɚɧɟ
ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ
ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɜ ɫɟɞɟɦɞɧɟɜɟɧ
ɫɪɨɤɤɚɡɚɄɨɫɬɚɞɢɧəɧɤɨɜ
ɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮɟɨɫɴɞɟɧɡɚ

Решението на ОИК –
Главиница за предсрочно
прекратяване на правомощията на новоизбрания
кмет на общината било в
противоречие с нормативните изисквания
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɜ ɝɪ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ
ɨɛɥɚɫɬ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ
Äɜ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ³ ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɪɨɱɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹ ɤɦɟɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɇɚɫɭɮ ɇɚɫɭɮ ɨɬ Ⱦɉɋ ɤɚɡɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɆɟɫɭɬȺɥɢɲɌɨɣɫɦɹɬɚɱɟɪɟɲɟɧɢɟɬɨɧɚɤɨɦɢɫɢɹɬɚɟɜɡɟɬɨɜɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɫ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɬɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɢɬɨ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɫɟ
ɜɡɟɦɚɬɫɦɧɨɡɢɧɫɬɜɨɞɜɟɬɪɟɬɢɨɬɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟ
ɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɜɥɟɡɟɜɫɢɥɚɉɨɧɨɪɦɚɬɢɜɨɬ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɥɢɬɟɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɞɟɫɟɬɞɭɲɢɫɟɞɟɦɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɝɥɚɫɭɜɚɬ ɡɚ ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɚ ɫɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɥɢ ɲɟɫɬɢɦɚ ɩɨɹɫɧɢ
Ⱥɥɢɲ ȼ ɬɨɡɢ ɫɦɢɫɴɥ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɨɬ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ
ɩɪɟɤɪɚɬɟɧɢ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹ ɧɚ
ɤɦɟɬɚɟɩɨɞɜɟɠɞɚɳɚɁɚɳɨɬɨ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɡɟɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɧɹɦɚ³ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɨɳɟɉɟɧɸ
ɇɢɤɨɥɨɜɨɬȻɌȺ

Предстои раздаването на Възможност за популяризиране на
хранителни продукти
Етнографски комплекс
"Рибарска махала"
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ɟɱɟ ɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɝɪɚɮɢɤɴɬ ɡɚ ɪɚɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɨɬ ɩɴɪɜɢɹ ɬɪɚɧɲ ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɯɪɚɧɢ
ɢɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨ
ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɨɬ ÄɎɨɧɞɚ ɡɚ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɧɚɣɧɭɠɞɚɟɳɢɬɟ ɫɟ ɥɢɰɚ´ ɡɚ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚ
ȼ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɬɨ ɳɟ ɫɬɚɪɬɢɪɚ ɧɚ
 ɹɧɭɚɪɢ ɢ ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɨ  ɹɧɭɚɪɢ ɬɝ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɫɚ ɥɢɰɚɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ
ɫɟɡɨɧɝȼɫɩɢɫɴɤɚ
ɢɡɝɨɬɜɟɧɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹɋɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɫɚɜɤɥɸɱɟɧɢɨɛɳɨɥɢɰɚɨɬ
ɰɹɥɚɬɚɨɛɳɢɧɚɉɚɤɟɬɢɬɟɳɟ
ɫɟɪɚɡɞɚɜɚɬɜɨɮɢɫɚɧɚȻɑɄ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɧɚ ɭɥ´Ʉɪɟɩɨɫɬɬɚ´
ʋ
Ȼɟɞɧɢɬɟ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɰɢ ɳɟ
ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɴɪɜɨ  ɤɝ ɥɟɳɚ 
ɤɝ ɛɪɚɲɧɨ  ɤɝ ɤɨɧɮɢɬɸɪ 
ɤɨɦɩɨɬɚɢɤɝɫɩɚɝɟɬɢ±ɨɛɳɨ
ɤɝ
ɏɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɨɬ
ɩɴɪɜɢɹ ɬɪɚɧɲ ɳɟ ɩɨɥɭɱɚɬ
ɢ  ɥɢɰɚ ɨɬ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɨɢɬɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ
ɝɨɪɧɨɬɨɭɫɥɨɜɢɟɊɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɳɟɡɚɩɨɱɧɟɧɚɹɧɭɚɪɢɢɳɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɢɧɚɹɧɭɚɪɢɜɨɮɢɫɚɧɚɭɥÄȽɋɊɚɤɨɜɫɤɢ´ʋ
“ТГ”

ɢɛɚɪɫɤ ɚɬɚ ɦɚɯɚɥɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ
ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɧɚɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɚɦɟɬɧɢɰɢ
ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɧɚɭɱɧɨɟɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɟɧ
ɤɥɭɛɘɇȿɋɄɈ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɧɚ ɧɨɜɢɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɇɇȿɄ
ɘɇȿɋɄɈ±Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɋɢɛɚɪɫɤɚɬɚ ɦɚɯɚɥɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɜɥɟɡɟ ɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɡɚ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɩɟɬɝɨɞɢɧɢ
ȾɨɦɢɹɧɭɚɪɢɬɝɈɛ-
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ɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɢɡɩɪɚɬɢɫɜɨɹɬɚɡɚɹɜɤɚ
Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɹ ɨɫɬɚɜɚ
ɜɫɟ ɨɳɟ ɫɚɦɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɨɟɝɨɥɹɦɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ
ɞɚɛɴɞɟɜɤɥɸɱɟɧɚɩɪɟɞɜɢɞ
ɮɚɤɬɚ ɱɟ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɬ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɘɇȿɋɄɈȻɴɥɝɚɪɢɹ  ɟ ɬɭɬɪɚɤɚɧɟɰɴɬɄɪɢɫɬɢɹɧɄɚɥɱɟɜ
Ⱥɤɨ ɬɨɜɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɧɚɞ
ɦɢɥɢɨɧɚɞɭɲɢɩɨɫɜɟɬɚ
ɳɟ ɪɚɡɛɟɪɚɬ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɱɚɫɬ
ɨɬ ɬɹɯ ɛɢɯɚ ɦɨɝɥɢ ɢ ɞɚ ɝɨ
“ТГ”
ɩɨɫɟɬɹɬ
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Няма по-стабилна страна от България
Калина ГРЪНЧАРОВА
 Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɩɚɬɪɢɨɬ ɨɬɤɪɢɜɚ ɩɚɦɟɬɧɢɤ ɧɚ ɪɨɞɨɥɸɛɟɰɚɩɢɫɚɬɟɥ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɏɚɣɬɨɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ȼɢɧɚɝɢ ɫɴɦ ɤɚɡɜɚɥ ɱɟ
ɩɪɢɟɦɚɦɡɚɦɨɣɞɭɯɨɜɟɧɛɚɳɚ
ɇɢɤɨɥɚɣ ɏɚɣɬɨɜ ɫ ɤɨɝɨɬɨ
ɢɦɚɯɦɟ ɦɧɨɝɨ ɛɥɢɡɤɨ ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨ Ɍɨɣ ɨɬɤɪɢ ɩɴɪɜɨɬɨ
ɪɨɞɨɥɸɛɢɜɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɨɩɪɟɞɚɜɚɧɟɜɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɟɧɟɮɢɪ
Ɍɨɫɟɤɚɡɜɚɲɟɢɨɳɟɫɟɤɚɡɜɚ
ɑɚɫ ɩɨ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨ ɦɨɹ
ɢɞɟɹ ɏɚɣɬɨɜ ɛɟɲɟ ɩɴɪɜɢɹɬ
ɝɨɫɬɢɤɪɴɫɬɧɢɤȼɴɩɪɟɤɢɱɟɝɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɯɨɳɟɨɬɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢ ɫ ɧɟɝɨ ɫɟ ɫɛɥɢɠɢɯɦɟ
ɬɨɱɧɨɬɨɝɚɜɚɫɥɟɞɝɢɡɚ
ɦɟɧɬɨɣɫɬɚɧɚɟɞɢɧɩɪɢɦɟɪɡɚ
ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ Ɂɚɳɨɬɨ ɜɫɢɱɤɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɩɪɟɯɨɞɚ
ɇɢɤɨɥɚɣɏɚɣɬɨɜɦɚɪɤɢɪɚɨɳɟ
ɝɜɫɛɨɪɧɢɤɚ
ɌɪɨɹɧɫɤɢɬɟɤɨɧɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɂ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɚɡ ɨɫɴɡɧɚɯ
ɱɟ ɜɪɴɳɚɧɟɬɨ ɤɴɦ ɤɨɪɟɧɢɬɟ
ɮɨɥɤɥɨɪɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɨɬɫɬɨɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ ɜɴɩɪɨɫ
ɧɚ ɨɰɟɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɰɢɹɬɚ
Ɍɨɜɚɛɟɲɟɩɪɢɱɢɧɚɬɚɞɚɫɴɡɞɚɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɹ ɦɨɞɟɥ
ɢɥɢ ɚɧɚɥɨɝ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
ɋɤɚɬ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ Ɏɪɨɧɬ
ɡɚ ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɋɴɫɫɜɨɢɬɟɤɨɥɟɝɢɜɦɨɦɟɧɬɚ
ɜ ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɢɟ
ɨɬɫɬɨɹɜɚɦɟ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɧɢɳɨ
ɞɪɭɝɨɨɫɜɟɧɬɨɱɧɨɬɟɡɢɩɪɢɧɰɢɩɢɧɚɇɢɤɨɥɚɣɏɚɣɬɨɜ
ɉɴɫɬɪɚɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɜȻɴɥɝɚɪɢɹɄɚɤɹ
ɨɰɟɧɹɜɚɬɟȼɢɟ"
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɦɨɝɚɞɚɩɪɟɰɟɧɹɤɚɬɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɫɬɚɛɢɥɧɚɚɧɟɜɦɚɥɤɚ
ɫɬɟɩɟɧɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɁɚɳɨɬɨɧɢɟɩɨɩɪɢɧɰɢɩɫɦɟɦɚɥɤɨ
ɱɟɪɧɨɝɥɟɞɢ ɜɢɠɞɚɦɟ ɫɚɦɨ
ɥɨɲɨɬɨ Ɉɬ ɫɭɬɪɢɧɬɚ ɩɨɱɜɚɬ
ɞɚɧɢɡɚɥɢɜɚɬɫɧɨɜɢɧɢɡɚɧɚ-

ɦɟɪɟɧɢɭɞɚɜɟɧɢɞɟɰɚɜɤɭɮɚɪ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɱɟɬɨɜɚɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɞɧɚɩɫɢɯɢɤɚɧɚɨɬɱɚɹɧɢɟɬɨ
ɧɨɜɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɧɚɬɨɜɚɚɡɛɢɯ
ɩɨɫɴɜɟɬɜɚɥɜɫɢɱɤɢɬɟɡɢɤɨɢɬɨ
ɜɢɠɞɚɬɫɚɦɨɥɨɲɨɜɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɧɟɤɚɞɚɫɟɨɝɥɟɞɚɬɨɤɨɥɨ
ɧɚɫɧɚȻɚɥɤɚɧɫɤɢɹɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ
ɢ ɬɨɝɚɜɚ ɳɟ ɜɢɞɹɬ ɱɟ ɤɴɦ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɹ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɧɹɦɚɩɨɫɬɚɛɢɥɧɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɨɬ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɂɧɚɟɦ
ɡɚɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɚɬɚɤɪɢɡɚɜ
Ɍɭɪɰɢɹ  ɞɜɚ ɩɨɪɟɞɧɢ ɢɡɛɨɪɚ Ƚɴɪɰɢɹ ɫɴɳɨ ɦɢɧɚ ɩɪɟɡ
ɞɜɚ ɢɡɛɨɪɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɜ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ ɩɨɪɚɞɢ ɚɬɚɤɢ
ɫɪɟɳɭ ɦɢɧɢɫɬɴɪɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɢɦɚɦɟ ɝɨɥɹɦ ɛɟɠɚɧɫɤɢ
ɩɨɬɨɤɩɪɟɡɬɟɡɢɞɴɪɠɚɜɢɇɟ
ɩɨɪɚɡɥɢɱɧɨ ɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
ɜ ɋɴɪɛɢɹ ɬɚɦ ɫɴɳɨ ɢɦɚ
ɞɨɫɬɚ ɤɨɥɟɛɥɢɜɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɹ ɡɧɚɟɬɟ  ɜɢɫɲɢ
ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɢ ɥɢɰɚ ɨɛɜɢɧɟɧɢ
ɜɤɨɪɭɩɰɢɹɇɚɮɨɧɚɧɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɚɡɦɢɫɥɹɱɟ
ɭɫɩɹɜɚɦɟɞɚɨɬɫɬɨɢɦɬɨɜɚɡɚ
ɤɨɟɬɨɫɦɟɜɥɟɡɥɢɜɇɚɪɨɞɧɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɞɚɞɚɞɟɦɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɴɪ ɠɢɜɨɬ ɜ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚ ɩɪɨɤɚɪɜɚɧɟ ɧɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɩɪɨɦɟɧɢɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɧɨɪɦɚɥɧɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɆɨɝɚɞɚ
ɞɚɦ ɦɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɤɨɟɬɨɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɦɚɤɚɪɱɟ
ɧɢɟɧɟɫɦɟɜɴɜɜɥɚɫɬɬɚɢɫɦɟ
ɫɚɦɨɱɨɜɟɤɚɧɨɧɟɢɫɤɚɦ
ɞɚ ɩɪɟɜɪɴɳɚɦ ɢɧɬɟɪɜɸɬɨ ɜ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɚɝɢɬɚɰɢɹ
ɉɨɤɚɤɜɚɩɪɢɱɢɧɚɛɢɯɬɟ
ɨɬɬɟɝɥɢɥɢɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɫɢɡɚ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ"
 ɇɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɩɨɞ ɤɨɹɬɨ ɥɢɱɧɨ ɚɡ
ɫɴɦɫɟɪɚɡɩɢɫɚɥɄɚɡɜɚɥɫɴɦ
ɝɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɢ ɧɚ Ȼɨɪɢɫɨɜ ɢ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ  ɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɟ ɝɨ ɡɧɚɹɬ ɉɨ ɬɚɡɢ ɩɪɢɱɢɧɚɸɧɢɦɟɫɟɰɧɢɟɞɚɞɨɯɦɟ
ɭɥɬɢɦɚɬɭɦɩɨɩɨɜɨɞɧɚɫɟɞɟɦ
ɬɨɱɤɢɤɚɬɨɛɹɯɚɩɪɟɧɟɛɪɟɝɧɚ-

ȼɚɥɟɪɢɋɂɆȿɈɇɈȼ

ɬɢ Ɍɨɜɚ ɛɹɯɚ ɡɚɛɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨɧɚɨɝɪɚɞɚɬɚɩɨ
ɝɪɚɧɢɰɚɬɚɥɢɩɫɚɬɚɧɚɫɟɪɢɨɡɧɢ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ
ɫɥɭɱɚɹɬ ɫ Ƚɴɪɦɟɧ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɞɚ
ɩɪɢɫɬɴɩɢ ɤɴɦ ɫɴɛɚɪɹɧɟɬɨ
ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɬɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɚɤɨɧɢɬɟɡɚɝɨɪɢɬɟɤɨɢɬɨɜɫɟ
ɨɳɟɧɟɛɹɯɚɩɪɢɟɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟɫɛɴɥɝɚɪɢɬɟɜɱɭɠɛɢɧɚ
Ɍɟɡɢɫɟɞɟɦɬɨɱɤɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɛɹɯɦɟɝɢɩɨɫɬɚɜɢɥɢɫɬɨɱɧɨɫɬ
ɤɚɬɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɂ ɫɥɟɞ
ɤɚɬɨɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɬɟ ɢɦɚɲɟ ɞɨɫɬɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨ
ɪɚɡɞɜɢɠɜɚɧɟ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɢ ɪɟɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɞɢɰɚ ɜɴɩɪɨɫɢ ɧɢɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢɯɦɟ ɞɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɹɦɟɧɨɚɤɨɜɛɴɞɟɳɟ
ɫɟ ɩɨɥɭɱɢ ɡɚɛɚɜɹɧɟ ɜ ɧɹɤɨɟ
ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨ-

Прослава
В памет на Николай Хайтов
Слънчев декемврийски зимен ден!
За народна почит и прослава отреден!
С паметник, от синовна обич сътворен,
градът многовековен наш е награден.
На писателя – будната съвест на времето,
посеял в душите ни на патриотизма семето!
На ГРАЖДАНИНА Хайтов – остър, актуален,
воюващ с нередностите във света реален!
Писал, за да направи достояние нещата,
които грабват на българите сърцата.
С припламнали идеи, твърде необичайни,
сътворил произведения култови, трайни.
За героични образи, кристално чисти,
четем от книгите с пожълтели листи.
С делата на предците свои ний да се гордеем.
Зове ни да ги тачим и милеем.
Пред подвига на Левски и Петко войвода глава да
склоним,
несломимия български дух да възхвалим и ценим.
Гордост в сърцата и на младите хора желае да влее.
Да не пада духом народът, да оцелее.
Да познаваме истински собствените си сили.
Да не скитаме по света недраги – немили.
С магията на „Диви разкази" - знаменити, родни, мили,
местен колорит живописно в себе си съхранили „Козият рог" и „Мъжки времена“,
„Орисия“ и „Краят на песента“,
ще оживяват старите филмови ленти.
Ще ни напомнят онези моменти,
на съпричастност към достойнства и недостатъци,
от живота на селото с причудливи остатъци.
Ще ни среща Хайтов в парка отсреща,
ще ни поглежда и подсеща,
да не оставяме в безпътица своята нация,
да воюваме за истинска демокрация,
за да я има България, да я бъде
и във вековете да пребъде!

ɝɪɚɦɚɬɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨ ɱɟ ɧɢɟ
ɧɟɫɦɟɠɟɧɟɧɢɧɢɬɨɡɚȻɨɣɤɨ
Ȼɨɪɢɫɨɜ ɧɢɬɨ ɡɚ Ɋɚɞɚɧ Ʉɴɧɟɜɧɢɬɨɡɚɤɨɣɬɨɢɞɚɟɛɢɥɨ
ɢɩɪɨɫɬɨɳɟɪɟɚɝɢɪɚɦɟɬɚɤɚ
ɤɚɤɬɨɦɭɟɪɟɞɚɋɞɪɭɝɢɞɭɦɢ
ɳɟɫɩɪɟɦɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚɫɜɫɢɱɤɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɨɬɬɨɜɚ
Анка КОЗАРЕВА,
 Ⱥ ɫɴɞɟɛɧɚɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚ"
Библиотекар в СОУ „Христо Ботев“
Ɍɧɚɪɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɤɨɦɩɪɨ22.12.2015 г.
ɦɢɫ"
Гр. Тутракан
ɇɟɜɢɠɞɚɦɧɢɤɚɤɴɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫ ɧɟɳɚɬɚ
ɫɴɫ ɫɴɞɟɛɧɚɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɢ
ɜɴɪɜɹɬ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɂɦɚɦɟ
ɭɧɢɤɚɥɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɝɨɪɞɨɫɬɧɚɇɚɪɨɞɧɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟ
ɋɴɛɪɚɧɢɫɚɧɚɞɝɥɚɫɚɩɪɢ
ɜɬɨɪɨɱɟɬɟɧɟɩɪɢɬɪɟɬɨ
ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ
бщина Главиница спе- на проекта позволява да
ɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚɌɨɜɚɱɟɧɹɤɨɣ
чели проект по схема бъдат обгрижвани само 37.
ɧɟ ɛɢɥ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɢ ɟ ɧɟɝɨɜ
„Независим живот“,
Програма стартира на
ɩɪɨɛɥɟɦ  ɬɨɜɚ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɟ чиято цел е намаляването 29.12.015 г., като одобрениɩɪɨɛɥɟɦɴɬ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɡɟɧɨɬɨ на бедността и насърчава- те са 37 самотно живеещи,
ɞɟɬɟ
не на социалното включва- тежкоболни и възрастни
не. Бюджетът на проекта хора. За тях ще се грижат
е 500 000 хил. лева. Нужда- 35 обучени лични асистенещите се от лични асис- ти. Те ще полагат всекитенти и подали заявления дневни грижи за потребиса над 150, но бюджетът телите.
“ТГ”

„Предоставяне на комплексни социални
услуги на територията на община Главиница"

О

Здравец ХАЙТОВ, син на писателя Николай Хайтов:

Паметните знаци възпитават младото
поколение
- Моят баща Николай
Хайтов е...
- Патриот, родолюбец,
човеколюбец! Неслучайно,
една от неговите каузи и
мисии беше очовечаването. Това той го казваше и
правеше с творчеството
си. Доказателство са неговите разкази, житейски
позиции, личности, които
винаги са били в отстояване на националните интереси и литература и винаги
в защита на българската
история, език и природа.
Това са нещата, които той
по някакъв начин е възпитал
в нас, неговите деца. И
всъщност това е и което
ние се опитахме да пресъздадем в този паметник на
Хайтов в Тутракан. Мисля,
че той е определено, поне
за нас, наистина уникален
и е направен с чувството
именно на онези качества
и стойности, които Хайтов имаше като българин
и патриот.
- Моят татко Николай
Хайтов е...
- О, разбира се, връщате ме в спомените към
нашите пребивавания в с.
Яворово, родното му село.
И то, защото там, освен,

че ние бяхме съприкосновени с природата, тоест
онази природа, която той
описваше и онагледяваше
в "Шумки от габър", ние
имахме възможността и да
се докоснем до нея. Нещо,
което поне си мисля, че
сега младото поколение не
прави в такава степен. Там
цареше един ред и порядък,
вменен и подреден от него,
с всичките задължения и
отговорности на нас като
деца и към къщата, и към
дейностите, които трябваше да се случват и разбира
се, най-вече в неговите
срещи, които той правеше. Непрекъснато имаше
хора - негови почитатели,
съмишленици и творци-приятели. Там наистина бяха
едни великолепни разговори, които той харесваше и
обичаше и не странеше от
тях. Всичкото това нещо
за нас, неговите деца, беше
един прозорец, който отваряше други светове.
Затова си мисля, че паметни знаци свързани с личности и героични събития
трябва да се правят, за да
могат и младите хора да
съучастват в това нещо. А
фактът, че самият памет-

Религиозните празници на
вероизповеданията през 2016-та
равителството определи дните
на религиозните празници
през 2016 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности
в България. Съгласно Кодекса на труда,
служителите и работниците от тези
вероизповедания могат да ползват по
свой избор част от платения си годишен
или неплатен отпуск за религиозните
празници.
Празниците на Католическата църква
у нас са 28 март – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Св. Апостоли Петър
и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и
8 декември – Непорочното зачатие на
Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание
ще отбележи Рамазан байрам на 5,6 и
7 юли и Курбан байрам на 13,14 и 15
септември.
За религиозната общност на евреите
празниците са на 23 април – Песах, 3
октомври – Рош Ашана, 12 октомври –
Йом Кипур, и Сукот – на 17 октомври.
Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество
Христово на 6 януари, Разпятието на
Христос (Разпети петък) – 25 март,
Св. Григорий Просветител – 28 май и
Св. Апостоли Тадей и Вартоломей – 3
декември.
Празничните и почивните дни за
обществото „Бяло братство” са 22
март – Ден на пролетното равноден-

П

ник на баща ми в Тутракан
е в близост до училище и
че самото училище пое ангажимента да се грижи за
паметника, е нещо голямо
и трогващо. Това вече е
едно предаване на онези
ценности, за които Хайтов
говореше и отстояваше в
неговата публицистика и
гражданска позиция. Много
са важни, тъй като сега

такова е времето. То не е
само време за литература
и художествено творчество, тук вече е време за
определени позиции по определени въпроси и ценности
и съхраняване на една ценностна система, каквато
би трябвало да има всяка
една нация.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ствие, Рождението на Учителя Петър
Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19,
20 и 21 август, и Денят на кончината
на Учителя – 27 декември.
Последователите на Църквите на
адвентистите от Седмия ден имат на
разположение шест съботни дни, ако
според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
Празници за Бахайската общност са
20 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 20 април, Обявяване
мисията на Баб на 23 май, Възнесението
на Бахаулла на 28 май, Мъченическата
смърт на Баб на 9 юли и Рождението на
Бахаулла – на 2 ноември.
Обществото за Кришна съзнание
отбелязва Гаура Пурнима на 23 март,
Рама Навами на 15 април, Нарасимха
Чатурдаши на 20 май, Татха Ятра – на
6 юли, Кришна Джанмащами на 25
август.
Последователите на Диамантен път
на будизма – България, ще празнуват
на 21 май Весак – ден на раждането,
просветлението и паранирваната на
Буда Шакямуни.
Свидетелите на Йехова в България
отбелязват Възпоминанието за смъртта
на Исус Христос на 23 март и Конгресни
дни на 29 и 30 юли и 5 и 6 август.
Празниците на Будистката общност
в България са на 22 май – Денят на
Буда, 24 януари – Нова година, 20 юли
– Денят Дхарма, и 8 декември – Денят
Бодхи.
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Памет за родолюбеца Николай Хайтов в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
аметник на писателяродолюбец Николай
Хайтов бе открит в
Тутракан в края на миналата година, на 22 декември.
Идеята е от няколко години, предходена от решение
на Общинския съвет за
точното му място.
Инициативен комитет
от привърженици на Националния фронт за спасение
на България е в основата на
осъществяването й. НФСБ
е и основният дарител.
Бюстът е дело на сина
писателя - Александър Хайтов, а проектът за оформление на терена около него
е на другия син - Здравец,
който участва в церемонията.

П

Гости на откриването
бяха още председателят на
НФСБ Валери Симеонов, народните представители от
НФСБ Борис Ячев, Петър
Петров и Християн Митев,
зам.-областният управител
Младен Минчев, кметът
на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, координаторът на НФСБ-София
Стоян Стоянов.
В началото, за идеята и
историята по осъществяването й, говори председателят на НФСБ-Тутракан
Велизар Минчев, след което
Валери Симеонов и д-р Димитър Стефанов откриха
паметника и приветстваха
присъстващите граждани
за осъществената родолюбива кауза.
Бюст-паметникът се на-

мира в малката паркова
зона до СОУ "Христо Ботев", а половин час преди
началото на церемонията,
Здравец Хайтов и останалите гости посетиха
училището и подариха на
неговата библиотека 12

тома с произведения на
Николай Хайтов.
Библиотекарката Анка
Козарева изненада всички с
нейната творба посветена
на Хайтов - "Прослава",
която публикуваме в този
брой. Стихотворението
"Прослава" бе прочетено
и пред паметника на писателя.
Директорът на училището Дияна Станкова информира представителите на
НФСБ, че възпитаниците
на учебното заведение
ще вземат под своя егида
грижата за паметника.
Шефството ще се изразява
не само в поддържане на
терена около бюста, но и
с поставяне на цветя на 15
септември, когато е роден
Хайтов и на 30 юни - датата на неговата смърт.
Бел.ред.: Интервюта с
председателя на НФСБ Валери Симеонов и със сина на
Николай Хайтов - Здравец,
четете на 2-ра стр.

От Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан:

Алейна е първото бебе за 2016-та!

ɄɪɟɦɟɧɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚɢɧɟɣɧɢɹɬ
ɫɢɧȾɚɧɢɟɥ

от стр. 1 та болница е момче - в 15:20
ч. на 31 декември. Юнакът
е първа рожба на 25-годишната Кремена Йорданова
от Русе.
495 са общо ражданията
за 2015 г. в Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан, а
бебетата са общо 504. От

диха общо четири бебета.
В 16:05 ч., проплака първородна дъщеря на Гергана
Георгиева от Русе - 3,480
кг, 51 см!
Марийка Добрева от с.
Ножарево, община Главиница роди момченцето си
Яшар в 22:05 ч. - 3,350 кг
и с ръст 50 см. То е нейно
шесто дете, най-голямото,
от които е момиче, което
този месец ще навърши 10
години. Останалите пет са
момчета.
34-годишната Елица Цонева от Силистра стана
щастлива майка на момиченцето Екатерина, което
тя роди на 1 януари в 23:00
ч. То е с тегло точно 3 кг
и ръст 49 см.
Последното родено за
2015 г. бебе в тутраканска-

тях 9 са двойките близнаци.
И тук се запазва тенденцията характерна за цяла
България за родени по-малко
деца в сравнение с 2014-та.
Статистиката сочи още,
че момчетата са повече 262, от момичетата - 242.
По оперативен път, със
секцио са осъществени 234
раждания.
Най-тежкото бебе-гигант за 2015 г. е родено на
1 май - 5,130 кг, 55 см. Момченцето е родено от 36-годишната Велиха Юсуф от
с. Брестовене, Разградско.
И едно сравнение за тригодишен период за ражданията на деца от Тутраканска
община, което е доказателство за демографския срив:
през 2013 г. са родени 129
деца, от тях - 78 от града;
през 2014 г. - 90 деца, от
тях53 от града; през 2015
г. са родени 77 деца, като
47 са от Тутракан.
За община Главиница данните сочат: 2013 г. - 60
новородени, през 2014 г. 64, през 2015 г. - 55 деца.

ȿɥɢɰɚɐɨɧɟɜɚɢɞɴɳɟɪɢɱɤɚɬɚɣ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ

Ето какви имена избирахме за децата си миналата година в България
Близо 69 000 различни вида
имена носят българските
граждани в края на 2015 г.
Това сочат данните на Националния статистически
институт.Разнообразието
при жените е по-голямо от
това при мъжете.
При дамите малко над 708
хил., или едва 19.2%, притежават 20-те най-разпространени имена. Най-често
срещаното име сред жените
продължава да е Мария - 118
хиляди. Следват Иванка - 62
хил., Елена - 54 хил., и Йорданка - 40 хиляди, съобщава
bTV. Сред двадесетте найпопулярни имена при жените
следват Пенка - 32 хил.,
Даниела - 30 хил., Росица,
Десислава, Петя, Марийка,
Гергана и други.
За пореден път и през
2015 г. най-предпочитано
за новородените момичета
е името Виктория - 847,
следват Мария - 803, и Никол
- 737. В първите двадесет

най-често срещани имена
са и Александра, Габриела,
Дария, Рая, Йоана, София,
Симона и Елена.
Макар броят им да намалява в сравнение с предходната година, най-разпространени сред мъжете
продължават да са имената
Георги - 169 хил., Иван - 161
хил., и Димитър - 125 хиляди.
Следват Николай - 94 хил.,
Петър - 75 хил., Христо - 61
хил., както и Александър,

ɆɚɪɢɣɤɚȾɨɛɪɟɜɚɢ
əɲɚɪ

Стефан, Йордан, Васил - по
над 50 хиляди.
От всички мъже в страната 1.314 млн., или 37.6%,
притежават 20-те най-разпространени лични имена.
И през 2015 г. най-предпочитани имена за новородените момчета са Георги
и Александър - съответно
1 109 и 1 052. Сред 20-те
най-разпространени имена преобладават Мартин,
Димитър, Иван, Николай,
Никола, Даниел, но липсват
имена като Йордан, Васил,
Тодор, Стоян, Атанас, които
са едни от най-често срещаните при мъжете като цяло.
Най-често срещаните мюсюлмански женски имена са
Фатме - 17 хил., Айше - 15
хил., и Емине - 9 хиляди.
Сред мъжете мюсюлмани
най-много носят имената
Мехмед - 16 хил., Ахмед - 13
хил., и Мустафа - 12 хиляди.
Най-разпространените
мюсюлмански имена при
момчетата и през 2015 г.
са Емир (137) и Мерт (111),
а при момичетата - Елиф
(153) и Мелек (74).
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Щастлива да е Новата 2016-та!
И

ɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɩɨɤɚɡɚɯɚ ɱɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ
ɩɪɟɤɚɪɚɬɟɞɧɚɪɚɡɥɢɱɧɚɧɨɜɨɝɨɞɢɲɧɚɧɨɳɁɚɟɞɧɨ
ɇɚɨɬɤɪɢɬɨɩɪɢɦɢɧɭɫɨɜɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɫɦɧɨɝɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɜ ɝɪɚɞɫɤɢɹ ɩɚɪɤ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɫ ɧɨɜɨɞɢɲɧɚɬɚ ɧɚɡɞɪɚɜɢɰɚɜɞɢɝɧɚɬɚɨɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɨɩɟɪɟɬɧɢ ɡɜɟɡɞɢ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɄɨɪɱɚɤɨɜɚɢɆɚɪɢɨɇɢɤɨɥɨɜ
Ⱦɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢɢɢɦɩɨɠɟɥɚɟɞɧɚɩɨ
ɭɫɩɟɲɧɚɧɨɜɚɝɨɞɢɧɚɜɤɨɹɬɨ
ɜɫɟɤɢɞɚɧɚɦɟɪɢɫɜɨɹɤɴɫɦɟɬ
Ɂɚɜɫɢɱɤɢɢɦɚɲɟɪɭɣɧɨɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɛɚɧɢɰɚɫɤɴɫɦɟɬɢɢ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɚɞɨɧɚɫɢɬɚ
ɬɚɛɟɩɨɫɪɟɳɧɚɬɚɢɫ
ɦɧɨɝɨɢɥɸɦɢɧɚɰɢɢ
ɑɟɫɬɢɬɚɢɳɚɫɬɥɢɜɚ
ɇɨɜɚɝɨɞɢɧɚ

Иван Радев Богоявленският герой

"Коледа е... подай ръка"
Калина ГРЪНЧАРОВА
24-годишният Иван Радев наистина може да се
нарече Богоявленски герой,
защото за седми път той
успява да хване христовия
кръст във водите на р.
Дунав.
Тази година заедно с него
се в ледените дунавски води
се хвърлиха общо шестима
смелчаци - победителят
Иван Радев, миналогодишният герой Николай Якоблиев,
22-годишният студент Димитър Димитров, Димитър
Тодоров, Велико Русанов
и ветеранът Кристиян
Якимов.
Те бяха благословени от
отец Илия Тонков, а кметът на общината д-р Димитър Стефанов им връчи
грамоти и парични награди
за смелостта и почитта
към християнските обичаи.

С менче светена вода и
босилекова китка Иван Радев ще обиколи домовете
на тутраканци, за да им
пожелае здраве и берекет

през година.
А иначе, празникът започна с Архиерейска Света
Литургия и Велик Богоявленски водосвет отслужени

от отец Илия в храм "Св.
Николай".
По традиция литийното шествие с хоругвите
тръгва от църквата и

Александра ИВАНОВА, 11б клас
ядо Коледа изненада учениците
на СОУ „Йордан
Йовков“ на специално
Коледно парти, организирано от единадесетите класове на
училището. Следобедът на 21 декември
м.г. бе огласен от
коледни песни и детски смях, вихреха се
танци, масите бяха
отрупани с вкусна
почерпка, имаше и

Д

очите им.
Училищното ръководство и учителската колегия изказва благодарност
на всички дарители
и момичетата от
единадесетите класове, които сътвориха празника с много
любов.

се придвижва към речния
бряг, където се провежда
ритуала по хвърлянето на
кръста.

подготвена томбола
с различни награди.
Белобрадият старец, когото децата
очакваха с нетърпение, подари огромни
подаръци, събрани
благодарение на акцията „Коледа е…
подай ръка“, организирана от единадесетокласниците.
В рамките на две
седмици те събираха
дрехи, книги, играчки
и сладкиши, превръ-

щайки ги в
красиви подаръци.
Усмивките
на децата
бяха найскъпата за
участниците в акцията награда,
а единственото
им
желание е
повече хора
да
видят
радостта в
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Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 3 от 26 ноември 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 11
ДНЕВЕН РЕД:
1. План – сметка и размер на такса “Битови отпадъци” за 2016 г. на територията на община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Наредба за допълнение и изменение на
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на община Тутракан, приета
с Решение №99 по Протокол № 8 от 29.03.2012г. на
Общински съвет- Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Одобряване и издаване на Запис на заповед от
Кмета на Община Тутракан в полза на Министерството на културата, обезпечаваща авансово плащане за
проект „Създаване на Дигитален център за културно
наследство в Общински исторически музей- Тутракан” по Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на
културната история.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Разкриване на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Разрешение за дофинансиране на СОУ
„Йордан Йовков” за осигуряване на транспорт на
ученика Валентин Антонов Дочев, ученик в I клас
на СОУ „Йордан Йовков” – гр. Тутракан за учебната
2015/2016.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Актуализиране състава на комисията по
транспорт в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Избор на общински съветници за членове на
Общинската експертна комисия по спорт (ОЕКС).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Избор на общински съветници за членове
на Обществения съвет за контрол в социалното
подпомагане.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Избор на общински съветници за членове на
Комисията по социалните проблеми.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Избор на общински съветници за членове
на Комисията по чл.7 от Правилника за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица,
живеещи на фактическо съпружеско съжителство,
с репродуктивни проблеми на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Попълване състава на комисията по общинска собственост по реда на чл.33, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Попълване състава на комисията по чл. 18,
ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление
и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Определяне състава на местна комисия по чл.
8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни влогове /
ЗУПГМЖСВ/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015г., приемане на решение за продажба и одобряване на оценка на недвижим имот представляващ
придаваема част от стара улица към УПИ №X, кв. 6,
по плана на с. Пожарево с площ от 94 /деветдесет
и четири/ кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015г., приемане на решение за прекратяване на
собственост между Община Тутракан и „Пламен
Добрев: ЕООД в поземлен имот с идентификатор
№73496.501.1958 по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г., представляващи земеделски
земи и празни дворни места с идентификатори по
населении места в общ. Тутракан както следва:
- Земеделска земя № 104029 категория /IV/ с
площ от 0,499 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 101064 категория /IV/ с
площ от 0.603 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 100005 категория /IV/ с
площ от 0,523 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 100004 категория /IV/ с
площ от 0,545 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 102085 категория /IV/ с
площ от 1,331 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 000160 категория /IV/ с
площ от 4,000 дка по КВС на с. Пожарево
- Земеделска земя № 001547 категория/III / с
площ от 8.333дка по КВС на с. Нова Черна
- Дворно място УПИ № II-118, кв.12 с площ от
840 кв.м. по КР план на с. Търновци
- Дворно място УПИ № III-118, кв.12 с площ от
870 кв.м. по КР план на с. Търновци
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Отдаване под наем на терени - общинска
собственост, с площ от 1 кв.м. за поставяне на
преместваеми обекти /автомати за топли напитки/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Учредяване право на строеж за изграждане
на обект с обществено - обслужващо предназначение с РЗП от 1000кв.м. в поземлен имот с
идентификатор №73496.502.15, чрез публичен търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Приемане на решение за разпореждане с
недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в землището на с. Белица, местност
„Юртлука” представляващ поземлен имот №050136
с площ 416,00 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Незастроен урегулиран
поземлен имот № 118, УПИ-III, кв.12 с площ от 870
кв.м. по плана на с. Търновци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Незастроен урегулиран
поземлен имот № 118, УПИ - II, кв.12 с площ от 840
кв.м. по плана на с. Търновци.
Докладва Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 000160 в землището на с. Пожарево.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 001547 в землището на с. Нова Черна.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 047019 в землището на с. Нова Черна.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 100004 в землището на с. Старо село.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 100005 в землището на с. Старо село.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 101064 в землището на с. Старо село.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
29. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с идентификатор № 102085 в землището на с. Старо село.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
30. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с иденти-

фикатор № 104029 в землището на с. Старо село.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
31. Утвърждаване броя на кметските наместници.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
32. Отпускане на стипендии на две студентки по
специалността „Акушерка”.
Докладва: Управител на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД
33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 12
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, Общински съвет – Тутракан одобрява план – сметката по такса “Битови
отпадъци” за 2016 г. за територията на община
Тутракан на стойностите, посочени в приложение
1 от настоящото предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, във връзка
с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет – Тутракан утвърждава
размера на такса “Битови отпадъци” за 2016 г. за
територията на община Тутракан на стойностите, посочени в приложение 2 от настоящото предложение.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 10,
Въздържали се – 6, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Тутракан приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Тутракан:
§ 1. В чл.4 се създават ал. от 22 до 29:
“22. Извършването на дейности, причиняващи
шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания и други, надвишаващи допустимите
норми, съгласно действащото законодателство на
Република България;
23. Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост
до тях, с които се нарушава спокойствието на
живущите между 14:00 и 16:00 часа и между 22:00
и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00
часа и 21:00 и 9:00 часа в празничните и почивните
дни, с изключение на дейностите по организирано
събиране и извозване на битовите отпадъци;
24. Провеждането на сватбени, семейни и други
частни събирания на места, общинска собственост,
като тротоари, площади, улици, между жилищни
пространства, градини, паркове и други територии,
както и в открити частни имоти, с които се нарушава
обществения ред и спокойствието на гражданите;
25. Извършването на действия, които нарушават
моралните норми за поведение на обществени
места;
26. Поставянето на външни озвучителни уредби
извън туристически и други обекти;
27. Пребиваването, извън домовете на лица до
14 години, без придружител, настойник, попечител
или други лица, които полагат грижи за детето пълнолетно лице, след 20:00 часа;
28. На лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени
места след 22:00 часа, освен когато са придружени
от родител, попечител настойник, лице полагащи
грижа за непълнолетни на друго правно основание
или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с
писмен документ за изразено съгласие от родител,
попечител, настойник и лица полагащи грижи за
непълнолетни на друго правно основание;
29. Употребата на пиротехнически изделия с
увеселителна цел и други запалителни материали,
паленето на огън и хвърляне на неугасени предмети
на обществени места, улици, паркове и други.
§ 2. В раздел шести Административно-наказателни отговорности чл. 35 ал. 2, таблица по чл. 35,
ал. 2,в „по член” след чл. 4 т. 21, се включва чл.
4т. 22, чл. 4 т. 23, чл. 4 т. 24, чл. 4т. 25, чл. 4 т. 26,
чл. 4 т. 27, чл. 4 т 28, чл. 4 т. 29, в „долна граница
лева”се включва за всички 100 лв., в „горна граница"
се включва за всички 200 лв., в „при следващо
нарушение" се включва за всички от 250-400 лв.
§ 3. В чл. 36 ал. 2 се добавя след „кмета на
Община Тутракан” текста: „или упълномощени от
него зам.-кметове”
Гласували поименно: 16 съветници, За – 10,
Въздържали се – 6, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.79
от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет Тутракан приема Наредба за допълнение
и изменение на Наредбата за правилата и нормите
за пожарна безопасност на територията на община
Тутракан, приета с решение № 99 по протокол №8
от 29.03.2012 г.:
§ 1.В Чл. 7, алинея 3 се изменя по следния начин:
„Чл. 7. (3) ( Изм. Решение №14 по Протокол № 3
от 26.11.2015 г. на Общински съвет град Тутракан) за
обектите, в които броят на работещите е по-малък
от 5, може да се изготвят само вътрешни правила
(инструкции) за осигуряване на ПБ.
§ 2 Чл. 13, т. 3, се изменя по следния начин:
чл.13, т.3 ( Изм. Решение №14 по Протокол №
3 от 26.11.2015 г. на Общински съвет - Тутракан):
да се складират материали, оборудване, отпадъчен
амбалаж, както и да се поставят преместваеми
увеселителни обекти и преместваеми обекти за
търговски обслужващи дейности на разстояние, помалко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при
пожар /СТПНОБП/ и в изпълнение на изискванията
на Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за
ПБ при експлоатация на обекти;
§ 3 Чл. 19, т. 3, се изменя по следния начин:
чл.19, т.3 (Изм. Решение №14 по Протокол №
3 от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Тутракан):
съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи
от допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ и в изпълнение на изискванията на Наредба
№8121з-647 за правилата и нормите за ПБ при
експлоатация на обекти;
§ 4 Чл. 30, т. 3, се изменя по следния начин:
чл.30, т.3 ( Изм. Решение №14 по Протокол №
3 от 26.11.2015 г. на Общински съвет-Тутракан):
съхранението на леснозапалими и горими течности в
жилищни сгради да става стриктно при спазване на
изискванията на Наредба №8121з-647 за правилата
и нормите за ПБ при експлоатация на обекти.
§ 5 § 1, т. 3, се изменя по следния начин:
§ 1, т. 3 (Изм. Решение №14 по Протокол № 3 от
26.11.2015 г. на Общински съвет-Тутракан) "Брандмауер" е плътна негорима пожарозащитна стена с
граница на огнеустойчивост най-малко 2 часа, която
започва от основите на сградата, пресича всички
горими и трудногорими хоризонтални конструкции
и завършва на 60 см над покриви с горими носещи
конструкции.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т 23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Тутракан:
1. Упълномощава Димитър Венков Стефанов, в
качеството си на Кмет на Община Тутракан, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима при предявяване в полза на Министерство
на културата, Програмен оператор за Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства”, в
размер на 118 803,92 лева (сто и осемнадесет хиляди,
осемстотин и три лева и деветдесет и две стотинки)
за обезпечаване на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 24-10М2-35 от

23.04.2015 г. по Програма БГ08 „Културно наследство
и съвременни изкуства”, мярка 2 “Документиране на
културната история” за проект “Създаване на Дигитален център за културно наследство в Общински
исторически музей – Тутракан” със срок за предявяване за плащане – до 28.02.2017 г. (два месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Възлага на кмета на Община Тутракан да
подготви необходимите документи и да ги представи пред Министерство на културата - Програмен
оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.18 от Закона за социалното
подпомагане и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за
приложение на закона за социалното подпомагане,
Общински съвет-Тутракан дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване
от семеен тип” като делегирана държавна дейност с
капацитет 14 места и численост на персонала -11,2.
Възлага на Кмета на Община Тутракан да
изготви предложение до Директора на дирекция
„Социално подпомагане" - Тутракан за разкриване
на горепосочената социална услуга като делегирана
държавна дейност.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 17
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8,
ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002г., Общински съвет
гр.Тутракан одобрява за членове на комисията по
транспорт в Община Тутракан:
1. Шенол Али Молла - Общински съветник
2. Ангел Иванов Иванов - Общински съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 18
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
за членове на Общинската експертната комисия по
спорт по чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда
за финансиране на спортните клубове, Общински
съвет – Тутракан определя:
1. Алириза Хасан Алириза - Общински съветник
2. Димо Рачев Денчев - Общински съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 19
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация за членове на Обществения съвет за контрол в
социалното подпомагане, Общински съвет – Тутракан определя:
1. Петя Князова-Василева - Зам.-кмет
2. Стефка Станкова - Директор дирекция „Хуманитарни дейности”
3. Снежана Николова - Гл.експерт „Здравеопазване, социални дейности и нтеграция”
4. Шенол Молла - Директор дирекция „Социално
подпомагане”
5. Румяна Капинчева - Директор дирекция
„Бюро по труда”
6. Димитрина Барбучанова - Директор на Дом
за стари хора
7. Синами Рашид - Председател на Общински
съвет на БЧК
8. Тодорка Ангелова - Секретар на МКБППМН
9. Теменужка Цонева - Ресурсен учител
10. Дафинка Касабова - Общински съветник
11. Нехат Кантаров - Общински съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 5 от Правилник за реда, начина и условията
за отпускане на еднократни социални помощи
на граждани от Община Тутракан за членове на
Комисията по социалните проблеми, Общински
съвет – Тутракан определя:
1. Сезен Наид Поси - Общински съветник
2. Валентин Маринов Симеонов - Общински
съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация за членове на Комисията по чл.7 от Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и
процедури, свързани с лечение на безплодие на
семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство, с репродуктивни проблеми на
територията на Община Тутракан, Общински съвет
– Тутракан определя:
1. Д-р Любомир Петров Бойчев - Общински
съветник
2. Д-р Румен Паунов Петков - Общински съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 22
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /
ЗМСМА/ и чл.33, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински
съвет-Тутракан, ОПРЕДЕЛЯ общински съветници
за попълване състава на комисията по общинска
собственост, както следва:
1. Адем Шукри Адем - Общински съветник
2. Д-р Румен Паунов Петков - Общински съветник
3. Чавдар Пенев Владимиров - Общински
съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Тутракан, ОПРЕДЕЛЯ общински съветници
за попълване състава на комисията по чл.18, ал.1 от
НРУУРОЖ, както следва:
1. Нехат Ниязиев Кантаров - Общински съветник
2. Румяна Кръстева Статева - Общински съветник
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищно- спестовни
влогове, във връзка с чл.16, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове,
Общински съвет-Тутракан,
I. Избира местна комисия в пет членен състав,
както следва:
Председател: Даниела Стоянова ГвоздейковаКирякова – Секретар на община Тутракан
Членове: 1. Галя Георгиева Стойчева – Гл.
експерт "ОСФ" в Община Тутракан
2. Диляна Христова Иванова-Букева - Финансов
контрольор в Община Тутракан
3. Николай Василев Николов - Общински
съветник
4. Ангел Иванов Иванов - Общински съветник
II. Комисията е компетентна да извършва
дейността си след утвърждаването и от Управителния съвет на НКЖФ при Министерски съвет и
обнародване на решението му в "Държавен вестник".
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 25
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл8,
ал.9 ;чл.6, ал.1; чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка
чл.4 ал.3; чл.2, ал.2; чл.32, ал.1, т.8 и чл.38, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет-Тутракан
1. Допълва Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015 г. в част III, буква „Б” V за„ Продажба на
придаваеми части към имоти частна собственост”
с ред 5 „Придаваема част към УПИ- Х-56, кв.6 с
площ от 94 кв.м. в с. Пожарево”

2. ОБЯВЯВА част от стара улица с площ от 94
кв.м. придаващи се към УПИ - Х-56, кв.6 в с. Пожарево от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на придаваема част от улица с площ от 94,00 /деветдесет
и четири /кв.м. към новообразувания УПИ- Х-56,
кв.6, целият с площ от 2674,00кв.м. по плана на с.
Пожарево, общ. Тутракан, при съседи: север - улица,
изток - улица, юг - УПИ- IX-57, запад - УПИ-III-55.
Общинската част да се продаде на Севинч Саид
Ахмед с постоянен адрес гр. Тутракан, ул. «Александър Стамболийски» №90, обл. Силистра и
ЕГН:, собственик на 2580 кв.м. от имота съгласно
приложеният Н.А. № 67, Том 4, рег. № 3713, дело
№ 524 от 19.05.2014 г.
- Пазарна стойност на продаваемото място
438,00 /четиристотин тридесет и осем/ лв.с ДДС.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно сключване на договора за продажба на
придаваемата част.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 26
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.36 от
Закона за собствеността, чл8, ал.9; чл.36, ал.1, т.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4
ал.3 чл.32, ал.1, т.1 и ал.3, и чл.40, ал.1, т.2 и ал.3
от НРПУРОИ, Общински съвет-Тутракан
1. Допълва Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за
2015 г. в част III, буква „Б” IV за „Прекратяване на
съсобственост, чрез продажба частта на общината”
с ред 4 „Прекратяване на съсобствеността в имот с
идентификатор № 73496.501.1958, кв. 80, УПИ-II, ул.
„Гео Милев" №1 по КК на гр. Тутракан, чрез продажба
частта на Община Тутракан в размер на 29,50 кв.м”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между Община Тутракан и „Пламен Добрев"
ЕООД, ЕИК 118524036 с адрес на управление гр.
Тутракан, ул. „Сава Огнянов” №1, вх. Б, ет.3, ап.24,
чрез продажба на общинската идеална част, представляваща 29,50/1350 идеални части от поземлен
имот с идентификатор №73496.501.1958 по КК
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.София, находящ се
гр. Тутракан, ул. „Гео Милев" №1, кв.80, целия с площ
от 1350,00 кв.м. при граници и съседи: С3 – улица
с № 73496.501.347; СИ – улица №73496.501.338 и
поз. имот № 73496.501.1961 ; ЮИ – поз. имот №
73496.501.1962, ЮЗ – поз. имот № 73496.501.1960
и поз. имот № 73496.501.3457.
3. Определя пазарната оценка за продажба
на гореописания имот в размер на 584,40 лв. /
петстотин осемдесет и четири лева и четиридесет
стотинки/ с ДДС.
4. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 10,
Въздържали се – 6, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 27
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 в част III, буква Б
I за „Имоти, които Община Тутракан има намерение
да продаде чрез публичен търг или конкурс” с имоти
към съответното населено място както следва:
- Земеделска земя № 104029 категория /IV/ с
площ от 0,499 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 101064 категория /IV/ с
площ от 0.603 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 100005 категория /IV/ с
площ от 0,523 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 100004 категория /IV/ с
площ от 0,545 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 102085 категория /IV/ с
площ от 1,331 дка по КВС на с. Старо село
- Земеделска земя № 000160 категория /IV/ с
площ от 4,000 дка по КВС на с. Пожарево
- Земеделска земя № 001547 категория/III / с
площ от 8.333 дка по КВС на с. Нова Черна
- Дворно място УПИ № II-118, кв.12 с площ от
840 кв.м. по КР план на с. Търновци
- Дворно място УПИ № III-118, кв.12 с площ от
870 кв.м. по КР план на с. Търновци
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 28
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 от НРПУРОИ и съгласно раздел III от Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв.м., при
предоставяне на общински помещения, терени и
земи, Общински съвет-Тутракан:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем,
терени с площ от 1 кв.м. за поставяне на автомати
за топли напитки /кафе –машини/, за срок от 5 /пет/
години, както следва:
- част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в кв.78 с идентификатор
№73496.501.3406 по КК на гр. Тутракан целия с площ
от 11054 кв.м., представляващ Парк „Христо Ботев”;
- част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в кв.79 с идентификатор
№73496.501.1999 пред сграда №4 по КК на гр. Тутракан, целия с площ от 1798 кв.м., представляващ
дворно място с построен ж.б. „Нарцис”;
- на I етаж от общинска сграда – публична собственост, с идентификатор №73496.500.99.1 по КК
на гр. Тутракан, цялата със застроена площ от 570
кв.м, находяща се в кв.9 в гр. Тутракан
- на II етаж от общинска сграда - публична собственост, с идентификатор №73496.500.99.1 по КК
на гр. Тутракан, цялата със застроена площ от 570
кв.м., находяща се в кв.9 в гр. Тутракан
II. Определя първоначална тръжна наемна цена
на месец, съгласно «Тарифа за началния размер на
месечните наемни цени на 1 кв.м., при предоставяне
на общински помещения, терени и земи», за всеки
имот по отделно в размер на 25,00 лв. /двадесет и
пет 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 29
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-Тутракан,
Допълва Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2015 г., приета с Решение №724 по Протокол
№54/29.01.2015 г. на Общински съвет гр. Тутракан
в Част III, буква В за имоти върху които община
Тутракан има намерение да учреди вещни права,
чрез търг в имот – частна общинска собственост
находящ се в гр. Тутракан, ул. Ана Вентура, представляващ: незастроен неурегулиран поземлен имот
с площ 3558 кв.м. с начин на трайно ползване: «за
друг обществен обект, комплекс» с идентификатор
№73496.502.15 по КК на гр. Тутракан, за учредяване
на право на строеж за изграждане на обект с обществено – обслужващо предназначение с разгъната
застроена площ /РЗП/ от 1000 кв.м.
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37,
ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.42, ал.1 от
НРПУРОИ, Общински съвет-Тутракан
1. Учредява право на строеж за изграждане на
обект с обществено – обслужващо предназначение
с разгъната застроена площ /РЗП/ от 1000 кв.м. в
имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, ул. Ана Вентура, представляващ:
незастроен неурегулиран поземлен имот с площ

3558 кв.м. с начин на трайно ползване : «за друг
обществен обект, комплекс» с идентификатор
№73496.502.15 по КК на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК гр. София, при граници и съседи: СЗ – улица №73496.504.369 и улица №73496.501.359;
СИ – ПИ№№73496.54.328 и 73496.502.10; ЮИ
– ПИ№№73496.502.7 и 73496.502.8; ЮЗ – улица
№73496.502.9 и определя пазарната стойност на
правото на строеж в размер на 7130 лв. /седем
хиляди сто и тридесет лв./
2. Учредяване на правото на строеж да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от
7130 лв. /седем хиляди сто и тридесет лв./
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с изпълнение на решението.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 13,
Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 30
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-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на недвижим
имот - частна общинска собственост, находящ
се в землище с. Белица, общ.Тутракан, местност
„Юртлука” с идентификатор №050136 по Картата
на възстановената собственост на с.Белица, ЕКАТТЕ
03527, представляващ земеделска земя с площ от
416,00 кв.м. , с начин на трайно ползване „друга
селскостопанска територия”, категория на земята
при неполивни условия – VI, при граници и съседи
на имота: С – полски път №050139; И – пасище, мера
№050137; Ю – пасище, мера №050137; З – лозе –
терасирано №050076 и определя пазарна стойност
на имота в размер на 458,00 лв. /Четиристотин
петдесет и осем лв./
2. Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ, при начална тръжна цена от 458,00 лв. /
Четиристотин петдесет и осем 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ
– Незастроен урегулиран поземлен имот № 118,
УПИ- III, кв.12 с площ от 870.00 /осемстотин и седемдесет/ кв.м. по плана на с. Търновци, при съседи:
от двете страни улици; УПИ-IV-120; и УПИ - II-118,
съгласно АОС №1238/31.05.2012 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
2662,00 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и
два лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Незастроен урегулиран поземлен имот №
118, УПИ-II, кв.12 с площ от 840.00 /осемстотин и
четиридесет/ кв.м. по плана на с. Търновци, при съседи: улица; УПИ-III-118; УПИ - IV-120 и УПИ - I-119,
съгласно АОС №1239/31.05.2012 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
2570,00 лв. (две хиляди петстотин и седемдесет
лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 4,000 дка и
идентификатор № 000160, с начин на трайно ползване ”Др. селскостопанска територия”, категория
на земята при неполивни условия IV/четвърта/,
местност”Караула” по КВС на с. Пожарево, при
съседи: 000039;000161;000154 и 006039, съгласно
АОС №1915/06.11.2015 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 3866,00
лв. (три хиляди осемстотин шестдесет 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 8,333 дка и
идентификатор № 001547 с начин на трайно ползване ”Др. селскостопанска територия", категория на
земята при неполивни условия III/ трета/, местност
„Геройски пост" по КВС на с. Нова Черна, при съседи:
001544; 001545; 050244 и 050242, съгласно АОС
№1918/17.11.2015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 8054.00 лв. (осем
хиляди петдесет и четири лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 35
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 4,206 дка и идентификатор № 047019 с начин на трайно ползване
”Др. селищна територия", категория на земята при
неполивни условия VI /шеста/, местност „Баир сартъ"
по КВС на с. Нова Черна, при съседи: 047018; 047025;
045020 и 046013, съгласно АОС №1913/03.11.2015 г.
и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 4065,00 лв. (четири хиляди шестдесет
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
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всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 0,545 дка и
идентификатор № 1000004, ,местност „Юрта", с НТП
„Нива” категория на земята при неполивни условия
IV/четвърта/ по КВС на с. Старо село, при съседи:
100005;104099;100003;100008 и 100009, съгласно
АОС №1903/19.10.2015 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 527.00 лв.
(петстотин двадесет и седем лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 0,523 дка и
идентификатор № 1000005, местност „Юрта", с НТП
„Нива” категория на земята при неполивни условия
IV /четвърта/ по КВС на с. Старо село, при съседи:
100006;104099;100004 и 1000088, съгласно АОС
№1902/19.10.2015г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 505.00 лв. (петстотин 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3
и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 0,603 дка и
идентификатор № 101064, ,местност „Юрта" по КВС
на с. Старо село, с НТП „Нива” категория на земята
при неполивни условия IV /четвърта/, при съседи:
101063;104099;101065;101061 и 101060, съгласно
АОС №1901/19.10.2015 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 583.00 лв.
(петстотин осемдесет и три лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 1,331 дка и
идентификатор № 102085, ,местност „Юрта", с НТП
„Нива” категория на земята при неполивни условия
IV/четвърта/ по КВС на с. Старо село, при съседи:
102112;104099;102084 и 102043, съгласно АОС
№1912/30.102015 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 1286.00 лв.
(хиляда двеста осемдесет 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ – Земеделска земя с площ от 0,499 дка и
идентификатор № 104029, ,местност „Юрта", с НТП
„Нива” категория на земята при неполивни условия
IV/четвърта/ по КВС на с. Старо село, при съседи:
104098;104030;104064 и 104028, съгласно АОС
№1779/30.10.2014 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 482,00 лв. (четиристотин осемдесет и два лева).
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 46а, ал.1 от ЗМСМА, утвърждава
три броя кметски наместници в населените места,
които не са административен център на кметство на
територията на Община Тутракан: с. Царев дол, с.
Пожарево и с. Сяново.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 42
Общински съвет-Тутракан, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на
собственост на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала
Дава съгласие ”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТУТРАКАН” ЕООД да отпусне
две стипендии:
1. Стипендия на Цветелина Красимирова Димитрова, студентка в РУ „Ангел Кънчев, факултет
„Обществено здраве и здравни грижи”, за срок от
четири години, считано от 01.10.2015 г. до придобиване на образователно-квалификационна степен
“Бакалавър” по специалност “Акушерка”, в размер
на 120 лв. (сто и двадесет лева) месечно.
2. Стипендия на Галина Мирославова Георгиева,
студентка в РУ „Ангел Кънчев, факултет „Обществено здраве и здравни грижи” за срок от четири
години, считано от 01.10.2015г. до придобиване на
образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Акушерка”, в размер на 120
лв. (сто и двадесет лева) месечно.
3. Възлага на Управителя на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН”
ЕООД да сключи договори със стипендиантите,
по силата, на които те се задължават да работят в
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД за срок от 5 години след
придобиване на образователно-квалификационна
степен “Бакалавър” по специалността “Акушерка”.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

За българите и Крайовската спогодба

С

от тях след години се завърнаха тук
и трябваше да си купуват жилища
и земя, защото тяхното вече не
беше тяхно.
Съгласно Спогодбата, на двустранни начала, следваше се да
се преселят 60 000 души. Тази
цифра бе надвишена с 3 360 души.
Българите от Северна Добруджа,
предимно от Тулчанско, от 20 селища бяха изселени от: с.Черна - 3
815 души; с.Касъмча - 831 души; с.
Саръ гьол - 791 души; с.Принц Михай - 554 души. Имало е изселници
от Мачин, Черна вода, Тулча и други
населени места.
На пункта за приемане на изселници в Тутракан до края на 1940 г.
са разпределени както следва: в
Тутракан - 124; с. Стефан Караджа
- 1 126; с.Коларово - 265; с.Белица
- 1 213; с.Царев дол - 797; с.Долно
Ряхово - 42; с. Тертер - 649; с.Старо
село - 1 079; с.Зафирово - 748 и
с.Сокол - 937 души. Останалите
преселници дойдоха през пролетта
на 1941 г. В Тутракан бяха заселени
още над 1500 души, тогава бяха
разпределени хора и за селата
Антимово, Варненци, Сяново, Райнино, Главиница, Черногор и други
от Тутраканска околия.
Изразявам своето и обществено мнение, че през годините на
изселването, от северната част на
Добруджа дойдоха тук, в южната
част, много съвестни и достойни
хора. Те бързо се приспособиха в
новата обстановка, сдружиха се с
местното население и съвместно
заработиха за просперитета на
Тутраканска околия, по-късно на
Тутраканска селищна система и на
Тутраканска община.
След години, понятието и думата
"преселници" беше заличена и остана в историята. От семействата на
новите ни съграждани се изучиха
за доктори, инженери, агрономи и
станаха достойни стопански ръководители, директори на училища,
ръководители на болници и други
администрации.
Исках да спомена някои от фамилиите на бившите приселци, но се
затрудних. Потърсих съдействието
на потомците и ето докъде стигнах.
Попитах Васка Николова да ме

подсети за някои фамилии, тъй
като родът й е от гр.Тулча. Тя се
позасмя и в познатия й стил ми отговори, че все едно я питам за Али
Баба. "Аз, драги, съм се родила тук и
за мен родният дом е в Тутракан, на
ул."Рибарска" ("Кърпачев")." Все пак
тя ми посочи 2-3 фамилии, от други
- още толкова, и ето че представям
за пресата някои наши съграждани,
които неволята е довела тук и вече
четвърто поколение работят и живеят на своя земя.
Разрешавам си да приветствам и
с добри чувства да пожелая живот
и здраве на потомците на някогашните преселци от Северна Добруджа като Златанови, Джиракови,
Николови, Якоблиеви, Ефремови,
Богданови, Говедарски, Калчеви,
Донкови, Игнатови, Мудрученкови
и мн.др.
От Антимово: Калчеви, Лазарови, Стамови, Димови, Петрови,
Моневи.
От Царев дол: Пейчеви, Стоянови, Добреви.
От Сяново: Недеви, Иванови и т.н.
По-късно, през годините на индустриализацията, миграцията на
населението от селата към града
се засили и на село остана само
земята и механизаторите. Много
специалисти, агрономи, икономисти напуснаха и се насочиха към
повика на времето и по нататъшната им реализация. Агрономът Иван
Недев се насочи към окръжния
център Силистра. Иван Радев, негов
колега, тръгна на запад - към Годеч,
Софийско.
Агрономите Пенко Пенков и
Петър Дамянов се завърнаха по
родните си места в София и Плевен след дългогодишна работа в
Добруджа.
От с. Антимово семейството
икономисти Иванка и Атанас Стамови се преместиха да живеят в
гр.Балчик. Тези специалисти бяха
много ценни, но след реформите,
в с. Антимово нямаше какво да
работят.
В гр.Балчик се преселиха и други
жители на общината и там се формира квартал от нашенци, с които
поддържаме добри контакти.
В района на община Тутракан

работят много от потомците на
преселниците от Северна Добруджа
дошли по силата на Крайовската
спогодба. Споменах някои от тях
като фамилии, сега ще посоча
имена на познати наши съграждани, които работейки в съответните
дейности, оставиха трайни следи и
спомени. Някои от тях вече са покойници, но паметта за тях е трайна.
Кой не помни от по-старото
поколение учителите Помакови /
съпруг и съпруга/, инж.Георги
Димов - директор на завод "Истър",
Михаил Станков - председател на
ТКЗС-Тутракан и секретар на ГК
на БКП-Тутракан, Симеон Шопов
- партиен и стопански деятел още
от годините на колективизацията в
селското стопанство, Иван Шопов
- главен майстор в МТС-Тутракан,
Васил Монев - гл.специалист в
АПК-Тутракан и още други, вече
покойници.
Ще приветствам и други специалисти, които са вече пенсионери,
но са дали много за просперитета
и развитието, особено на земеделието: агрономите Иван Недев,
Димитър Митев, Чичилия Ангелова
- работили и като председатели на
ТКЗС /АПК/.
Учителките Анастасия Якова и
Камелия Златанова все още работят
и дават своя принос в други направления извън просветата. Има и още
други - не ги пропускам, но не са ми
в паметта. За тези, които споменах,
искам да подчертая факта, че те децата на преселниците от Северна
Добруджа, дойдоха в България,
изучиха се тук и се включиха в
руслото на живота без колебание.
Това е така, защото сме българи.
С написаното дотук искам да
приключа моя прочит за преселението на българите от Северна
Добруджа в пределите на Майка
България след Крайовската спогодба и оставям Историята да
свърши започнатото като прибави
ненаписаното.
Най-важното за човек е като премине през живота, като се обърне
да види какво е дал и какво е взел
в замяна от него. Дано балансът е в
полза на даденото. Убеден съм, че
ще се съгласите с мен, нали?

СМЯХ
Двама политици си говорят:
- Можеш ли да уредиш сина
ми на работа?
- Добре, ще ходи веднъж
месечно на работа и ще
получава 10 000 лв.
- Иска ми се някак си да
разбере какво е това работа.
- Добре, тогава ще ходи
пет пъти месечно на работа и ще получава 2000 лв.
- Абе, иска ми се да разбере как се вадят парите.
Не може ли да ходи пет дни
седмично, четири седмици в
месеца, да работи по осем
часа и да получава по 400 лв
заплата?
- Ееееее, за такава работа хората учат по 5
години...
- Какво представляват
управляващите?
- Отбрано общество.
- А останалите какво сме?
- Обрано общество.
Пациент се оплаква от
болки в стомаха и докторът
го пита:
- Какво ядохте снощи?
- Свинско.
- С удоволствие ли го
ядохте?
- Не, със зеле.
Лектор чете пред военни
лекция за изневерите. Обяснява: - Най-много изневеряват артистите, след тях са
моряците, а военните са на

трето място...
Скача един старшина и
почва: - Аз не съм съгласен.
Айде, артистите, те вятър
ги вее на бял кон, моряците
ги няма дълго вкъщи, ама аз
от 20 години съм женен и
само с булката...
В тоя момент командирът
на поделението го удря зад
врата: - Мълчи бре, заради
такива като теб сме на
трето място!

обясня такова нещо на се- дох наскоро...
демгодишно дете?
Доктор към пациент:
- О, колко съм дебела и
- Имам хубава новина за
самотна!
вас. Ще живеете поне още
- Не си дебела! Покажи ми една година.
къде си дебела!
- Още една година? С
- Да, бе, да! Не искаш ли к'во, бе?!
да ти покажа и къде съм
самотна!
При психиатъра:
- Докторе, говори се, че
- Може да се каже, че из- вие просто четете всичко в
пълних своя мъжки дълг - по- женските сърце. Вярно ли е?
строих дом, отгледах син...
- Госпожо, при сегашните
- Мария, ти се обличаш
- А дърво посади ли?
деколтета това никак не е
прекрасно! Колко получава
- Не, с дървото се разве- трудно.
мъжът ти?
- Последният път получи
две години и шест месеца…
Начална учителка разпитвала децата какво работят родителите им.
- Какво работи татко ти,
Мери?
- Татко е доктор.
- А твоят татко какво
работи, Марк?
- Татко е журналист.
- А ти, Джеймс? Какво
работи татко ти?
- Татко свири на пиано в един бардак - заявил
Джеймс.
Учителката се ужасила,
но си помислила, че за отговора на детето трябва да
има някакво логично обяснение. Затова следващия път,
когато видяла бащата на
Джеймс, тя споменала за
случая.
- Всъщност съм адвокат
- казал бащата, но как да

Съобщение
Във връзка с направените промени в Закона за семейни помощи
за деца от юли. т.г. съгласно чл. 2, ал. 6 и промените в Правилника
за неговото прилагане през месец октомври т. г. съгласно чл. 36 и
37 непълнолетните майки ще получават месечните помощи по реда
на този закон само в натура. Помощта в натура се предоставя под
формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, които се оценяват от Дирекция "Социално
подпомагане". Помощите в натура се предоставят чрез ваучери,
които вече са на разположение на майките. Те са вид ценни книжа
за замяна, предоставяни от дирекциите "Социално подпомагане"
на правоимащите лица, които се използват като разплащателно
средство до размера на отбелязаната върху тях номинална стойност
за получаване на отпуснати семейни помощи в натура.
Ваучерите могат да се ползват за пълно или частично заплащане
на такса за детска ясла или детска градина; пълно или частично
заплащане на такса за детска кухня или столово хранене; закупуване на храна, облекло, обувки; закупуване на учебници и учебни
пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на
училище, предучилищна група, детска градина или детска ясла.
Непълнолетни майки или техните законни представители получават от дирекциите „Социално подпомагане“ два екземпляра от
ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки
или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице
или от негов представител въз основа на нотариално заверено
пълномощно. Ваучерите се получават единствено в седалището
на Дирекция „Социално подпомагане“.
При реализирането на ваучера лицето, предоставящо стоката или
услугата, следва да попълни на представените му два екземпляра:
датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в
който е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо
стоката/услугата.
Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери,
издадени от Дирекции „Социално подпомагане“, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на
фискален или системен бон, независимо дали купувачът е поискал
друг документ.
Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери,
издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, до 5-то число
на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в
съответната дирекция, която е издала ваучерите, заявление по
образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат
следните документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните
номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с който
е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура
за дължимите суми с получател съответната дирекция „Социално
подпомагане“, съдържаща в графата „предмет на стопанската
операция“ подробен опис на продадените стоки или услуги, с
упоменати брой и единична цена.
В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва
броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на
издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето
желае да получи плащането.
До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите „Социално подпомагане“ превеждат на лицата, предоставили стоките
или услугите, дължимите суми.
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справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
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

Програма
Достъп до Информация

Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

Васил ТЪРПАНОВ
ъвсем уместно е сега, от
дистанция на времето, да
си припомним за събитията, които се случиха тук, на добруджанска земя, преди 75 години.
Историята ще ни припомни по
какъв начин беше изпълнен "трактатът" на Крайовската спогодба
за Добруджа през онези далечни
години.
Ако великото преселение на
народите се простира на територията на планетата, то нашият,
добруджански случай, е малкият
вариант на човешкото преселение.
Това, което стана в този регион
през 1940-41 г., историците не
биха го нарекли преселение или
миграция, а едно изкуствено, насилствено преместване на един
народ от единия край в другия на
родната си земя. В резултат на това
насилие над човешката личност
тръгнаха керваните от преселници
по вода и суша, немили-недраги,
да търсят убежище, но все на
родна земя. Затова преселението в
Добруджа станало преди 75 години
се различава коренно от всички
останали. То не е миграция. Всички
преселници отиваха с тенденцията
за постоянно местоживеене. Не си
спомням случай някой от новите
наши съграждани да се е върнал
или да е пожелала да се завърне в
Северна Добруджа.
Колкото до тия, които бяха депортирани в Северна Добруджа,
знам, че почти не останаха да
живеят по чуждите места. Много
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Тутраканският Клуб по водомоторен спорт изпрати една успешна година
З
Лина ЙОРДАНОВА
ɚɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɧɚɬɚ
ɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɧɢɹ ɫɩɨɪɬ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɞɟɤɟɦɜɪɢɦɝɜ
ɝɪɊɭɫɟ
ɋɴɫɬɟɡɚɬɟɥɢɦɟɯɚɧɢɰɢɞɟɹɬɟɥɢɢɥɸɛɢɬɟɥɢɫɟɫɴɛɪɚɯɚɜ
ɯɨɬɟɥɪɟɫɬɨɪɚɧɬɌɟɨɞɨɪɚɉɚɥɚɫɋɴɛɢɬɢɟɬɨɭɜɚɠɢɯɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɜɫɢɱɤɢɤɥɭɛɨɜɟɨɬ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɇɚɫɩɟɰɢɚɥɧɚɬɚ
ɰɟɪɟɦɨɧɢɹɛɹɯɚɨɬɥɢɱɟɧɢɛɹɯɚ
ɩɪɢɡɶɨɪɢɬɟɡɚɝ
ɉɢɥɨɬɢɬɟ ɨɬ Ʉɥɭɛɚ ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ ɫɩɨɪɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɬɧɨɜɨ ɡɚɟɯɚ ɩɪɢɡɨɜɢ ɦɟɫɬɚ
ɢ ɡɚɬɜɴɪɞɢɯɚ ɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɫɢ
ɨɬ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɇɚɣ

ɦɚɥɤɢɹɬȾɟɣɜɴɧɂɜɟɥɢɧȾɢɦɢɬɪɨɜɧɚɝɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚ
ɡɚ ɩɴɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɨ ɫɟ ɩɪɟɛɨɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ
ɢ ɡɚɜɨɸɜɚ ɛɪɨɧɡɨɜ ɦɟɞɚɥ ɜ
Ⱦɴɪɠɚɜɧɢɹɲɚɦɩɢɨɧɚɬɜɤɥɚɫ
6$ɤɭɛɫɦ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬɇɢɤɨɥɚɣɂɜɚɧɨɜ ɂɜɚɧɨɜ ɤɨɣɬɨ ɫɴɳɨ ɫɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɜɚ ɡɚ ɩɴɪɜɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɫɩɟɱɟɥɢ ɫɪɟɛɴɪɟɧ ɦɟɞɚɥ ɜ
ɤɥɚɫ-7ɤɭɛɫɦ
Ⱦɴɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɩɢɥɨɬ ɇɢɤɨɥɚȾɢɦɢɬɪɨɜɌɨɞɨɪɨɜɧɚ
ɝɧɨɫɢɬɟɥɧɚɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɭɩɢ
ɢ ɧɹɤɨɥɤɨɤɪɚɬɟɧ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢ ɲɚɦɩɢɨɧ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ
ɞɟɛɸɬɢɪɚɜɧɨɜɢɹɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɤɥɚɫ Ɉ ɤɭɛɫɦ ɢ ɡɚɜɨɸɜɚ
ɫɪɟɛɴɪɟɧɦɟɞɚɥ

ɉɚɜɥɢɧɋɬɟɮɚɧɨɜȾɢɦɢɬɪɨɜ
ɫɟ ɩɪɟɛɨɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚɢɫɟɨɤɢɱɢɫɴɫɡɥɚɬɟɧ
ɦɟɞɚɥ ɜ ɤɥɚɫ Ɍ ɤɭɛɫɦ ɢ
ɛɪɨɧɡɜɤɥɚɫ6&ɤɭɛɫɦ
Ɉɬɛɨɪɧɨ Ʉɥɭɛɴɬ ɨɬɧɨɜɨ ɛɟ
ɧɚ ɩɨɱɟɬɧɚɬɚ ɫɬɴɥɛɢɱɤɚ ɨɬɥɢɱɟɧ ɫ ɛɪɨɧɡɨɜ ɦɟɞɚɥ ɋ
ɬɨɜɚ Ʉɥɭɛɴɬ ɩɨ ɜɨɞɨɦɨɬɨɪɟɧ
ɫɩɨɪɬɌɭɬɪɚɤɚɧɨɬɛɟɥɹɡɜɚɨɳɟ
ɟɞɧɚɭɫɩɟɲɧɚɝɨɞɢɧɚɫɴɫɡɚɜɨɸɜɚɧɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦɟɞɚɥɚ
ɨɬ Ⱦɴɪɠɚɜɧɢɹ ɲɚɦɩɢɨɧɚɬ ɢ
ɨɬɛɨɪɧɨɤɥɚɫɢɪɚɧɟ
Ⱦɚɩɨɠɟɥɚɟɦɇɚɞɨɛɴɪɱɚɫ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɩɢɥɨɬɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɰɢ
ɨɬɤɥɭɛɚɚɭɫɩɟɯɢɬɟɞɚɝɢɫɴɩɴɬɫɬɜɚɬ ɢ ɩɪɟɡ ɧɨɜɚɬɚ 
ɝɨɞɢɧɚ

Коледeн шахтурнир
Велизар Бойчев спечели мотопед от
томболата на фирма "Моника-92"

Тодорка АНГЕЛОВА
радиционният Коледен
шахтурнир за мъже се проведе на 26 декември м.г в
Тутракан, организиран от Клуба
по шахмат "Трансмариска". С много
ентусиазъм и предколедно настроение в надпреварата се включиха

12 шахматисти.
След изиграните партии, призовата тройка на победителите
оформиха д-р Синан Топал, Венцислав Хаджибеев и Венцислав
Мирчев. В крайното класиране след
тях се наредиха Момчил Йосифов,
Йордан Македонски и Красимир

Костадинов.
За всички участници имаше
награди.
Ръководството на Клуба по шахмат пожелава успешна и спокойна
2016 г. на всички - шахматисти,
любители, фенове на тихата игра и
съграждани - бъдете здрави!

ам.-областният управител
Елена Томова уважи от
името на Областна администрация Силистра тържеството
за Коледа и Нова година в Дневен
център за хора с увреждания в

село Сокол, община Главиница.
За пореден път пред своите
гости участниците в дейностите на
клуба демонстрираха своята жизненост и празнично настроение с
благодарност за възможността да
имат свое средище за общуване.
Центърът е създаден по проект
през 2011 г. със средства от

Европейски социален фонд. Във
всекидневието му има часове по
трудотерапия, работа с компютри, масажи, нагревки, фитнес
с велоергометър и спортуване,
съобразено с възрастта и здравословното състояние на тридесетината души, посещаващи своя
втори дом.
“ТГ”

Т

Ʉɨɥɟɤɬɢɜɴɬɧɚɦɚɝɚɡɢɧɚɡɚɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɨɱɚɤɜɚɫɜɨɢɬɟɤɥɢɟɧɬɢɩɪɟɡɝ

авръх рождения си ден - 26
декември, тутраканският
предприемач Венцислав
Танчев организира тегленето на
годишната томбола за голямата
награда на неговата фирма "Моника-92".
В магазина за строителни материали на ул. "Ана Вентура", където
се проведе жребият, бяха дошли
и редовни клиенти, за да видят с
очите си събитието.
Голямата награда - мотопед
"SWAN-50", спечели Велизар Бойчев от Тутракан. Покупка на стойност 1570,30 лв. извършена на 8
май 2015 г. му осигури късмета.
Тъй като тогава се оказа, че
победителят е в Троян, своята
награда той получи по-късно.
През тази година томболата
продължава - нов мотопед очаква
своя притежател!
“ТГ”

Н

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

З

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

7 януари - Гюлнур РЕДЖЕБ, с.Бащино, община Главиница
9 януари - Юлия ЙОРДАНОВА, гр. Тутракан
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Гл.експерт "Образование и култура",
Община Тутракан
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кметство с. Стефан
Караджа, община Главиница
10 януари - Пеню ПЕНЕВ, Техн. сътрудник, Община Главиница
11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл.счетоводител, ДГС-Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Гл.експерт "Админ.наказателна дейност", Община Тутракан

12 януари - Ергюн ИДРИЗ, Община Главиница
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр. София
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, Състезател по кану-каяк, гр.
Тутракан
13 януари - Володя ИВАНОВ, Ръководител на Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 януари - Джунейт КАНТАРОВ, гр. Тутракан

7 януари - Ивановден - Иван, Иво, Йоан, Ивайло,
Иванка, Ивана, Ива, Йоана, Йоанна, Иванета, Ина,
Ивелин, Ивелина, Ивайла, Ивет, Ивета, Ивон, Ивона,
Ивалин, Ивалина, Иванина, Ванина, Ваньо, Ваня, Калоян,
Йовко, Йовка, Йото, Йонко, Йонка, Яне, Яна, Жан, Жана

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

