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14 - 20 януари 2016 г.

Цена 0.60 лв.

В Тутракан, на 15 януари:

Рок-пресконференция
ще дадат Наско и Слави от Б.Т.Р.,
Цонко Цонев Кметъла и
тутраканският кмет д-р Стефанов

рокаджии ще дадат спе- ще представят пред мествама музиканти, един циална пресконференция ни, регионални и централни
Кметъл и един кмет в Тутракан на 15 януари. медии своите намерения за
или общо четирима Точно на обяд, четиримата
на стр. 5

Д

Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:

Очакваме съдът да разреши
управленския казус
Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на всички
17 общински съветници,
на 8 януари, в Главиница
се проведе заседание на местния
парламент. То бе свикано освен
на основание на ЗМСМА, така и
на заповед на областния управител. С негова заповед бе свикано
и предходното заседание - на 4
януари, когато клетва положиха
двама нови общински съветници
и съставът на Общинския съвет бе
попълнен.
На практика, последната проведена сесия бе седма поред за мандата и трета, по време, на която се
на стр. 3
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Депутатът Алтимир АДАМОВ с първа
приемна за годината в Тутракан
Н
Административният съд спря предварителното
Калина ГРЪНЧАРОВА
ародният представител от ГЕРБ Алтимир
Адамов осъществи
първата си приемна за
годината в Тутракан на 11
януари. В обедните часове
той изслуша гражданите,
които представиха пред
него своите проблеми и
се ангажира с разрешаването им. Освен за тях, с
депутата разговаряме и
по актуални регионални и
национални политически
теми.
- Г-н Адамов, логично е
най-напред да разберем
какви въпроси поставят
при срещите си с Вас
гражданите, от какво са
недоволни или доволни?
- Навсякъде те са от
почти еднакво естество
- основно безработицата,
проблеми с монополите електроразпределителни,
мобилни оператори, проблеми свързани с Общините и
"Социални грижи".
Ще споделя и още един
момент - много интересна
на стр. 2

изпълнение на заповед за временно изпълняващ
длъжността кмет на община Главиница
ри жалби срещу заповед
№ РД-20-3/07.01.2016
г. на областния управител на област Силистра (подписана в деня
на издаването й от зам.областният управител), с
която е назначена Сениха
Бейхан Неази за временно
изпълняваща длъжността
кмет на Община Главиница
до полагането на клетва
от новоизбран кмет, са
подадени до Административен съд-Силистра. Те
са от Насуф Насуф, Сюзан
Хасан, зам.-кмет на Община
Главиница и Месут Алиш председател на Общински
съвет-Главиница. Съдът е
на стр. 2
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РЕГИОН
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Обявление за провеждане на процедура за подбор
на персонал за Център на настаняване от семеен
тип за деца и младежи без увреждания
ОБЯВЯВА
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋ ɊȾ
 ɝ ɧɚ Ʉɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɬɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɫɥɟɞɧɨɬɨ

ОБЯВЛЕНИЕ
ɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɩɨɞɛɨɪɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɡɚɐɟɧɬɴɪɧɚɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧɬɢɩɡɚɞɟɰɚɢɦɥɚ
ɞɟɠɢɛɟɡɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɡɚɞɥɴɠɧɨɫɬɢ
1. Ръководител/Социален работник - 1 щ. бр.
2. Детегледач - 5 щ. бр.
I. Изисквания за длъжността „Ръководител/Социален работник”
1. Минимални изисквания:
- Образование – висше; образователно-квалификационна
степен „бакалавър”;
- Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални дейности, икономика, медицина, право;
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство
на кандидатите:
- Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението
на дейността, умения за отчитане на дейността;
- Компютърна грамотност;
- Организационна компетентност и способност за планиране
и организиране на дейността на ЦНСТ;
- Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в
екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра.
Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане
на контакти. Оказва подкрепа и грижа на децата в Центъра.
II. Изисквания за длъжността „Детегледач” – 5 работни позиции
1. Минимални изисквания:
- Образование – средно
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство
на кандидатите:
- Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на
работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация
за работа с деца и младежи.
- Компютърна грамотност;
- Стажът и опита се считат за предимство;
- Да имат комуникативна компетентност и умение за работа
в екип.
Характер на работата:
Ежедневни грижи за деца и младежи, придружаване, възпитание и организиране ежедневието в ЦНСТ. Отговаря за живота
и здравето на децата, настанени в социалната услуга и взема
участие в създаването на близка до семейната среда. Предоставя
образователни и занимателни дейности, формира общи занимания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата.
Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю
Необходими документи за участие в процедурата по подбор
1. Заявление за участие
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в
съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна
книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения
и квалификации при наличие на такива
6. Свидетелство за съдимост
Място и срок за подаване на документите
Подаването на заявлението и приложените документи към
него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Общинска администрация - Тутракан, до 19. 01. 2016 г. /
вторник/ до 16.00 часа.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на
20.01.2016 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общината.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Тутракан – ул.”Трансмариска”
№ 31 и на сайта на Община Тутракан.

Община Главиница
Област Силистра

ПОКАНА
На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Кметът на община Главиница,
кани жителите на общината за публично обсъждане
на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 - 2019 г., което ще проведе на
22.01.2015 г. (петък) от 16:00 ч., в заседателната
зала на Община Главиница, ул.”Витоша” №44, етаж IV.

14 -20.01.2016 г.

Депутатът Алтимир АДАМОВ с първа
приемна за годината в Тутракан
от стр. 1 чисто съдебна фаза. Заповедта на областния управител е обжалвана. Съдът е
този, който ще реши. Ако
съдът прецени да допусне
предварителното изпълнение, което е заложено, заповедта ще се допусне. Ако
не, съответно ще вземе
решение, с което ще види
по-нататъшните действия
какви ще са, както на самия областен управител,
така и на самия назначен
и.д. кмет от областния
управител. Защото предварителното изпълнение с
оглед обществения интерес е най-важната част от
заповедта.
- А политическите пререкания около кмета на
община Главиница?
- Аз не смятам, че това

е подготовката, свързана
с новия програмен период.
Нашият регион е земеделски. Мен ми харесва това,
че доста хора с оглед кандидатстването в миналия
програмен период са видели
ползата от европейското
финансиране и сега продължават, имат желание,
дори се увеличават, което
е хубаво за нашия регион
да влязат свежи пари. Не
само земеделци, но има примерно и бизнесмени, които
по Оперативната програма Конкурентоспособност
проявяват интерес.
- Запознат сте, предполагам, с казуса в Главиница. Вашият коментар?
- В момента той е в

са политически пререкания,
просто всеки един защитава определена теза. В
случая, фактите са налице - имаме осъден кмет,
който е спечелил избори,
с влязла в сила присъда,
която не подлежи на обжалване. Факт е, че Общинският съвет в поредни
заседания не предприема
действия по назначението
на заместник. Факт е, че
Общинската избирателна
комисия е взела решение,
което не е с 2/3 от общия
брой, както се изисква за
приемане на решение. Но в
крайна сметка, при това
бездействие на Общинския
съвет, при това невземане
на решение от Общинската избирателна комисия,
законът дава възможност

на областния управител да
използва правомощията си
да назначи временно изпълняващ длъжността кмет до
провеждане на изборите.
- ...които се насрочват
от...
- Изборите ги насочва с
указ президентът.
- Продължава да е актуална темата ДоганМестан...
- Това е проблем на ДПС.
Според мен обаче, този
проблем не е свързан с
руско или турско влияние,
той е вътрешно партиен
и според мен касае други
неща, които са в самата
партия, но в никакъв случай
не смятам, че руско или
турско влияние са довели до смяната на Лютви
Местан.

Административният съд спря предварителното изпълнение на
заповед за временно изпълняващ длъжността кмет на община Главиница
от стр. 1 ал. 1 от АПК с оглед защитата на обществения
интерес, засягащ цялостната дейност на община
Главиница, осигуряване на
нормалното и непрекъснатото функциониране на
администрацията, предвид
необходимостта от наличие на представляващ териториално-административната единица за осъществяване на вменените
му от закона дейности
за административно обслужване на населението,
визирани подробно в чл. 44
на ЗМСМА“. Насуф Насуф
твърди, че правомощията
му като избран кмет на
Главиница, все още не са
прекратени, което според
съда дава основателност
на оплакването му. Според обжалваната заповед
ОИК-Главиница е прекратила правомощията на
оспорващият като кмет
на Общината. Подобно
решение обаче не е представено с преписката до 7

оставил без разглеждане
жалбата на Месут Алиш
поради недопустимост,
но по останалите две се
произнесе с Определения
на закрито заседание проведено на 12 януари.
С Определение №
37/12.01.2016 г. по Административно дело №
9/2016 г. съдът е спрял
предварителното изпълнение на заповед № РД-203/07.01.2016 г. на областния управител, допуснато
на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК,
с която е назначена Сениха Бейхан Неази за временно изпълняваща длъжността кмет на Община
Главиница до полагането
на клетва от новоизбран
кмет. Производството е
образувано по жалба на
Насуф Махмуд Насуф. В
оспорваната заповед се
казва „допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60,

Търсят берачки на
ягоди в Испания
генцията по заетостта информира, че продължава да набира
кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания. Заявените
за цялата страна общо 450
места за работнички за бране на ягоди са по браншова
оферта на испански работодател от провинция Уелва.
В нея конкретно са описани
изискванията към кандидатките, както и условията на
работа. Ягодоберачките
трябва да са на възраст от
20 до 40 години. Тази година климатичните условия
в Уелва са много добри и
периодът на заминаване ще
бъде през февруари-март,
което и предполага по-голям
шанс за кандидатките да
бъдат одобрени. Брутната
заплата е близо 40 евро/ден.
Работното време е съгласно
колективния трудов договор
за селското стопанство за
провинцията - 6,5 часа на
ден. На наетите българ-

А

ки се осигурява безплатна
квартира, като пътуването
до Испания е за сметка на
работничката, но ако тя
остане до края на кампанията при работодателя, то
той заплаща билета й за
обратния път до България.
Режийните разходи от около
15-20 евро на месец се заплащат от самите работнички.
Датите на интервютата за
записалите се кандидатки на
територията на отделните
дирекции „Регионална служба
по заетостта” за областите Русе, Разград, Силистра
и Търговище са – на 28 и 29
януари в Разград, в залата
на хотел "Централ", ул.„Бели
Лом” № 40. Пълна информация
за конкретните изисквания
на испанския работодател,
образци и подробни указания
за необходимите документи, които да се носят на
интервюто, желаещите да
работят в Испания могат да
получат във всяка дирекция
“Бюро по труда”.

януари, когато от Областна администрация е издадена заповед за времено
изпълняващ длъжността
общински кмет.
Според
Административния съд не
само че няма основание
за издаването на такава
заповед, но и за допускане
за предварителното й изпълнение.
Делото е присъединено
към адм. дело № 7/2016 г.,
по което е Определение №
38/12.01.2016 г. То е образувано по жалба на Сюзан
Хасан и с него Административен съд – Силистра
също е спрял предварителното изпълнение на
горецитираната заповед
на областния управител.
Определението на съда
подлежи на обжалване в
7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния
административен съд.
За 20.01.2016 г. (сряда)
от 15.30 ч. в Административен съд – Силистра е
насрочено открито съдеб-

но заседание по адм. дело
№ 7/2016 г.
До Административен
съд-Силистра има внесени и две жалби срещу Решение № 206 от
22.12.2015 г. на ОИК –
Главиница, с което са
прекратени пълномощията на Насуф Насуф като
кмет на община Главиница. Едната е от него
лично и за 15.01.2016 г.
(петък) от 14:00 ч. съдът е насрочил открито
съдебно заседание по
адм. дело № 8/2016 г., а
втората - от политическа партия „Движение за
права и свободи”, съдът е
оставил без разглеждане
поради липса на признат
от закон правен интерес,
и е прекратил производството по адм. дело №
2/2016 г.
Определението на съда
подлежи на обжалване в
7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния
административен съд.

Удължава срокът за набиране на заявки за
разкриване на свободни работни места по
схема „Младежка заетост”
Заявки могат да се подават до
31 март 2016 г. или до изчерпване
на финансовия ресурс по схемата,
която е по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Тя дава
възможност на работодателите да
наемат младежи на възраст до 29
години включително в две основни
направления:
- Стажуване: осигуряване на работа по реда на чл.233а от Кодекса
на труда на младежи с висше или
средно образование с цел практикуване по придобитата професия
под ръководството на наставник.
За всеки стажуващ младеж се
покриват разходите за период от
6 месеца за възнаграждения в размер на минималния осигурителен
доход за разкритото стажантско
място и съответните здравни и
социалните осигуровки. Ако след
приключване на стажа младежът
остане на работа по безсрочен
трудов договор, на работодателя
ще бъдат покрити разходите за
социално и здравно осигуряване
за срок от още 6 месеца;
- Обучение по време на работа:
наемане по реда на чл.230 от Кодекса на труда на младежи, които
да бъдат обучени на работното

място от наставник по определена професия или специалност.
На работодателите за срока на
обучение по време на работа (до
6 месеца) се предоставят средства
за възнаграждениe на наетото лице
в размер на 90% от минималната
работна заплата за страната и
дължимите здравни и социални
осигуровки. Допълнителните задължения на наставника за периода на обучението се стимулират
чрез предоставяне на средства за
възнаграждение в размер на 1/2
от минималната работна заплата
за страната.
Заявките със свободните работни места, които се подават в
дирекциите „Бюро по труда”, се
обработват по реда на тяхното
постъпване. От стартирането на
схемата „Младежка заетост” бизнесът търси и е заявил готовността
си да наеме за стажуване или обучение по време на работа общо 906
млади хора от област Силистра.
Най-често се търсят кандидати за
длъжности в търговията, ресторантьорството, преработващата
промишленост, транспорта и др.
По сключени договори по схемата
вече работят 136 младежи.

РЕГИОН

3

Месут АЛИШ, Председател на Общински съвет-Главиница:

Добра дейност отчита
Областната дирекция
по безопасност на храните

14 -20.01.2016 г.

Очакваме съдът да разреши управленския казус
от стр. 1 на населението, визирани подробно в чл. 44 на ЗМСМА“.
До назначаването на и. д. кмет
на общината се стигна във връзка
с прекратените правомощия на
новоизбрания в „Местни избори
2015“ кмет Насуф Насуф, като
резултат от присъда на Апелативен съд Варна, издадена на 3
септември 2015., потвърдена от
ВКС на 2 декември 2015 г.
За този проблем и очакванията
за бъдещата работа на Общин-

приемат легитимни решения. Това
бе изключително трудна сесия, с
остри дебати и политически привкус, която продължи близо седем
часа. Време, в което бяха приети
решения по докладни записки
разглеждани на предходните две
заседания, върнати от областния
управител като незаконосъобразни заради липса на кворум при
приемането им.
Така Общинският съвет вече

има Правилник за работа, формирани постоянни комисии с
ръководства, представители в
различни асоциации, сдружения
и съвети, където Общината членува, определен е промилът за
такса "Битови отпадъци", актуализиран е списъкът с капиталовите
разходи без средствата предназначени за Спортния център,
приета е Годишната програма за
развитие на читалищната дейност
и др.
Общинските съветници бяха
запознати и със заповед подписана от зам.-областния управител
Младен Минчев, изпълняващ
длъжността областен управител
в деня на подписването на заповедта - 7 януари, с която Сениха
Неази е назначена за временно
изпълняваща длъжността кмет на
община Главиница до полагането
на клетва от новоизбран кмет. В
документа се казва „допускам
предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК с оглед защитата на
обществения интерес, засягащ
цялостната дейност на община Главиница, осигуряване на
нормалното и непрекъснатото
функциониране на администрацията, предвид необходимостта
от наличие на представляващ
териториално-административната единица за осъществяване на
вменените му от закона дейности
за административно обслужване

ския съвет е разговорът с неговия
председател Месут Алиш:
- Моите очаквания са много
позитивни. Най-после Общинският съвет заработи както трябва.
Наистина, последното заседание
беше много тежко, с много точки
за разглеждане, но в крайна сметка свършихме това, за което сме
избрани от нашите избиратели.
- На какъв етап е развитието на
проблема с кмета на общината?
- Събраха се доста събития
около г-н Насуф Насуф, законно
избраният кмет на община Главиница. Знаете, на 2-ри декември
м.г. той получи присъда, съгласно, която не може да заема определени държавни длъжности.
Редно е неговите пълномощия да
бъдат прекратени от Общинската
избирателна комисия (ОИК), но
покрай прекратяването на неговите пълномощия се случиха
поредица от събития, които по
никакъв начин не отговарят на
законите на Република България.
Ще започна от първото решение
на ОИК - №206 от 22.12.2015
г., където задължение на ОИК е
да изпрати копие от решението
до председателя на Общински
съвет-Главиница и на ЦИК. Решението не беше формулирано
както трябва, в смисъл, това не
беше решение, а някакво подобие
на протокол, защото, примерно,
2-ра точка, по която се разглеждаше именно проблема с нашия

кмет, е формулирана така: "За
прекратяване предсрочно на
пълномощията на кмета на община Главиница гласуваха "За"
6 членове (с поименен списък
на членовете на ОИК) и против 4
членове". Съгласно законодателството на България и по-специално, на Методическите указания
на ЦИК, за да бъде едно решение
на ОИК законно - в случая за
прекратяване на пълномощията,
е необходимо "За" да гласуват

2/3 от общия брой на членовете
на ОИК, а при нас са 6 членове,
което е много по-малко от 2/3.
- Това ли е причината до този
момент Общинският съвет да не
е избрал и.д.кмет на общината?
- Да, това ме поставя в невъзможност да предложа решението на ОИК пред Общинския
съвет, защото де факто нямаше
никакво решение. Естествено, аз
като председател на Общинския
съвет, обжалвах това решение
пред Административния съд, но
се оказа, че не съм компетентен
орган за обжалване. То бе обжалвано още от страна на г-н
Насуф, на политическа партия
ДПС и чакаме определението на
Административния съд.
Ние не можем да изберем
в.и.д. кмет на общината без
решение на ОИК, но такова не
получаваме. Мисля, че това
е целенасочено. И тук ще си
позволя да посоча, че основен
виновник за случая е г-н Янков,
който е председател на ОИК,
защото той трябва да подходи
съгласно Методическите указания на ЦИК.
Последствия имаше, разбира
се. Непосредствено преди последното ни заседание, на 8-ми
януари, изненадващо до мен
на сесията на Общинския съвет
дойде г-жа Сениха Ниази, която
ми даде, а в същото време аз
получих по Еконт, една заповед

не на областния управител, а на
зам.-областния управител, която е свързана с назначаването
на в.и.д. кмет на община Главиница до полагане на клетва от
новоизбрания кмет. Учудващо,
не са прекратени пълномощията на действащ кмет, в същия
момент се назначава изпълняващ длъжността кмет. Това
пак ни поставя в една такава
ситуация, която не е приятна за
никого. Не мога да се съглася с
тази заповед на зам.-областния
управител, защото мотивите му
са, че се създава административен вакуум в общината. Аз бих
попитал тук всички, които са
пряко свързани с управление на
общини или изпълняват някаква
управленческа дейност, може
ли представителите на същите
партии, които са в Общинския
съвет, четири поредни сесии
да не идват и да създават пак
по същия начин един вакуум в
решенията, които се вземат в
Общинския съвет - административни и нормативни актове, а в
същото време, същите хора да
обвиняват общинска администрация и кмета на общината
г-н Насуф Насуф, че със своите
постъпки и с невъзможността да
изпълнява тази функция, според
тях, създава административен
вакуум. Има две противоположности, веднъж, Общинският
съвет в течение на цял месец не
може да провежда заседание за
това, че представителите на тези
партии не присъстват на заседания умишлено, а съветници не
могат да положат клетва, заради това, че няма кворум. През
целия този период, се създава
едно натрупване на негативизъм
и от страна на обществото, не
могат да се утвърдят актове,
които би трябвало да бъдат
утвърдени, за да работи общинската администрация нормално
и в същото време да казваме,
че е създаден административен
вакуум в самата община. Това за
мен по никакъв начин не може
да бъде политика за развитието
на една община.
- В крайна сметка, кой е кметът на община Главиница сега?
- За мен, без всякакви пристрастия, кмет на община Главиница към настоящия момент
е законно избраният кмет г-н
Насуф Махмуд Насуф. Той ще
бъде кмет на община Главиница, докато бъдат прекратени
неговите пълномощия от ОИК.
Това е единственият орган,
който може спре неговите пълномощия и единствено решението на ОИК може да предизвика
заседание, на което Общинският съвет да избере временно
изпълняващ длъжността кмет
на общината.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 януари 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 оператор, въвеждане на данни – средно обр., сътрудник в
малък и среден бизнес
1 отчетник, счетоводство - средно обр., сътрудник в малък и
среден бизнес
2 продавачи, закуски и напитки – средно обр.
- За обучение по време на работа
2 сервитьори – основно образование
2 бармани – основно образование
1 кантарджия – средно обр., компютърна грамотност
2 общи работници – няма изисквания за заемане
1 машинен оператор, пресевна машина – средно обр.
1 отчетник в счетоводство – средно обр., компютърна грамотност
1 оператор, въвеждане на данни – основно обр., компютърна

грамотност
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно
обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 младши учител в детска градина - висше образование, предучилищна педагогика
1 портиер - средно образование
2 чистачи/хигиенисти – средно образование
25 лични асистенти – начално образование
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

ȾɪɋɟɛɚɯɬɢɧɏȺɅɂȾ

ад 69 000 животни са
ваксинирани за „син
език“ в област Силистра
през изтеклата година. Обхванати са 24 337 говеда и 44 864
овце, съобщи д-р Себахтин
Халид, директор на Областната
дирекция по безопасност на
храните. Срещу заболяването
„антракс“ са имунизирани 2 267
едри преживни и 11 869 дребни
преживни животни. Данните от
годишната равносметка сочат
още, че за туберкулоза са изследвани 4 459 животни, като
тази дейност продължи и през
последния месец на годината и
броят на обхванатите е с още
9000 повече. Проверени са 92
550 пчелни семейства. 111 са
извършените проверки за кла-

Н

сическа чума по свинете.
По отношение на кръвните
проби, д-р Халид посочи, че
са взети 9 251 проби от едри
преживни и 10 840 проби от
дребни преживни животни.
През 2015 г. са маркирани 683
едри преживни животни, т.е.
новородени и 6 679 дребни преживни. Изпратени са около 500
кръвни проби, взети от птици, с
което приключва и имунопрофилактичният план за годината.
„Във връзка с установените
случаи на птичи грип на територията на резервата „Сребърна“
в началото на годината, найдоброто е, че не допуснахме
заболяването да излезе извън
територията на резервата“,
заяви д-р Халид.

Община Силистра
Дирекция "Хуманитарни дейности" Отдел "Култура"
Литературно сдружение
"Реката и приятели"

ОБЯВЯВАТ
15-ти Национален Поетичен Конкурс

„Любовта е пиянство
или пиянство от любов"
ɡɚɧɚɩɢɫɜɚɧɟɧɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɩɨɫɜɟɬɟɧɨɧɚɮɟɜ
ɪɭɚɪɢ±ȾɟɧɧɚɋɜȼɚɥɟɧɬɢɧɢɧɚɋɜɌɪɢɮɨɧɁɚɪɟɡɚɧ
ɍɫɥɨɜɢɹɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɉɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɢɟɢɦɚɬɥɢɰɚɧɚɞɝɨɞɢɧɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬɟɚɧɨɧɢɦɟɧɀɟɥɚɟɳɢɬɟɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɬɪɹɛɜɚ
ɞɚɢɡɩɪɚɬɹɬɞɨɝɜɚɥɢɞɧɚɟɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɳɟɧ
ɫɤɨɬɨɤɥɟɣɦɨɝɨɥɹɦɩɨɳɟɧɫɤɢɩɥɢɤɫɴɞɴɪɠɚɳ
 ɟɞɧɨ ɧɟɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɨ ɢ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ  ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
 ɦɚɥɴɤ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧ ɩɥɢɤ ɫ ɥɢɱɧɢ ɞɚɧɧɢ ɬɪɢɬɟ ɢɦɟɧɚ
ɚɞɪɟɫHPDLOɬɟɥɟɮɨɧɡɚɜɪɴɡɤɚɫɚɜɬɨɪɚɢɤɪɚɬɤɚɬɜɨɪ
ɱɟɫɤɚɛɢɨɝɪɚɮɢɹɞɚɬɚɢɦɹɫɬɨɧɚɪɚɠɞɚɧɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ ɟ ɩɨɞ ɩɚɬɪɨɧɚɠɚ ɧɚ ɤɦɟɬɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ ɋɢ
ɥɢɫɬɪɚ ɞɪ ɘɥɢɹɧ ɇɚɣɞɟɧɨɜ Ɍɜɨɪɛɢɬɟ ɳɟ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ
ɨɬɬɪɢɱɥɟɧɧɨɠɭɪɢɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɩɨɟɬɴɬɅɸɛɟɧȾɚɲɟɜ
ɓɟɛɴɞɚɬɜɪɴɱɟɧɢɬɪɢɩɚɪɢɱɧɢɧɚɝɪɚɞɢɩɴɪɜɚɥɜ
ɜɬɨɪɚ±ɥɜɢɬɪɟɬɚɥɜɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚɧɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɞɨ ɨɛɹɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɤɚɤɬɨɢɞɚɧɟɫɚɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɥɢɜɞɪɭɝɢɤɨɧɤɭɪɫɢ
ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɩɴɪɜɚɜɬɨɪɚɢɬɪɟɬɚɧɚɝɪɚɞɚɨɬɬɨɬɨ
ɞɨɬɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɧɹɦɚɬɩɪɚɜɨɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬ
ɜɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɉɪɢɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟɧɚɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɜɤɥɸɱɟɧɜɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɇɚɝɪɚɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɳɟ ɫɟ
ɫɴɫɬɨɢɧɚɝɱɜɁɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ⱥɞɪɟɫɴɬ ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɬɚ ɟ ɝɪ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɭɥÄɋɢɦɟɨɧȼɟɥɢɤɢ´ʋɈɛɳɢɧɚɋɢ
ɥɢɫɬɪɚɫɬɚɹɁɚɤɨɧɤɭɪɫɚÄɅɸɛɨɜɬɚɟɩɢɹɧɫɬɜɨɢɥɢ
ɩɢɹɧɫɬɜɨɨɬɥɸɛɨɜ´
ɋɩɪɚɜɤɢɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɟɥ
ɢɥɢHPDLOFXOWXUH#VLOLVWUDEJ
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Ние сме приятели
Изпратихме една година,
на книгите!
с надежда в новата поглеждаме...

Марияна НАЦОВА
множество завоювани
отличия от различни
местни, регионални и
национални прояви НЧ „Янко
Забунов 1957“ в с.Черногор
изпрати 2015 г.
Членовете на ВГ „Китка“
с ръководител Пламен Калчев са носители на грамоти, диплом и сребърен медал от V-я национален фолклорен фестивал проведен
в с.Царевец, Свищовско.
Плакети, грамоти, диплом
и парични награди спечелиха от участия в редица
регионални събития: „Празника на водните лилии" с.Малък Преславец, „Рибен
фест" - с.Косара, фолклорен
събор „Eдин ден в дунав-

С

с.Звенемир. Първо място за
индивидуален изпълнител и
второ място на групата на
областно ниво на фестивал
"Букет" в гр.Дулово и класиране за националния кръг.
ВГ „Китка“ бяха поканени като специални гости
на празнична програма в
с.Искра. Имат и участие в
Българско Национално Радио, в програма за развитието на Община Главиница.
Успехи отчитат и децата от новосъздадения Клуб
за изобразително изкуство
с ръководител Марияна
Нацова, на която бе връчена специална грамота
за отлично представяне в
конкурса за детска рисунка „Природата на Малък
Преславец – вода, слънце и
усмивка“. И още - Грамоти
за I-во и II-во място и награди за отлично представяне
и класиране на малките
художници, свидетелства
ския край“ - гр.Тутракан, - с.Зафирово, фестивал за достойно представяне
„Зафирово пее и танцува" „Букет“на общинско ниво – и на останалите участници
в конкурса. Освен това те
завоюваха първо място от
фестивал „Букет“ на общинско ниво и II и III място
на областно ниво на тема
„Единство в различията".
Скъпи самодейци, с вашия
ентусиазъм и постоянство
превърнахме читалището
в истински притегателен
център на културата,
самобитността и самодейността. Получените
грамоти и дипломи са
доказателство за Вашия
труд.
Благодаря ви от името
на Читалищното настоятелство!
Бъдете здрави!

Малкото голямо четене

ие сме приятели на книгите! Това е крилато мото на
децата от група "Славейче"
в с.Черногор. И въпреки че не
могат да четат, жадните очички
поглъщат всяка дума, прочетена
от госпожата в детската градина,
от баби, майки и други четящи.
Красивите илюстрации на детските
книжки, които разтвориха в библиотеката на читалището, подтикваха
децата да пазят и внимателно да ги
разгръщат, да познават и разказват
за любимите герои на приказките
"Червената шапчица", "Житената

Н

питка", "Дядо и ряпа", "Вълкът и
седемте козлета".
Участието в приказното шествие
на баба на дете от групата впечатли децата, които от своя страна
демонстрираха как се играят "100
игри с приказни герои".
На раздяла новите приятели с
книгите получиха скъп дар - книжки за четене, с пожелания да бъдат
любознателни и артистични и да
се отбиват в родното читалище
от читалищния секретар Марияна
Нацова.

Изложба в Тутракан

“Посланията на паметта. Иван Кършовски между сабята и перото”
а 18 януари 2016 г. от
17:00 часа в изложбената зала на Исторически музей-Тутракан ще
бъде открита изложбата
“ Посланията на паметта.
Иван Кършовски - между
сабята и перото”. Тя е
съвместна инициатива на
РИМ-Добрич и Музея на
възраждането „Иларион
Макариополски” – Елена.
Експозицията е подготвена по повод 155 години от
първото честване на празника на Св. братя Кирил и
Методий в Добрич.
В църквата “Св. Троица”
в града през 1859 г. се открива първата специално
изградена училищна сграда,
просъществувала до 30-те
години на следващия век.
През десетилетията тази
сграда е била не само значим просветен център, но
и едно от средищата на
културния и духовния живот
на българите. Пръв учител
в новото училище е Иван
Кършовски. Той остава в
Добрич само една година, но
за това кратко време успява да издигне образованието ни на европейско ниво,
като въвежда модерния и
прогресивен за времето си
взаимоучителен метод на
обучение, годишните изпити и първото честване на
празника на светите братя

Н

Калинка ВАСИЛЕВА
чениците от ОУ „Иван
Вазов" в с. Зафирово
са редовни читатели
в библиотеката в селото.
В рамките на Националната седмица на четенето,
която премина под егидата
на образователното министерство през м.декември,
децата от III и IV а клас с
класни ръководители Виолета Стаматова и Калинка
Василева посетиха библи-

У

отеката на НЧ „Христо
Ботев - 1901 г.". Там те
се запознаха с начина на
организиране на дейността
в библиотеката, разгледаха
множество детски книжки
и с интерес участваха в
четенето на български
народни приказки и стихотворения. Посещението
премина изключително емоционално за децата.
"Обичам да чета, защото... За мен книгите са

като прекрасен диамант,
през който, когато погледнеш, виждаш света през
очите на героя" е казала
Радостина Петрова Христова от IVб клас на ЧОУ
"Веда" София.
Нашите ученици продължиха..., защото така се
пренасям в други страни и
планети, участвам в различни приключения, радвам
се заедно с героите или
плача с тях.

Кирил и Методий на 11 май
1860 г. Експозицията разкрива живота и делото на
Иван Кършовски, представяйки го като просветител,
революционер, борец за
църковна независимост и
един от „строителите на
съвременна България”. В
същото време чрез схеми,
текстове, снимков и до-

кументален материал се
акцентира и върху спецификата на Възраждането
в Добруджа и посланията
на някои от най-великите
българи, достигнали до нас.
Изложбата ще гостува
на тутраканци до края на
месец февруари. Входът е
свободен.
“ТГ”
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Рок-пресконференция
ще дадат Наско и Слави от Б.Т.Р.,
Цонко Цонев Кметъла и
тутраканският кмет д-р Стефанов
При нас е интересно

от стр. 1 сли от "Юрая Хийп", автор
на едноименна песен, Васко
Кръпката и Подуене Блус
Бенд и десетки още рок
банди стотици посрещат
юлското утро. С една неподправена емоция и върховно настроение...
Рок има не само на Джулая! "Огненият Дунав" е
истинско предизвикателство за всички, които през
години са го посетили.
Миналото лято за първи
път на огнената сцена пя
Джон Лоутън - един фен

предстоящите летни рок
дни в крайдунавския град.
На пресконференцията е
било предвидено да участва
и Джон Лоутън от "Юрая
Хийп", научаваме още от
тутраканския кмет, но
причините са уважителни и
ще го представлява Наско
от Б.Т.Р.
Тутракан се утвърди
като мястото на Джулай
Морнинг - тук, на брега на
Дунав. Заедно с популярни
рок изпълнители - Кен Хен-

на България и приятел на
участниците в рок пресконференцията.
Всъщност, в петък, в
Тутракан ще се съберат
хора от една кръвна група - фенове на рока. Те
имат много почитатели
и последователи. С тяхно
съдействие рок изненади ни
очакват и това лято. Първо - Джулая, а след това...
на "Огненият Дунав" - Джо
Лин Търнър, и Кикимора, и...
To be continued...
Калина ГРЪНЧАРОВА

В СОУ "Христо Ботев"-Тутракан:

388 години от рождението
на Шарл Перо отбелязаха
децата в училищната библиотека
Анка КОЗАРЕВА
а 12 януари т.г.
светът отбеляза 388 години от
рождението на Шарл
Перо, френски писател
и фолклорист, автор на
голям брой детски приказки, сред които „Спящата красавица”, „Синята брада”, „Котаракът
в чизми”, „Пепеляшка”,
„Малечко Палечко”, „Червената шапчица”, „Магарешката кожа” и други.
Съвместно с Иванка
Арсенова /педагогически съветник/ и Ирена
Проданова /възпитател/
организирахме за учениците от първи "а"
клас и учениците от
втори "б" клас интерактивни уроци, посветени на писателя и

света на приказките” при
полуинтернатната група
във втори ”б” клас. Още
през октомври, стиховете за есента тук оживяха
под звуците на музиката
и топлите багри на моливите в детските ръце.
Празникът на народните
будители, седмицата на
четенето със скъпи гости, бивши учители – Тотю
Пейков, Димитрина Рашева, Л.Николова и Пенка

Велкова.
В библиотеката отбелязахме и 388-годишнина от
рождението на френския
разказвач на приказки Шарл
Перо. Децата изгледаха
анимационния филм „Червената шапчица” и откриха
разликите с приказката.
Часът завърши с песничката за главната героиня,
а децата с нетърпение
очакват следващия урок в
училищната библиотека.

Разгледаха и пожелаха Шарл Перо.
да четат наличните
Любими и незабравими
книги в училищната биб- за много поколения ще
лиотека с приказки на останат прекрасните

му творби. Убедени сме,
че няма човек, който да
не знае неговите приказки.

Ирена ПРОДАНОВА
иблиотеката е хранилището на духовността в едно училище, но библиотекарят
е нейната душа. Такава
е и г-жа Анка Козарева –
душата на библиотеката
в СОУ ”Христо Ботев”.
Няма дата или събитие,
което тя да не е превърнала в празник. В празник са
превърнати и часовете за
Занимания по интереси „В

Б

Н

неговото творчество.
Момичетата и момчетата гледаха с интерес
анимационния филм по
приказката "Червената

шапчица". Откриха поуките и различията от
оригиналната творба.
Пяха въодушевено песента за малката героиня.
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Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 4 от 17 декември 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 43
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разкриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца
и младежи без увреждания ( ЦНСТДМ без
увреждания).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Даване на принципно съгласие за
изграждане на „Градска часовникова кула”
в град Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Утвърждаване на обща численост на
персонала на общинско предприятие „БКС”
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Промени в Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна финансова
помощ на Кадер Алиева Зекериева.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Отпускане на еднократна помощ на
Валентин Иванов Димитров - гр. Тутракан, ул.
„Димитър Благоев” №64.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Ползване на абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на
градския транспорт от гражданите на възраст
65 и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г., представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване "За
земеделски труд и отдих", категория на земята
при неполивни условия IV /четвърта/, местност
”Зад болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12-387/05.08.2008 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Предварително съгласие от Общински
съвет гр.Тутракан за предаване на 282,00 кв.м.
представляващи част от имот с идентификатор № 73496.500.508 - публична общинска
собственост към урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ХХV-98, кв.1 с идентификатор №
73496.500.98, по КККР на гр. Тутракан и
за обявяването им от публична общинска
собственост в частна общинска собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.11 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата".
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.12 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.14 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.15 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.16 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.17 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.18 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата".
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.21 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.22 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.23 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.24 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ Земеделска земя с
идентификатор № 73496.504.25 в землището
на гр. Тутракан, местност „Зад болницата”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Отчет за десетмесечието на „МБАЛТутракан” ЕООД.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД
23. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 17 декември 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Актуализация на бюджета на Община
Тутракан за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Постъпило искане с вх. № РД-148121/08 12.2015 г. за кандидатстване на Агенция „Пътна инфраструктура” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. за
финансиране на проект за „Рехабилитация път

II-49 „Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан" от
км 89+100 до км 98+875.82, област Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 44
1. 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 за деца и младежи
без увреждания”, с адрес: гр. Тутракан, ул.
“Алеко Константинов№ 2Б, като делегирана
държавна дейност, с капацитет 14 места и
численост на персонала - 11,2, считано от
01.01.2016 година.
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: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Тутракан
дава принципно съгласие да се построи „Градска часовникова кула” в имот №73496.500.1,
находящ се в гр.Тутракан, обл.Силистра, по
кадастралната карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед РД-18-6/04.02.2008г.
на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес ул. „Трансмариска” №10,
чието изграждане ще бъде финансирано от
Ротари клуб - Тутракан.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.4 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.14 от Правилник за дейността на Общинско предприятие
„БКС”, общински съвет Тутракан утвърждава
нова обща численост на персонала на общинско предприятие „БКС” от 20,5 щатни бройки.
Упълномощава кмета на община Тутракан да
утвърди ново длъжностно и поименно щатно
разписание на Общинско предприятие „БКС”.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл. 21 ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 1 ал. 2 от ЗМДТ, Общински
съвет – Тутракан приема следните промени в
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Тутракан:
§ 1 В чл. 15 цифрата „1.2” се заменя с „1.7”
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Тутракан дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер
на 1000.00 лева на Кадер Алиева Зекериева
от град Тутракан във връзка с подадена от
нея Молба вх. № ЗСД-01-8377/15.12.2015 г.
За решението да се уведоми молителката,
като сумата да се преведе по посочена от нея
банкова сметка.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна
помощ на Валентин Иванов Димитров - гр.
Тутракан, ул. Димитър Благоев № 64 на стойност от 1000.00 лева /Хиляда лева/.
Гласували поименно: 17 съветници, За – 17,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 50
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Тутракан дава
съгласие, гражданите на Община Тутракан на
възраст над 65 години да ползват абонаментни
карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт .
2. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да сключи договор с фирмата превозвач
по линиите на градския и общинския транспорт, като сумата за доплащане от община
Тутракан за издаване на картите не може да
надвишава 960 лв. /деветстотин и шестдесет
лева/ с ДДС на месец.
3. Задължава фирмата превозвач ежемесечно до 5-то число да предоставя в общинска
администрация поименна справка за издадените абонаментни карти на правоимащите
лица за предходния месец.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 51
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
землището на гр. Тутракан както следва:

- Земеделска земя с площ от 1.022 дка и
идентификатор № 73496.504.11 по КК на гр.
Тутракан, съгласно АОС №1569/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1,090 дка
и идентификатор № 73496.504.12 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1570/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.058 дка
и идентификатор № 73496.504.14 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1571/17.10.2013 г.
-Земеделска земя с площ от 1.139 дка
и идентификатор № 73496.504.15 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1572/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.082 дка
и идентификатор № 73496.504.16 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1573/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.057 дка
и идентификатор № 73496.504.17 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1574/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.089 дка
и идентификатор № 73496.504.18 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1575/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.129 дка
и идентификатор № 73496.504.21 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1576/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.054 дка
и идентификатор № 73496.504.22 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1577/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.135 дка.
и идентификатор № 73496.504.23 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1578/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 1.046 дка
и идентификатор № 73496. 504.24 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1579/17.10.2013 г.
- Земеделска земя с площ от 0.899 дка
и идентификатор № 73496. 504.25 по КК на
гр.Тутракан, съгласно АОС №1580/17.10.2013 г.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.8 ал.1, чл.6, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.15
чл.3, от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ и чл.2, ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество/НРПУРОИ/, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. Дава предварително съгласи за предаване на 282,00 кв.м. представляващи част
от имот с идентификатор № 73496.500.508
- публична общинска собственост към
новообразуван урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ХХV-98, кв.1 с идентификатор №
73496.500.98, по КККР на гр. Тутракан. Срок
на даденото съгласие 1/една/година.
2. Обявява 282,00 кв.м. представляващи
част от имот с № 73496.500.508 по КККР на
гр. Тутракан от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по–нататъшните действия свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 53
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
1,022 дка и идентификатор № 73496.504.11,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при
неполивни условия IV /четвърта/, местност
”Зад болницата” по КК на гр. Тутракан, при
съседи: 73496.504.105; 73496.504.12;7349
6.504.954;000154 и 73496.504.10 съгласно
АОС №1569/17.10.2013г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
608,00 лв. (шестстотин и осем 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 54
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
1090 кв.м. и идентификатор № 73496.504.12,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при
неполивни условия IV /четвърта/, местност
”Зад болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12-387/05.08.2008
г., при съседи: 73496.504.105; 73496.504.13;
73496.504.954 и 73496.504.11, съгласно
АОС №1570/17.10.2013 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 649,00 лв. (шестстотин четиридесет
и девет 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 55
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
1058 кв.м. и идентификатор № 73496.504.14,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при
неполивни условия IV /четвърта/, местност
”Зад болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12-387/05.08.2008
г., при съседи: 73496.504.105; 73496.504.15;
73496.504.38 и 73496.504.13, съгласно АОС
№1571/17.10.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
630.00 лв. (Шестстотин и тридесет 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 56
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
1139 кв.м. и идентификатор № 73496.504.15,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при
неполивни условия IV /четвърта/, местност
”Зад болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12-387/05.08.2008
г., при съседи: 73496.504.105; 73496.504.16;
73496.504.955 и 73496.504.14, съгласно АОС
№1572/17.10.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на
678.00 лв. (Шестстотин седемдесет и осем
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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 57
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
1082 кв.м. и идентификатор № 73496.504.16,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад
болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена
със Заповед № РД-12-387/05.08.2008 г.,
при съседи: 73496.504.105; 73496.504.17;
73496.504.955 и 73496.504.15, съгласно
АОС №1573/17.10.2013 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер
на 644.00 лв. (Шестстотин четиридесет 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 58
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
1057 кв.м. и идентификатор № 73496.504.17,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих", категория на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад
болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена
със Заповед № РД-12-387/05.08.2008 г.,
при съседи: 73496.504.105; 73496.504.18;
73496.504.955 и 73496.504.16, съгласно
АОС №1574/17.10.2013 г. и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 629.00 лв. (Шестстотин двадесет и
девет 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 59
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
1089 кв.м. и идентификатор № 73496.504.18,
с начин на трайно ползване ”За земеделски
труд и отдих”, категория на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад
болницата” по КК на гр.Тутракан одобрена

със Заповед № РД-12-387/05.08.2008 г.,
при съседи: 73496.504.105; 73496.504.19;
73496.504.956 и 73496.504.17, съгласно
АОС №1575/17.10.2013г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 648.00 лв. (Шестстотин четиридесет и
осем 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 60
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 1129,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.21, с начин на трайно ползване
”За земеделски труд и отдих", категория
на земята при неполивни условия IV/четвърта/, местност ”Зад болницата” по КК на
гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12387/05.08.2008 г., при съседи: 73496.504.105;
73496.504.22; 73496.504.956 и 73496.504.20,
съгласно АОС №1576/17.10.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 672.00 лв. (Шестстотин седемдесет
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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 61
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 1054,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.22, с начин на трайно ползване
”За земеделски труд и отдих”, категория
на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад болницата” по КК на
гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12387/05.08.2008 г., при съседи: 73496.504.105;
73496.504.23; 73496.504.957 и 73496.504.21,
съгласно АОС №1577/17.10.2013г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 627.00 лв. (Шестстотин 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 62
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 1135,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.23, с начин на трайно ползване
”За земеделски труд и отдих”, категория
на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад болницата” по КК на
гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12387/05.08.2008 г., при съседи: 73496.504.105;
73496.504.24; 73496.504.957 и 73496.504.22,
съгласно АОС №1578/17.10.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 675.00 лв. (Шестстотин седемдесет
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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 63
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 1046,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.24, с начин на трайно ползване
”За земеделски труд и отдих", категория
на земята при неполивни условия IV /четвърта/, местност ”Зад болницата” по КК на
гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12387/05.08.2008 г., при съседи: 73496.504.105;
73496.504.25; 73496.504.957 и 73496.504.22,
съгласно АОС №1579/17.10.2013г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 623.00 лв. (Шестстотин двадесет
и три лева).
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- 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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 64
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 899,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.25, с начин на трайно ползване
”За земеделски труд и отдих", категория
на земята при неполивни условия IV/четвърта/, местност ”Зад болницата” по КК на
гр.Тутракан одобрена със Заповед № РД-12387/05.08.2008 г., при съседи: 73496.504.105;
73496.504.130; 73496.504.957 и 73496.504.24,
съгласно АОС №1580/17.10.2013 г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 535.00 лв. (петстотин тридесет
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: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл. 11, ал. 1, т. 4, предложение 1 от Наредбата за учредяване на търговските дружества с общинско имущество
и за упражняване правата за собственост на
общината в търговски дружества с общинско
участие в капитала, приета с решение №135
по протокол №11 от 12 май 2008 г. на Общински съвет Тутракан и чл.40, ал.1 , т.1 буква „б”
от Закона за счетоводството, Общински съвет
Тутракан ПРИЕМА счетоводен отчет за десетмесечието на 2015 г. на „Многопрофилна
болница за активно лечение-Тутракан” ЕООД.
Гласували: 17 съветници, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 66
На основание на чл.56, ал.2, чл.124 ал.2 и
3 от ЗПФ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 17 декември 2015 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2015 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 67
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация/ ЗМСМА/ и във връзка с
чл.124, от Закона за публичните финанси,
Общински съвет гр. Тутракан ОДОБРЯВА
направените от Кмета на Общината промени
по прихода и разхода на Бюджет 2015 година,
както следва:
ПРИХОДИ + 80 000 лева
СОБСТВЕНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
§ 2406 – Приходи от наеми на земя +
80 000 лв.
РАЗХОДИ + 80 000 лева
Функция „Общи държавни служби”
Дейн. 122 – Общинска администрация
+ 30 000 лв.
Функция „Жил.стр.,благ., ком.ст-во и
опазване на околната среда”
Дейн. 622 – Озеленяване + 60 000 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религ.
дейности”
Дейн. 714 – Спортна база + 10 000 лв.
Дейн. 759 – Други дейности по културата
+ 50 000 лв.
Функция „Икономически дейности и
услуги”
Дейн. 898 – Др. дейн. по икономиката +
40 000 лв.
Функция „Разходи некласифицирани в
другите разходи”
Дейн. 910 – Разходи за лихви + 3 300 лв.
Дейн. 997 – Други дейности - такси +
400 лв.
Дейн. 998 – Резерв - 157 270 лв.
ДОФИНАНСИРАНЕ
Функция „Общи държавни служби”
Дейн. 122 – Общинска администрация
+ 32 770 лв.
Функция „Образование”
Дейн. 322 – Общообразователни училища
+ 10 800 лв.
2. Възлага на кмета на общината да отрази
промените по бюджета на общината и ги
разпредели по параграфи.
Гласували поименно: 17 съветници, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА
Общински съвет Тутракан приема следното:
Елементите на подземната инфраструктура
под обекта на интервенция - път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан" от
км 89+100 до км 98+875.82, в частта, която
преминава през с. Старо село са напълно
изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда
планово изграждане или реконструкция на
съществуващата подземна инфраструктура
за период от 5 години след приключване на
дейностите по проекта.
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ
Като си видиш зъболекаря
- О, забравих, сега ще запаля...
Един мъж казва на жена си: на улицата, той те пита: - "Как е Жена, комшията си татуирал на
Жена пита лекарката си:
зъбът?". Интересно какво пита оная работа Велико Търново,
- С разстройство мога ли да
гинекологът при среща?
мисля и аз да направя същото! пия противозачатъчни?
- Аз моите ги пия с вода, а ти
- Хаха... а бе скъпи, я по-доги пий с каквото искаш.
Влиза петокласник с говорен бре си татуирай Лом...
дефект в магазин:
Връща се жена от коман- Лельо, дай едно тафе!
Ако кажете на една жена, че е
- Моля?
дебела тя ще го помни цял жи- дировка, вижда в кофата за
- Тафе бе, лельо, тафе!
вот... Нали сте чували израза: боклук две пластмасови чинии.
Нейната реакция:
- Не знам какво е тафе!
"Помни като слон!".
- Любовници ли си водил!
- Абе, тафе за пиене, тафяво
Баба звъни на тел.112: - Ало,
- Ами... не много... само една.
тафе със захар!
- Защо ме излагаш пред хо- Съжалявам, не разбирам! сутринта пуснах газовия котлон в
рата? Все едно нямаме в къщи
- Е, да ми ядеш тура тогава! кухнятя и още не е загрял...
- А, запалихте ли клетка кибрит? нормални чинии!
- Марш от тук, калпазанин
ниеден! Не те е срам!
- Аааа, тура знаеш, а тафе
Двама току що дипломирали не знаеш!
се лекари се носят гордо по улицата и поставят диагнози. Пред
Дете казва на майка си:
тях върви стар човек, но много
- Мамо, написах на оградата
упорито стиска кълките си.
една дума с три букви!
Единият лекар казва: "Това
Майката плясва на детето
е Бехтерев!", а другият: "Иши- един шамар зад врата.
ас!". Настигат го и питат кой е
Детето: - Защо ме удари?
Ако сте поискали информация от някоя
познал.
Думичката е „дом"!
институция по Закона за достъп до обществена
- Ех, момчета, и тримата не
Тогава бащата плеснал на
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
познахме. Мислех, че само ще майката шамар зад врата: - За
можете да получите
пръдна, а то...
дома трябва повече да мислиш,
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
за домаааа!
на
тел.
0887
057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
В магазина: - Какво иска
www.aip-bg.org
младата дама?
Марийка: - Кольо, аз пък съм
- Иска бутилка вино, добър модерна жена - не пера, не
мъж, шоколадова торта, хубава чистя, не готвя, ходя по пиано
книга, редовен секс... иначе, за барове и нощни клубове.
- Не си модерна, ма, не си бита...
хляб съм дошла.

След тежък запой, мъж се
събужда във вир-вода мокри
завивки и легло. Страшно се
притеснил, че се е напикал през
нощта и посърнал, отишъл в
кухнята при жена си: – Ленче, аз
таковата, се събудих и не знам,
какво се е случило... Но съм уверен, че пиках преди да легна...
– Не се притеснявай - отговорила жена му - не си се напикал.
– Оф - отдъхнал си пияницата
- а тогава какво?
– Ами прибра се като мъкнеше
голям снежен човек. Сложи го в
леглото и започна да го уговаряш да правите секс.

ТГ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Малката Айше пита баба си:
- Мамо, защо котката не пие
- Ма, бабо, що ти е така гладка
ракия като й дам?
- Защото е животно, моето дете. кожата, що ти е така стегнато
- Значи, в къщи само тате е тялото?
човек!
– Щото съм на 28 години бе,
келеш!

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

Сканди

СУДОКУ

Програма
Достъп до Информация

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Юбилеен календар за 100-годишнината
от Тутраканската епопея
П
рез 2016 година се
навършват 100 години от Тутраканската епопея.
Исторически
музей-Тутракан предлага
уникален календар за 2016
г. с 13 цветни гланцирани
страници, отразяващи, с
документален и снимков
материал славната битка
за Тутракан и Добруджа.
Календарът може да се
закупи в администрацията

на музея. Съществува възможност да бъде изпратен
с наложен платеж по пощата или с куриерска фирма.
Който желае календар,
да напише съобщение във
Facebook, като заяви колко
броя желае да закупи, име,
адрес за доставка и тел. за
връзка. Може да пишете и
на tutrakanmuseum@abv.bg.
Цената на календара е
10,00 лева.
“ТГ”

14 -20.01.2016 г.

Абонамент'2016
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола

Нова литература в
градската библиотека

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
ɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɨɛɧɨ
ɜɹɜɚɧɟɬɨɧɚɝɪɚɞɫɤɚɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɱɢɬɚɥɢɳɟ ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɩɨɥɭɱɢɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɨɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɤɭɥɬɭ
ɪɚɬɚɡɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɧɚɫɩɟ
ɱɟɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
± ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɡɚ
ɱɟɬɟɧɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬ´

ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɋɜɟɬ
ɥɚɧɚɉɟɬɤɨɜɚ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ
 ɥɜ ɚ   ɨɬ ɫɪɟɞ
ɫɬɜɚɬɚ ɫɚ ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɨɬ ɛɸ
ɞɠɟɬɚ ɧɚ ɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɋ
ɬɚɡɢɫɭɦɚɫɚɡɚɤɭɩɟɧɢɤɧɢɝɢ
ɨɬɝɨɜɚɪɹɳɢ ɧɚ ɬɴɪɫɟɧɟɬɨ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɨɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɜɴɡɪɚɫɬɢ

ɞɪɭɠɢɧɤɚ ɧɚ ɫ ɉɨɠɚɪɟɜɨ
ɉɪɟɡ ɬɨɡɢ ɫɟɡɨɧ ɥɨɜɰɢɬɟ ɫɚ
ɨɬɫɬɪɟɥɹɥɢɧɚɞɞɢɜɢɩɪɚɫɟ
ɬɚɢɧɮɨɪɦɢɪɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ
ɫɜɨɟɬɨ ɯɨɛɢ ɢ ɞɚ ɭɜɟɤɨɜɟɱɚɬ ɧɚɞɪɭɠɢɧɤɚɬɚȽɟɨɪɝɢɉɟɧɟɜ
ɤɴɫɦɟɬɚ ɫɢ ɧɚ ɫɧɢɦɤɚ ɡɚ ɩɨ
ɋɴɝɥɚɫɧɨɁɚɤɨɧɚɡɚɥɨɜɚɢ
ɤɨɥɟɧɢɹɬɚ
ɨɩɚɡɜɚɧɟɧɚɞɢɜɟɱɚɝɪɭɩɨɜɢɹɬ
ɇɚ ɫɧɢɦɤɚɬɚ ɬɭɤ ɟ ɥɨɜɧɚɬɚ ɥɨɜ ɧɚ ɞɢɜɚ ɫɜɢɧɹ ɢ ɨɬɫɬɪɟ

ɥɴɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟɧ ɞɪɟɛɟɧ ɞɢɜɟɱ
ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚ ɜ ɩɴɪɜɚɬɚ ɫɴɛɨɬɚ
ɧɚ ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɞɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɧɟɞɟɥɹ ɧɚ ɦɟɫɟɰ
ɹɧɭɚɪɢ Ƚɪɭɩɨɜɨɬɨ ɥɨɜɭɜɚɧɟ
ɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɫɚɦɨɩɪɟɡɞɟɧɹ
ɟɞɢɧɱɚɫɩɪɟɞɢɢɡɝɪɟɜɚɢɟɞɢɧ
ɱɚɫɫɥɟɞɡɚɥɟɡɚɧɚɫɥɴɧɰɟɬɨ

С

И ловец съм...
ɪɢɤɥɸɱɢ ɥɨɜɧɢɹɬ ɫɟ
ɡɨɧ ɡɚ ɝɥɢɝɚɧɢ Ⱦɨ 
ɹɧɭɚɪɢ ɥɨɜɰɢɬɟ ɢɦɚɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬ

П

“ТГ”

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

14 януари - Пламена ДРАГНЕВА, Контролен съвет, НЧ
"Н.Й.Вапцаров",Тутракан
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",Тутракан
15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, ПР, Областна администрация-Силистра
15 януари - Инна ЙОРДАНОВА, Студентка, Англия
17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Хигиенист, Кметство

Нова Черна
17 януари - Георги СЛАВОВ, Пазач, Община Тутракан
17 януари - Джем ВЕДАТ, 3б клас, СОУ "Йордан Йовков", Тутракан
17 януари - Антоновден - Антон, Андон, Антоний,

Антония, Антоанета, Тонка , Тони
18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас,
Наско, Нася, Настя

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

