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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 8

Година LIV

25 февруари - 2 март 2016 г.

Цена 0.60 лв.

На 29 февруари:

Футболистите от "Лудогорец" специални гости на
Бала на спортистите в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
радиционният "Бал на
спортиста", който
организира Община

Тутракан, тази година ще
Най-добрите спортисти бъдат наградени със спесе проведе на 29 февруари в през изминалата година, циални призове.
изисканата зала на Обред- тези с най-много победи
на стр. 2
ния дом в града.
и върхови постижения ще

Т
Златен приз
Отново пожар в
ЗМ "Калимок-Бръшлен" за създаване на устойчив
туристически продукт
на стр. 2

В Общински съвет-Главиница:

Избраха
Сюзан Хасан
за в.и.д. Кмет

ɁɚɦɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ
ɛɟɩɨɡɞɪɚɜɟɧɚɨɬȾɢɦɢɬɴɪɄɟɪɟɤɱɢɟɜɝɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɧɚ
ɫɩɌɭɪɢɡɴɦɢɨɬɞɢɯ

на стр. 8

1 март - Ден на самодееца!
Уважаеми самодейци от община Тутракан,
Уважаеми деятели на художествената самодейност,
Всички вие заслужавате уважение и възхищение за
своя труд – безкористен и всеотдаен!
Поздравления и поклон пред
вашия талант и ентусиазъм!

Честит празник!
на стр. 3

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Драги самодейци и ръководители,
Приемете сърдечни поздравления по случай 1 март –
Ден на художествената самодейност!
Запазете искрата на
будителството жива и я
предайте на поколенията !
Поздравления за това, че не
угасва вашият ентусиазъм,
енергия и всеотдайност!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан
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РЕГИОН

25.02.-2.03.2016 г.

На 29 февруари:

НОВИНИ
СИЛИСТРЕНСКИЯТ ТЕАТЪР ЩЕ ГОСТУВА В ТУТРАКАН
С театралната постановка "В старо село накрай света" от Недялко
Йорданов на 29 февруари (понеделник) в Тутракан ще гостува Силистренският театър "Сава Доброплодни". Пиесата е откупена от Община
Тутракан и е специален подарък от кмета д-р Димитър Стефанов
и неговия екип за жителите на общината по повод предстоящите
мартенски празници.
Началото е от 18:00 часа в залата на Читалището, а входът е свободен.
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА ТРЕТИ МАРТ
В навечерието на Националния празник на Република България,
НЧ "Н.Й.Вапцаров" организира традиционния празничен концерт, с
участието на самодейните фолклорни колективи. "Да почетем паметта на героите със силата на българския фолклор" - призовават от
културната институция.
Концертът ще започне в залата на Читалището от 18:00 часа на 2-ри
март - сряда, а във фоайето ще има щанд, от който всеки желаещ може
да си купи българския трикольор, мартеница или други изненади.
ТУТРАКАНСКИ ПРОЕКТ С ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ОТ
ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция преведе близо 480 000
лева за вече реализирани четири проекта на Местни инициативни
рибарски групи по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
година. Целта на инициативите, заложени в местните стратегии за развитие, е подобряването на качеството на живот в рибарските региони.
Съхраняването на традициите е акцент за МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” в проекта им „Тихият Дунав - традиции и модерен
туризъм”, по който Разплащателната агенция преведе окончателно
плащане от почти 98 000 лева.
ФУТБОЛЕН ТУРНИР
На 25 и 26 февруари (четвъртък и петък) на игрището в СОУ "Христо
Ботев" ще се проведе футболен турнир, който се организира от Община Тутракан, информира гл.експерт "Младежки дейности и спорт"
Васил Дойнов.
И в двата дни турнирът ще започва в 15:00 часа, като на 25 февруари
ще играят отборите във възрастовите групи V-VII клас, а на 26-ти - VIII-X
и XI-XII клас. За победителите са осигурени награди.
ШАХМАТ
По повод Трети март, Шахматният клуб "Трансмариска" организира
състезание за възрастни - на 27 февруари, и на 2 март за ученици.
Могат да участват любители и гости на града.
КРИМИНАЛЕ
Един пожар в комин са гасили силистренските огнеборци на 17
февруари. Произшествието е станало в град Тутракан. Няма материални загуби.
Пожар в сухи треви са гасили огнеборците на 18 февруари в
гр.Тутракан. Няма нанесени материални щети. Причините са небрежност при боравене с огън.
На 19.02 по пътя между селата Зафирово и Сокол, водач на лек автомобил „Пежо” със софийска регистрация е допуснал ПТП, вследствие
на което е настъпила смъртта на Ц.И. на 66 години от с. Зафирово. По
случая се води разследване.
Горски надзирател от държавното ловно стопанство „Каракуз“
е бил нападнат по време на работа в гората близо до село Подлес,
община Главиница.
Директорът на ловното стопанство инж. Иван Гройчев потвърди, че
има рапорт от надзирателя за инцидента. Гройчев е информирал Районната прокуратура и полицията в Тутракан за изясняване на случая.
Късо съединение в електрическата инсталация е причина за възникнал пожар в лек автомобил на 23 февруари в гр. Тутракан. Изгорели
са двигателя и електрическата инсталация. Огнеборците са спасили
купето на автомобила.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9/18.02.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на
възложителя в лицето на Владимир Стелиянов Йорданов и издадена
Заповед №РД-04-1443/03.11.2015 год. на Кмета на Община Тутракан,
на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ и с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ е
изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване
/ПЗ/ на ПИ с идентификатор 73496.104.211 местност:”Стопански
двор”, трайно предназначение на територията: ”Урбанизирина”;
начин на трайно ползване: „За стопански двор” по Кадастрална карта
на гр.Тутракан, обл. Силистра.
С проекта ПУП-ПЗ се установява тип територия ”Пп-предимно
производствена”.
Създава се градоустрйствена основа за изграждане на селскостопанска, промишлено-складова база. Застрояването е в рамките на
ограничитилните застроителни линии. Те отс-тоят от съседните имоти
на 3м., на 1м. от границата с улицата от изток и на 2м. от границата
с улицата от север.
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в
сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31,
ет.II, стая №13.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Футболистите от "Лудогорец" специални гости на
Бала на спортистите в Тутракан
от стр. 1 номинации във всеки спорт.
Това са Клубът по борба
"Истър", Клубът по водомоторен спорт, Клубът на
гълъбовъдите "Тутракански
вятър", Клубът по шахмат

"Трансмариска" и четири
футболни клубове.
Любопитната емоция на
бала, която този път са
осигурили организаторите
от общинската админи-

страция, е специалното
участие на отбора на ФК
"Лудогорец" (Разград).
Балът на спортистите
ще започне в 18:00 часа.

Отново пожар в
ЗМ "Калимок-Бръшлен"
О

провеждане на среща с
кметовете на общините
Сливо поле и Тутракан и
кметствата, чиито землища попадат в границата
на защитената територия, както и отговорните
институции за обсъждане
възможностите за съставяне на авариен план за
действия при подобни инциденти.
На 9 февруари в ЗМ "Калимок-Бръшлен" отново
имаше пожар. Засегната
бе площ от около 100 дка.
За последните четири месеца, пожарите в района
стават четири. Това дава
основание на подозренията,
че става дума за умишлени
палежи, а не за небрежност
при боравене с огъня, както
информира чрез ежедневния

си бюлетин ОДМВР-Силистра.
ЗМ „Калимок-Бръшлен“ е
най-голямата влажна зона
на територията на РИОСВ-Русе. Стопанисва се от
Община Сливо поле, ДЛС
„Дунав", Община Тутракан
и ДГС-Тутракан. Обявена
е за защитена със Заповед
№ РД № 451/2001 г. на министъра на околната среда
и водите.
Защитената местност е
едно от международно значимите места за водолюбивите птици по поречието
на река Дунав. На територията й са установени 188
вида птици, 61 от които
са включени в Червената
книга на България. Част
е от екологичната мрежа
НАТУРА 2000.
“ТГ”

Маскарадни игри
предстоят в с. Варненци

Работа в Португалия и Дания

Според регламента, осемте спортни клубове трябва
да представят в общинската администрация своите

коло 900 дка суха
трева и тръстика е
обгорялата площ при
пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“.
Инцидентът е възникнал
около 16:00 часа на 22
февруари в землището на
село Нова Черна, това е
установено от експертите
на РИОСВ-Русе при извършената проверка на място.
Сигналът е обслужен от
служители на РСПБЗН-Тутракан и представители на
ловната дружинка от с.

Калина ГРЪНЧАРОВА
а трета поредна година в с. Варненци
се провежда кукерски фестивал. Този път
събитието се превръща в
национално и точното му
наименование е Национален
събор на маскарадните
игри "Добруджански кукери-2016", информира секретарят на НЧ "Светлина"
Олга Атанасова. Всъщност,
читалището, Кметство
Варненци и Община Тутракан са основните организатори на събора. Той е част
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Старо село. В момента на
проверката са наблюдавани
слаби огнища, локализирани
в границите на съществуващите рибарници. Няма
данни за засегнати защитени видове животни. Все
още не е започнал гнездовият период на характерните
за влажната зона птици и
не се наблюдава струпване
на екземпляри в района.
РИОСВ-Русе ще сезира
органите на реда и прокуратурата за инцидентите.
Инспекцията организира

и от тазгодишния Културен
календар на общината.
Маскарадните игри ще се
проведат на 5 март (събота) от 10:00 часа на централния площад в селото.
Очаква се участието на
кукерски групи от цялата
страна.
Черните кукери, с които е известно селото ще
участват в предстоящия
Международен маскараден
фестивал "Кукерландия 2016" в Ямбол, който се проведа от 25 до 28 февруари.

Всеки втори гражданин
от Силистренско подава
декларация за облагане
на доходите по интернет
ɫɟɤɢɜɬɨɪɢɫɢɥɢɫɬɪɟɧɟɰ
ɟ ɩɨɞɚɥ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ
ɫɢ ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɰɚ
ɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɌɨɜɚɫɨɱɚɬ
ɞɚɧɧɢɬɟ ɡɚ ɩɪɢɟɬɢɬɟ ɮɨɪɦɭɥɹɪɢ ɜ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɢɹ ɨɮɢɫ
ɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɈɛɳɢɹɬɛɪɨɣɧɚ
ɩɨɞɚɞɟɧɢɬɟɨɬɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɞɚɧɴɱɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɤɴɦ ɫɪɟɞɚɬɚ ɧɚ ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɟ
 ɦɚ ɫɢɥɢɫɬɪɟɧɰɢ ɫɚ
ɞɟɤɥɚɪɢɪɚɥɢ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɫɢ ɡɚ
ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɦɹɫɬɨ
ɜ ɫɚɥɨɧɚ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɧɚ
Ɉɮɢɫ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɦɚ ɫɚ
ɩɨɥɡɜɚɥɢ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɧɚ ɩɨɳɢɬɟ ɚ    ɫɚ ɩɨɞɚɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɱɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɇȺɉ  ɨɬ ɬɹɯ
  ɫɚ ɩɨɥɡɜɚɥɢ ɡɚ ɬɨɜɚ
ɫɜɨɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢ-
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ɤɚɰɢɨɧɟɧɤɨɞ ɉɂɄ ɚɦɚ
ɫɚɩɨɞɩɢɫɚɥɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɫ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫ
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɨɬ ɇȺɉ ɫɨɱɚɬ ɱɟ
ɜɫɹɤɚ ɬɪɟɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɡɚ
ɨɛɥɚɝɚɧɟɧɚɞɨɯɨɞɢɬɟɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚɟɩɨɞɚɞɟɧɚɩɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬȾɨɮɟɜɪɭɚɪɢɨɛɳɨɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɫɚ
ɩɨɞɚɞɟɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɤɚɬɨɨɬɬɹɯɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢ
ɫɉɂɄɢɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫ
Ⱥɤɨ ɩɨɞɚɞɚɬ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟ
ɫɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɴɬ ɞɨ 
ɦɚɪɬɝɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚ
ɦɨɝɚɬɞɚɩɨɥɡɜɚɬɨɬɫɬɴɩɤɚ
ɜɴɪɯɭ ɞɚɧɴɤɚ ɡɚ ɞɨɜɧɚɫɹɧɟ
ɩɨ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɞɚɧɴɱɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɭɬɨɱɧɹɜɚɬ ɨɬ ɇȺɉ
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɭɫɥɨɜɢɟɟɢɞɚ
ɧɹɦɚɬ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɢ

Агенцията по заетостта информира, че поредна година набира кандидати за сезонна селскостопанска
заетост в Португалия и Дания. Те ще
бъдат наети за бране на грах. Обявени
са общо 400 работни места.
Работодателят е компания
Greenpeas Entreprise, която е найголемият производител на десертен
грах в Дания. От две години компанията е разширила производството
си и в Португалия, поради което се
набират повече работници за работа и в двете държави. Заетостта в
Португалия започва в края на март
и продължава до юни с пик през
април и май. Работниците, които са
показали лоялност и продуктивност
и които желаят, заминават за същата
работа в Дания. Заетостта там е от
юни до септември. Настаняването в
Португалия е в къщи/общежития, а в
Дания – в каравани.
Желаещите да кандидатстват трябва да са физически здрави и да владеят английски език на разговорно
ниво, предимство е опитът в селскостопанска работа, особено в брането
на плодове/зеленчуци. Заплащането
е на количество набрана продукция
и зависи от продуктивността на

работниците. Ориентировъчното
средно заплащане за Португалия е
между 700 и 1200 евро, а за Дания
между 1000 и 2000 евро. Осигурено
е настаняване в апартаменти за 3-5
лица като разходите от 2 евро/ден за
потребление на газ и електроенергия
се заплаща от работника. В заплатата
е включен бонус от 3.25 евро/ден за
храна. Общ транспорт до страните
може да бъде организиран на минимална цена. Работодателят осигурява
кратко обучение/инструктаж преди
започване на работата.
Пълна информация за конкретните
изисквания на работодателя и работното място желаещите да работят в
Португалия и Дания могат да получат
на сайта на EURES – България http://
eures.bg/trl.list.asp?id=32&emp=809
Крайната дата за кандидатстване е
26 февруари 2016 г. Необходимите
документи за кандидатсване са автобиография Europass CV, изготвена
на английски език. Те се изпращат
на е-мейл адрес: d.piryankova@
az.government.bg.
Одобрените по документи лица
ще бъдат поканени на интервю с
работодателя в началото на март в
гр. Пловдив.

ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚ
ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɚ ɜɧɟɫɚɬ ɰɟɥɢɹ ɪɚɡɦɟɪɧɚɞɚɧɴɤɚɡɚɞɨɜɧɚɫɹɧɟɜ
ɫɪɨɤɞɨɦɚɣɝ
ɋɪɨɤɴɬ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɞɚɧɴɱɧɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ
ɢɡɬɢɱɚ ɧɚ  ɦɚɣ  ɝ ɤɚɬɨ
ɜɫɴɳɢɹɫɪɨɤɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟ
ɡɚɩɥɚɬɟɧ ɢ ɞɴɥɠɢɦɢɹ ɞɚɧɴɤ
ɡɚɞɨɜɧɚɫɹɧɟȼɫɢɱɤɢɞɚɧɴɰɢ
ɫɟɩɥɚɳɚɬɩɨɟɞɧɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ
ɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɉɪɢɩɪɟɜɨɞɧɚ
ɩɚɪɢɤɴɦɛɸɞɠɟɬɚɫɟɩɨɩɴɥɜɚɬ
ɫɚɦɨɤɨɞɚɡɚɜɢɞɩɥɚɳɚɧɟ
ÄȾɚɧɴɰɢɢɞɪɭɝɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɡɚɰɟɧɬɪɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ³
Ɉɬ ɇȺɉ ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɳɟ
ɱɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ZZZQDSEJ ɟ
ɞɨɫɬɴɩɧɚ ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚ

ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɰɚ ɫ ɛɚɪɤɨɞ
Ɏɨɪɦɭɥɹɪɴɬ ɫ ɛɚɪɤɨɞ ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɞɴɥɠɢɦɢɹ
ɞɚɧɴɤ ɫɥɟɞ ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ
ɞɨɯɨɞɢ ɜɧɟɫɟɧɢɬɟ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɜɧɨɫɤɢ ɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ
ɨɛɥɟɤɱɟɧɢɹɧɚɩɨɦɧɹɬɨɬɇȺɉ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɢɡɬɟɝɥɢɧɚɤɨɦɩɸɬɴɪɨɬɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚ±ZZZQDSEJɢ
ɞɚɫɟɩɨɩɴɥɧɢÄɨɮɥɚɣɧ³ɉɨɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɫɛɚɪɤɨɞ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚɱɟɧɹɦɚɞɚ
ɞɨɩɭɫɧɚɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɝɪɟɲɤɢ
ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɞɴɥɠɢɦɢɹ ɞɚɧɴɤ ɫɟ
ɢɡɱɢɫɥɹɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɥɟɞ
ɩɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚ
ɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟɞɨɯɨɞ
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В Общински съвет-Главиница:

Избраха Сюзан Хасан за в.и.д. Кмет

Калина ГРЪНЧАРОВА
продължителни дебати бе изпълнено заседанието на Общински
съвет-Главиница проведено
на 23 февруари по двете

С

върнати от в.и.д.кмет на
общината Сениха Неази за
ново обсъждане решения,
приети от съветниците
на предходната сесия (б.а.:
на 8 февруари). Те се отнасят до избора на Ерол Али

за в.и.д. кмет и допускане
предварителното изпълнение на решението. В.и.д.
кмет Сениха Неази е обжалвала и съдебно решенията
на местния парламент.
Преди началото на се-

сията, Ерол Али подаде
оставка пред председателя на Общинския съвет
с мотив "лични причини и
невъзможност да изпълнява
длъжността".
На съветниците бе раздадено становище по създадената ситуация от адв.
Ирена Русчева, а председателят на Общинския съвет
Месут Алиш представи
своето виждане по темата проследявайки казуса
"в.и.д.Кмет" и предложи да
бъде прието решение за
допускане предварително
изпълнение на решението
за избор на нов в.и.д. кмет
на общината, което бе
прието.
Основавайки се на Закона
за местното самоуправление и местната администрация, с 9 гласа "За",
Общинският съвет избра
Сюзан Хасан за в.и.д. Кмет
на Община Главиница.
Очаква се решението

На 26 февруари от 9:00 ч.:

Февруарско заседание на
Общински съвет-Тутракан
О
бщински съвет-Тутракан ще заседава
на 26 февруари т.г.
В обявения предварително
проект за дневен ред са
включени общо 25 точки,
по които ще докладват
кметът на общината д-р
Димитър Стефанов, председателят на Общинския
съвет Данаил Николов и управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Недка Цветкова. Освен разпоредителни сделки
с общинска собственост,
съветниците ще разгледат
предложения за изменение и
допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги на
територията на община
Тутракан, Годишната Програма за развитие, читалищната дейност и Общинския план за младежта за
настоящата година, както
и приемане на решение за
определяне на Центъра за
настаняване от семеен тип
на деца и младежи без увреждания в Тутракан като
второстепенен разпоредител с бюджет.
На тази сесия ще бъде
обсъдено и предложението
за предоставяне на временен безлихвен заем за
осигуряване на оборотни
финансови средства на СНЦ

„МИГ Източна Дунавска
Елиа”, във връзка с подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ
за изпълнение на проект за
подготвителни дейности
от Програма за развитие
на селските райони.
Важен момент е и приемането на решение за
възлагане на обществен
превоз на пътници по линии
от общинската, областната и републиканската
транспортни схеми, както
и определянето на представител на Община Тутракан за участие в Общото
събрание на Асоциация по
ВиК на обособена терито-

рия, обслужвана от "ВиК"
ООД, Силистра, насрочено
да се проведе на 1 март
т.г.
В края на заседанието
ще бъде избран регистриран одитор за заверка на
годишния финансов отчет
на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД
за 2015 г.
Като ход от подготовката за сесията на 25
февруари ще заседават
Постоянната комисия по
местно самоуправление,
Постоянната комисия по
социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и Бюджетната
комисия.
“ТГ”

"Добруджа е моята болка, Кюстендил - моя съдба”

Напусна ни доц. Жеко Попов - един от изследователите на Добруджа
а 19 февруари в град Кюстендил почина на 73-годишна възраст Жеко Попов,
учен с международна известност,
изследовател на Добруджа, сценарист, режисьор, дарител и сътрудник
на Историческия музей в Тутракан.
Доц. д-р на историческите науки
Жеко Борисов Попов е роден на 19
юли 1942 г. в с. Жегларци, Добричка област. През 1961 г. завършва
Педагогическо училище в Добрич,
работи като учител в родното си
село (1963-1965), следва във Великотърновския университет. Дипломира се през 1969 г., специалност
„История”. Проявява интерес към
научната работа още като студент,
събирайки сведения за родното
си село. През есента на 1969 г. със
семейството си се премества в
Кюстендил, родния град на съпругата си. Започва работа в Окръжния
исторически музей, а от лятото на
1971 г. е назначен за директор на
Окръжния държавен архив.
1981 г. постъпва на работа в
Института по история (дн. Институт за исторически изследвания
при БАН), където през 1987 г. му
присъждат научната степен „старши научен сътрудник II степен”
(доцент).

Н

Жеко Попов е издал над 30 книги (самостоятелно и колективни
разработки) и близо 400 научни и
научно-популярни статии за пресата, радио и телевизията. Рецензент,
участва в различни местни, национални и международни форуми.
Основните теми в научното
му творчество са: история на
Добруджа и българо-румънските
отношения (1878-1918); връзките
на куцо-влашкото (аромънско движение) в Македония с тамошните
национално-освободителни борби
на българите; народно-либералната (стамболовистката) партия;
биограф на Ефрем Каранов, Димитър Петков, фамилията Петкови
и румънския поет от български
произход Панайот (Панаит) Станчов – Черна; Кюстендил и окръгът
и мястото на този край в националноосвободителното движение
на сънародниците ни в Македония,
като и в икономиката, политиката
и културата на българския народ
след Берлинския конгрес.
Освен в България е публикувал
в Австрия, Молдова, Украйна,
Румъния, Македония и Сърбия.
Неговата научна продукция, както и
при всеки сериозен учен, се базира
на солидни доказателства. Освен

ȾɨɰɀɟɤɨɉɈɉɈȼ

в български архиви и библиотеки,
той работи в Румъния, Русия и Унгария. Използва и разнообразния
масив от доставяните в България
микрофилми и ксерокопия – документи от други държави и значително количество литература по
изследваните теми.
След 1989 г. работи с българи
от Румъния, Молдова, Украйна,
Сърбия, предимно от Западните покрайнини и гр. Ниш. Популяризира
историята на българския народ,
установява тесни връзки с множество наши сънародници. Съдейства
за издаването на няколко книги със

средства от България.
Историци от чужбина споделят:
Константин Йордан от Букурещ е на
мнение, че колегата му от България
е най-плодовитият изследовател на
Добруджа. Стойка Ласку от Констанца го квалифицира като найпрестижния историк на българския
народ. Кочо Сидовски от Скопие
характеризира нашия сънародник
като известен български учен със
солиден принос за изясняването
на Македонския въпрос. По повод
честването на 60–годишния си
юбилей Жеко Попов споделя:
„Добруджа е моята болка, Кюстендил - моя съдба”.
Дарява литература на библиотеката на Исторически музейТутракан. Той е съавтор на научни
издания, свързани с историята на
Тутракан „Тутраканската епопея
и освобождението на Добруджа
1916-1918” (Албум, изд. 2006 г.) и
„Летопис. Хронология на факти и
събития (1913-1940 г.), изд. 2015 г.
Екипът на Исторически музейТутракан изказва най-искрени
съболезнования на семейството
на Жеко Попов.
Поклон пред паметта и делото на
доц. д-р Жеко Попов!
Исторически музей

отново да бъде върнато и
обжалвано от Сениха Неази.
В останалата част от
заседанието, съветниците
преразгледаха върнато от
областния управител заради липса на мотиви решение за промяна в състава
на общото събрание на
"Регионалното сдружение
за управление на отпадъците-Силистра" и приеха
решение за отдаване под

наем или аренда на общинските пасища и мери.
Местните парламентаристи задължиха председателя на Общинския съвет
да свика заседание на Постоянната комисия по образование, религия и спорт,
на което да бъде поканен и
Управителния съвет на ФК
"Левски-96", за изясняване
на възникнали проблеми.

От 4 до 8 май 2016 г.

Екскурзия до Чехия
Бърно, Прага, Карлови вари, Пилзен
5 дни /3 нощувки/ - екскурзия с автобус

Програма
ɜɢɞɟɧɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɜɱɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧ±Ȼɴɪɧɨ
ɑɟɯɢɹɩɪɟɡɊɭɦɴɧɢɹ
ɪɢɞɟɧɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟɜȻɴɪɧɨɊɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɝɪɚɞɚ
ɤɚɬɟɞɪɚɥɚɬɚÄɋɜɋɜɉɟɬɴɪɢɉɚɜɟɥ´ɯɪɚɦÄɆɚɪɢɹɆɚɝɞɚɥɟɧɚ´ɮɨɧɬɚɧɚɉɚɪɧɚɫȺɜɝɭɫɬɢɧɫɤɢɹɦɚɧɚɫɬɢɪȾɜɨɪɟɰɚ
Ⱦɢɬɪɢɯɳɚɣɧȼɴɪɯɨɜɧɢɹɫɴɞɇɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɜɯɨɬɟɥɚȼɟɱɟɪɹɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɉɪɚɝɚɉɟɲɟɯɨɞɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚɉɪɚɝɚɫɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɏɪɚɞɱɚɧɢɉɪɚɠɤɢ
ɯɪɚɞɧɚɣɜɚɠɧɢɹɬɫɢɦɜɨɥɧɚȻɨɯɟɦɢɹɢɫɟɞɚɥɢɳɟɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬɞɜɨɪɰɢɰɴɪɤɜɢɛɚɡɢɥɢɤɢ
ɤɭɥɢɢɝɪɚɞɢɧɢɝɨɬɢɱɟɫɤɚɬɚɤɚɬɟɞɪɚɥDɋɜɟɬɢȼɢɬ
ɁɥɚɬɧɚɬɚɭɥɢɱɤɚɫɞɨɦɚɧɚɄɚɮɤɚɆɚɥɚɫɬɪɚɧɚɛɚɪɨɤɨɜɚɬɚɰɴɪɤɜɚɨɬɜɟɤɋɜɟɬɢɇɢɤɨɥɚɣɄɚɪɥɨɜɢɹɬ
ɦɨɫɬɫɦɧɨɝɨɛɪɨɣɧɢɬɟɫɬɚɬɭɢɢɭɥɢɱɧɢɦɭɡɢɤɚɧɬɢɋɬɚɪɟ
ɦɟɫɬɨɫɬɚɪɢɹɬɝɪɚɞɫɤɢɩɥɨɳɚɞɫɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨɢɫɜɟɬɨɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɢɹɱɚɫɨɜɧɢɤɨɬɜɟɤɫɞɜɢɠɟɳɢɬɟɫɟɮɢɝɭɪɢ
ɧɚɚɩɨɫɬɨɥɢɬɟɉɨɠɟɥɚɧɢɟɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚ±
ɪɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨɪɟɤɚȼɴɥɬɚɜɚɋɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟ
Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɯɨɬɟɥɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɁɚɤɭɫɤɚɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɰɟɥɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹ
ɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢ
±ɟɞɢɧɨɬɧɚɣɫɬɚɪɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɤɭɪɨɪɬɢɫɞɟɣɫɬɜɚɳɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɢɡɜɨɪɚɉɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɢɹɡɚɜɨɞɉɢɥɡɟɧɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɞɧɨɱɚɫɨɜɨɬɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɳɟɫɟɡɚɩɨɡɧɚɟɬɟɫɢɫɬɨɪɢɹɬɚɧɚɧɚɣɝɨɥɹɦɚɬɚɢɦɨɞɟɪɧɚɩɢɜɨɜɚɪɧɚ
ɜɑɟɯɢɹɳɟɢɦɚɬɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɧɚɭɱɢɬɟɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɚ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɬɟ ɛɢɪɚ
ɬɚɤɫɚɬɚɡɚɜɯɨɞɫɟɡɚɩɥɚɳɚɨɬɞɟɥɧɨɧɚɦɹɫɬɨɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ
ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɬ ɬɭɪɢɫɬɢɬɟ ɞɚ ɫɢ ɩɪɟɞɜɢɞɹɬ ɜɪɴɯɧɚ ɞɪɟɯɚ
ɡɚɳɨɬɨɜɩɨɞɡɟɦɢɹɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɞɨɫɬɢɝɚɞɨɋȼɟɱɟɪɬɚɡɚɜɪɴɳɚɧɟɜɉɪɚɝɚɇɨɳɭɜɤɚ
ɬɢɞɟɧɊɚɧɧɚɡɚɤɭɫɤɚɢɨɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȄǳǻǮșȐ
ɐɟɧɚɬɚɜɤɥɸɱɜɚ
 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫ ɚɜɬɨɛɭɫ ɥɢɰɟɧɡɢɪɚɧ ɡɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɴɬɭɜɚɧɢɹɩɴɬɧɢɬɚɤɫɢɢɩɚɪɤɢɧɝɢ
  ɧɨɳɭɜɤɚ ɫɴɫ ɡɚɤɭɫɤɚ ɢ ɜɟɱɟɪɹ ɜ Ȼɴɪɧɨ ɜ ɯɨɬɟɥ  
ɩɟɪɢɮɟɪɧɨɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɧɨɳɭɜɤɢɫɴɫɡɚɤɭɫɤɢɜɉɪɚɝɚɜɯɨɬɟɥ ɩɟɪɢɮɟɪɧɨ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ
ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɚɟɤɫɤɭɪɡɢɹɞɨɄɚɪɥɨɜɢȼɚɪɢɢɉɢɥɡɟɧ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚɫɧɢɦɤɚɡɚɫɩɨɦɟɧ
ɐɟɧɚɬɚɇȿɜɤɥɸɱɜɚɋɥɭɲɚɥɤɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɟɤɫɤɭɪɡɨɜɨɞɫɤɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
Ɋɚɡɯɨɞɤɚɫɤɨɪɚɛɱɟɩɨȼɴɥɬɚɜɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɜɉɢɜɨɜɚɪɧɚɬɚɜɉɢɥɡɟɧɱɟɲɤɢɤɪɨɧɢɟɜɪɨ
ȼɟɱɟɪɹɜɪɟɫɬɨɪɚɧɬɚɧɚɯɨɬɟɥɚɜɉɪɚɝɚ±ɟɜɪɨ
ȼɯɨɞɧɢɬɚɤɫɢɡɚɦɭɡɟɢɩɨɢɡɛɨɪ
Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɴɬɫɢɡɚɩɚɡɜɚɩɪɚɜɨɬɨɡɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬɬɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɅɢɱɧɚɤɚɪɬɚɢɥɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ
ɩɚɫɩɨɪɬɡɚɞɟɰɚɞɨɝɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɚɪɨɞɢɬɟɥɫɤɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɨɬ ɧɟɩɴɬɭɜɚɳɢɹɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ± ɨɪɢɝɢɧɚɥ ɢ
ɤɨɩɢɟɤɨɩɢɟɨɬɚɤɬɚɡɚɪɚɠɞɚɧɟɤɨɩɢɟɨɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚɫɴɫ
ɫɧɢɦɤɚɬɚɜɩɚɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹ
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɧɚɬɟɥ
*60ɢ
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ОБЩЕСТВО

„Език свещен на моите деди"
еждународния ден на
майчиния език е посветен
на опазването на езиковото и културно многообразие по
света и се отбелязва за пръв път на
21 февруари 2000 г. В Уикипедия,
свободната енциклопедия, четем,
че „Родният език (наричан още
първи език (за даден човек), или
още майчин език) е езикът, който
човек научава първо и който човек
обикновено започва да усвоява
още от раждането си“. Всеки от
нас знае, че чрез майчиното слово
опознаваме света. Изразяваме
своите мисли и чувства. А познаваме ли добре родния език? За
да се убедим, че той е „един от
най-важните белези на българския
народ“ и че без него „думи като
"Нация" и "Родина" губят смисъла
си", организирахме съвместно с
Дарина Иванова – възпитател на
ПИГ при 4 б клас, интерактивен
урок „Език свещен на моите деди“
в училищната библиотека за любознателните четвъртокласници.
В началото на урока учениците
се запознаха с най-важните моменти от вековното развитие на
българския език. Предоставена
им бе възможността да се докоснат до юбилейното издание на
„История славянобългарская“ на
Паисий Хилендарски като първа

М

проява на оформящия се съвременен български език и да разгледат „Рибен буквар“ /“Буквар с
различни поучения“/ на д-р Петър
Берон, който бележи началото
на утвърждаващата се народна
основа. Научиха защо преди 125
години патриархът на българската
литература Иван Вазов създава
стихотворението си „Българският
език" и отбелязва : „Написано
в ответ на единодушните почти
тогава твърдения за грубост и
немузикалност на нашия език,

143 години безсмъртие

твърдения, давани от чужденците,
като пишеха за нова България, в
това число и русите. В хармония
с тях повтаряха това и самите
българи!" Слушаха стихотворението, прочувствено изпълнено от
Богдан Дуков. Насладиха се на
прекрасните творби, създадени
от Ран Босилек – „ Родна реч" и
„Я кажи ми, облаче ле бяло…"
Станаха прави и изпяха заедно
песента, превърнала се в химн на
българските емигранти. Впечатли
ги изпълненото от две момичета

"Силвин-2016":

Стефан Михайлов с
короната на Цар Лозар
утраканецът Стефан Михайлов бе коронован за
тазгодишния Цар Лозар по
време на 19-то издание на фестивала за домашно вино „Силвин“
в Силистра. Представителят на
"Младенова изба" за втора поредна година печели отличието
на винарите.
Във фестивала се включиха
производители с общо 73 проби
в три категории. Над 100 добруджанци уважиха поканата на организаторите, привлекли мандра
"Мероне" от Алфатар и месопроизводителната фирма "Актуал" от
Силистра за свои партньори, както
и избите в Тутракан и Кайнарджа.
Виктор Михалев и Иван Бялов

Т

а 19 февруари тази година
в училищната библиотека,
съвместно с Ирена Проданова – възпитател на 2 б клас,
организирахме интерактивен урок
за малките второкласници, за да
почетем паметта на Васил Левски
и да отбележим 143 години безсмъртие на Апостола на свободата.
С трепет и вълнение учениците
от 2 б клас гледаха презентация и
видеоклипове за живота на великия син на България, слушаха негови незабравими мисли. Запознаха
се с документалното наследство
на Апостола. Научиха кои негови
вещи са съхранени в Националния военноисторически музей в
София, музея „Васил Левски“ в
Ловеч, мемориален параклис "Всех
Святих Болгарских" в музея в Карлово, както и кои са били неговите
любими песни. Проследиха част
от пътя към безсмъртието на една
от най-светлите личности на България от рисувания филм „Дякон
Левски“. Слушаха авторска песен в
картини за Апостола на свободата,

Н

която се базира на разказите за
нечуваното му самообладание
и голямата му способност да се
преобразява. Справиха се отлично
с въпросите от викторината, посветена на Левски. Четоха изразително, с ентусиазъм стихотворения от
Иван Вазов, Христо Ботев, Цветан
Ангелов, Асен Босев, Младен
Исаев, Лъчезар Станчев, Никола
Фурнаджиев, Христо Радевски,
Николай Зидаров, Петя Йорданова, посветени на „най-свидния от
свидните чеда на майка България“.
Второкласниците обещаха, че ще
препишат стихотворенията и ще
изработят книжка за Васил Левски
с подходящи илюстрации.
„Великият апостол завладя
сърцата на всички с любовта
си към народа, с беззаветната
си преданост към революцията
и свободата, с подвига на своя
живот... Историята справедливо
му отрежда най-скъпата награда – БЕЗСМЪРТИЕ в паметта на
поколенията...“
Анка КОЗАРЕВА

– ученички в българския лицей
„Васил Левски“ в град Кишинев,
стихотворение „Език мой роден“
на Татьяна Танасова – Тодорова
и стихотворението „Език свещен“
на Петко Павлов от българското
училище в Женева. С желание
четоха изразително стихотворения
от български автори за родния
език - Иван Вазов, Ран Босилек,
Николай Зидаров. Усетиха красотата, мелодичността на живото
българско слово…
„Езикът на един народ е главното негово оръжие, което не
престава да го брани от загиване
дори в мрака на робство. Догдето
не са предали това свое оръжие,
дотогава и най-подтиснатите могат
да имат надежда на бъдещето.
Всеки българин знае, че нашият
народ оцеля под двойното вековно
иго, което прекара само защото
запази своя език“ – споделя Кирил Христов в списание „Родна
реч“ – книжка пета, през 1938
година. Нека не забравяме, че
„езикът и историята са знаците на
българското“. Нека да не позволяваме чуждоезична реч да измества
родното слово. Да не използваме
в речта си чуждици. Да четем, пишем и говорим на своя роден език!
Анка КОЗАРЕВА

от Калипетрово взеха първите
награди в категориите за бяло и
червено вино, а Мирослав Миткин
– за розе.
Виното е най-интелигентната напитка, „алтернатива” на
високоалкохолните напитки и
срещу употребата на упойващи
вещества. Това е мнението на
административния секретар на
Черноморската регионална лозаро-винарска камара във Варна
Денко Георгиев, който бе гост
на Празник на лозето и виното
„Силвин”.
Празникът се организира от
Асоциацията на лозарите и винопроизводителите в Силистренска
област.

25.02.-2.03.2016 г.

Да помогнем за укрепването и
реконструкцията на църквата
"Св. Харалампий" в с. Варненци!

Преди 145 години, в далечната 1871 г. e започнал
строежът на църквата в село Варненци, единствено от
дарения от селото, околността и цяла Североизточна
България.
Нека следваме примера на нашите прадеди и помогнем
за запазването на една българска светиня!
Това може да направите, като дарите средства по
банкова сметка:
ЦКБ АД - клон Русе
IBAN: BG10CECB97908447458500
BIC: CECBBGSF
Код на плащане: 445100
с текст "За църквата в с. Варненци"
Дарения се приемат и в кметството на с. Варненци.
Вярваме, че ще откликнете на нашата молба за помощ!

Новини от НЧ "Просвета - 1940 г.",
с. Стефан Караджа, община Главиница

а 18 февруари се навършиха 143 г. от обесването
на Васил Левски. По този повод Библиотеката
при НЧ "Просвета - 1940г." в с. Стефан Караджа
бе посетена от учениците от VI клас при ОУ "Отец
Паисий" с класен ръководител Станка Проданова. Целта
на мероприятието бе да си припомним факти, които
знаем и да научим нови такива за живота и делото на
Апостола на свободата. Представена им бе презентация,
разиграхме викторина, четохме стихове.

Н

о традиция, на 14 февруари НЧ "Просвета - 1940 г."
в с. Стефан Караджа организира и проведе празнуването на българския народен празник Трифон
Зарезан. Извършихме ритуала "Зарязване на лозата", след
което председателят на читалището Димитър Георгиев
поведе първото хоро.
Празникът премина с хапване и пийване, музика и веселба до зори. Благодарим на кмета на с. Стефан Караджа
Асан Мустафа за оказаното съдействие.

П
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25.02.-2.03.2016 г.

Поклон пред теб, Апостоле!

Да помним Левски!

Стефка КАПИНЧЕВА
огато става дума за Апостола на българската свобода,
изразяваме възхищението
и преклонението си към неговите
мисли и действия чрез поклон.
Всеки истински българин знае
биографията на най-великия измежду всички българи. По повод
143 години от обесването на Васил

К

а спомняме Апостола
не само в деня на
неговата гибел, но
и в деня на неговото рождение и когато е слязъл на
брега край Тутракан като
знаменосец на четата на

Д

Панайот Хитов, призова в
словото си на 19 февруари
уредникът в Историческия
музей Екатерина Николова-Цанева. Тогава, пред
паметника на Васил Левски
в Крайдунавския парк, с ри-

Урок по родолюбие

Анка КОЗАРЕВА
„Обичаме своята родина! Помним историята си и предците си!“
Това е мотото, което ни мотивира
да проведем пореден урок по родолюбие, съвместно с учениците
от ПИГ при 4 б клас с възпитател
Дарина Иванова в училищната
библиотека на 16 февруари тази
година, когато се чества Международен ден на пощальоните и
куриерите. Ако не съществуваха
вестоносците, които в трудни
времена през студ, сняг и пек са
бързали да доставят известия за
случващите се събития, летописците не биха могли да предадат
на поколенията героизма и несломимостта на владетели и войски,
деди и прадеди във времена на
изпитания и подем и да ни накарат
да се гордеем, че сме наследници

на славен и достоен за преклонение народ.
За да събудим гордостта си
като българи и да обогатим знанията си по уроците от учебния
предмет „Човекът и обществото“
за историческото и културното
развитие на народа ни през Средновековието, използвахме видео
клипове, които ни запознаха с
нови факти и документи. Чухме
легендата и разбрахме кое е единственото сведение за последните
дни на хан Аспарух, предадено от
български апокрифен летописец
от 11 век. Узнахме за славата на
хан Тервел – спасител на Европа и
победител на арабите. Откроихме
и коментирахме пет интересни
факта от управлението на хан
Крум. Слушахме песента на група
„Епизод“ за великия хан. Гледахме

туал бе почетено неговото
велико дело за Освобождението на България.
Стихове за Левски рецитираха учениците от начален курс на обучение от
СОУ "Йордан Йовков", а край
почетния караул и знамената на България и училището венци поднесоха кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов и приятелят на
Тутракан - Цонко Цонев от
Каварна, зам.-областните
управители Елена Томова
и Младен Минчев, представители на политически партии, културни институции
и граждани.
По същото време, паметен ритуал се проведе и
пред втория паметник на
Васил Левски в града - в
едноименния парк. В него
се включиха възпитаниците
на СОУ "Христо Ботев", а
венци и цветя положиха
политически, патриотични
организации и граждани.
с интерес филма за великата битка
на цар Симеон при река Ахелой
и се гордеехме с написаното за
триумфа на българския владетел
– дело на византийския историк
от края на 11 век - Йоан Скилица
и летописеца Лъв Дякон. За човеколюбието на цар Иван Асен Втори
и славната битка при Клокотница
научихме от съвременника на
събитията - Георги Акрополит. Пет
факта за управлението и на цар
Самуил коментирахме, гледайки
видео клип на сайт „Българска
история“. Той води борба за освобождението на завладените от
Византия източни български земи.
В продължение на десетилетия цар
Самуил успява да удържи атаките
на византийския император. През
986 година разбива ромеите при
Траянови врата, а император Василий едва не загива в сражението.
Битката при Траянови врата е
най-голямото поражение, което
византийският император претърпява в походите си за покоряване
на България. Непрестанните борби
за надмощие с Византия продължават през цялото царуване на
Самуил. Не случайно директорът
на НАИМ към БАН - доц. д-р Людмил Вагалински, определя Самуил
като „царят, който не се е борил
за власт... държавникът, който
обичал толкова силно народа си,
че сърцето му спряло при вида
на осакатените му воини" след
битката при с. Ключ през 1014
година. „Този български владетел
се нарежда по величие и трагизъм
до най-прославените ханове и
царе. Този ”непоколебим по сила и
ненадминат по храброст мъж” – по
определенията на византийските
хронисти – успява в продължение

Левски, с осмокласниците от СОУ
"Хр.Ботев" и техният преподавател
по български език Донка Петрова
проведохме урок по родолюбие на
който си припомнихме посланията,
които ни завеща Дякон Левски и
важни и днес с пълна сила.
Поклон пред делото, младостта,
смелостта, патриотизма и саможертвата на героя!

В СОУ "Йордан Йовков":

За Левски - безстрашният българин!

на повече от 3 десетилетия да запази и утвърди българската власт
в западните части на Балканския
полуостров и да ги присъедини
към Тракия, Мизия и Отвъддунавска България. По времето на
Самуил държавата отново достига
и дори надминава размерите на
Симеонова България.“
Четвъртокласниците се вдъхновиха от идеята на Милена Бойкова
М. Терзийска - автор на книгата
„Гатанки в рими за български
владетели незабравими“. Тя представя на децата образователни
гатанки за прочутите ни владетели
и ги запознава с емблематичните
им постижения под формата на
мелодични стихове. Кратката разходка през българската история е
одухотворена от красивите царски
акварелни портрети, рисувани
от майстора живописец доц. д-р
Кирил Божков. Момичетата и момчетата взеха решение да напишат
гатанки за българските владетели.
Всеки от тях прочете пред своите
съученици сътворената гатанка и
се зарадва на правилния отговор,
който получи за нея. Поставиха
си за цел да нарисуват картини от
живота на прославените ханове
и царе, които да подарят заедно
с гатанките на библиотеката в
училище.
Идеята на урока по родолюбие
бе да обърнем поглед назад към
нашите предци и да си спомним за
техните славни дела. Основната ни
цел бе утвърждаване, възпитаване
и съхраняване на българското
самосъзнание. Чрез познание и
емоционално преживяване да
достигнем до корените на нашата
българска идентичност. Да се
гордеем, че сме българи!

евски, България, българщина, патриотизъм или найпопулярните стихове за Апостола на свободата и
възрожденски песни емоционално звучащи в СОУ
"Йордан Йовков" на 19 февруари! Изпълниха ги учениците от началния етап на обучение - второкласници и
третокласници, подготвени от своите преподаватели
Маргарита Манолова и Елена Николова.
Част от композицията те представиха и пред паметника на Васил Левски като част от общоградското
отбелязване 143-тата годишнина от обесването на
Апостола на свободата.

Л
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения на Общински съвет-Тутракан
по Протокол №5 от 21.01.2016 г.
РЕШЕНИЕ №69
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Бюджет на Община Тутракан
за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетнине и непълнолетните при Община
Тутракан за 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Предложение за одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Разкриване на Център за обществена подкрепа
в община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Разкриване на социалната услуга Център за
социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Траян Стоянов Димитров.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на Сабрие Георгиева
Ангелова и Йозджан Георгиев Ангелов.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Избор на упълномощен представител за участие
в Общото събрание на акционерите на „МБАЛСилистра” АД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Определяне на представител на Община Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"ВиК" ООД, Силистра, насрочено да се проведе на
28.01.2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Одобряване на текста на „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – гр.Силистра” и даване съгласие
за сключването му между Асоциацията по ВиК на
обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД
Силистра и определение оператор „Водоснабдяване
и канализация” ООД – гр.Силистра”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Приемане на стратегия за управление на
общинската собственост в Община Тутракан за
периода 2015 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Тутракан за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Утвърждаване списъка на общинските жилища
за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ведомствено общинско жилище.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Одобряване списък на терени - частна общинска собственост, предназначени за учредяване право
на строеж по реда на чл.49а от Закона за общинската
собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища Приета с Решение
№213/30.10.2008 г., изм. с Решение №515/28.01.2010
г. и Решение №840 от 26.05.2011г. и Решение
№63/30.01.2012 г. на ОбС Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот - общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
с площ 699 кв.м. и идентификатор №73496.501.3376
находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 75 „а”,
ул. „Опълченска” №38 по КК на гр. Тутракан, УПИ-VI
по ЗРП на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот - общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
с площ 684 кв.м. и идентификатор №73496.501.3377
находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 75 „а”,
ул. „Опълченска” №40 по КК на гр. Тутракан, УПИ-VII
по ЗРП на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот - общинска собственост,
представляващ Земеделска земя с площ 3.391 дка и
идентификатор №000500 находящ се в с. Цар Самуил,
общ. Тутракан, по КВС на с. Цар Самуил.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. План за работата на Общински съвет Тутракан
за I-то шестмесечие на 2016 г.
Докладва Председател на ОбС-Тутракан
21. Избор на членове за актуализиране състава на
Комисията по етика към Общински съвет - Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
22. Промяна в състава на Постоянна комисия по
местно самоуправление, нормативна уредба, ред,
законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и опазване на околната среда
към Общински съвет-Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
23. Промяна в ръководството на Постоянна комисия по местно самоуправление, нормативна уредба,
ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти,
регионална политика и опазване на околната среда
към Общински съвет-Тутракан.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
24. Представяне на Програма за управление на
Община Тутракан за мандат 2015-2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №70
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във
връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси/ ЗПФ
/; във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г.;
ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2016 г.; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Тутракан,
Общински съвет - Тутракан.
1. Приема бюджета на Община Тутракан за 2016
г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 10 386 711 лв. /съгл.
Приложения № 1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 581 330 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в
размер на 4 682 704 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за
финансиране на делегирани от държавата дейности в
размер на 35 000.00 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи на звената,
прилагащи системата на делегирани бюджети 67
686 лв.;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер на 813 159 лв.,
разпределен съгласно Приложение № 12
В т.ч. капиталови разходи 248 902 лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми между бюджет
и СЕС 0.00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане - 17
219 лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни сметки и
СЕС - 0,00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4
805 381 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 538 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 854
661 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер
на 993 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи
за местни дейности в размер на 347 300 лв., в т.ч.
- за строителство, основен ремонт и придобиване
на ДМА 272 300 лв.;
- за изграждане и основен ремонт на общински
пътища 75 000 лв.;
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване
на общ.пътища 66 600 лв.;

1.1.2.6 Трансфери между бюджетни сметки 233 000 лв.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни и СЕС - 241
006 лв.
1.1.2.8. Друго финансиране в размер на 517
570 лв.
- чужди средства - 42 544 лв.
- врем. безлихвени заеми м/у бюджетни. сметки
и СЕС 560 114 лв.
1.1.2.9. Преходен остатък в размер на 961 856 лв.,
в т.ч. във валута 3 730. лв. /съгл. Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 10 386 711 лв. , разпределени по функции,групи, дейности и параграфи
/съгл. Приложение № 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер
на 5 581 330 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране за делегираните от държавата дейности със средства от собствени
приходи и изравнителна субсидия 229 700 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 4 408 647 лв.
1.2.4. Резерв за местни дейности 167 034 лв.
1.2.5. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на общината – за целево
предназначение – капиталови разходи и за текущи
разходи.
2. Приема Инвестиционна програма на Община
Тутракан за 2016 г. в размер на 1 958 027 лв. по обекти
и източници на финансиране, /съгл. Приложение № 3/
2.1. Одобрява разпределението на целевата
субсидия за капиталови разходи в размер на 307 300
лв./ съгласно Приложение № 3/
2.2. Одобрява разпределението на целевата
субсидия за изграждане и основен ремонт на ОПМ
в размер на 75 000 лв., /съгласно Приложение № 3/
2.3 Приема разчет на капиталовите разходи,
финансирани с приходи от постъпления от продажби
на общински нефинансови активи в размер на 210
000 лв. /съгласно Приложение № 3 /
2.4. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от постъпления от приходи
от местни данъци и такси в размер на 112 966 лв. /
съгласно Приложение №3/
2.5. Приема разчета на капиталови разходи ,
финансирани със средства от неусвоен лимит от
преходния остатък от 2015 г. – 747 853 лв.
2.6 Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от преходен остатък държавен
характер в размер на 263 902 лв.
2.7.Приема индикативен разчет на капиталови
разходи, предвидени за финансиране със средства
от ЕС,средства по други международни програми и
договори и свързаното с тях национално и общинско
съфинансиране в размер на 241 006 лв., /съгласно
Приложение № 3/
3. Утвърждава разчета на средствата за заплати на
персонала в община Тутракан за 2016 г., без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети /Приложение № 4/
3.1. Утвърждава числеността на персонала в
делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация „ 75,5 щатни бройки.
3.2. Упълномощава Кмета на общината със
Заповед да променя броя на щата в общинска администрация, след настъпили промени по решение на
Общински съвет през годината.
3.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „
БКС „ 20,5 .щатни бройки
4. Утвърждава списък на длъжностите, които имат
право на транспортни разходи през 2016 г.
4.1 Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разходи в границите на
населеното място и общината, когато това произтича
от характера на трудовата им дейност
- Главен експерт „Опазване на околната среда”
Антоанета Филева
- Изпълнител „опазване на околната среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Орхан Ибрям Исмаил
Гюлер Мехмед Байрактарова
4.2 Утвърждава списък на длъжностите с право
на транспортни разходи от местоживеенето до
местоработата и обратно, когато те се намират в
различни населени места
- Гл.архитект - Пламен Тотев Маринов
- Медицински фелдшер – Киро Драганов Йорданов
- Учител в учебно и детско заведение
4.3 Утвърждава размера на средствата по т.4.1 съгласно действащата нормативна база.
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 съгласно действащата нормативна база..
4.5. Утвърждава Списък на пътуващите лица от
педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образованието, които имат право
на транспортните разходи, /съгл. Приложение№ 5/
4.6. Упълномощава Кмета на общината със
Заповед да променя през годината утвърдения
списък по т.4.5. и лицата по т.4.1 при промяна на
обстоятелствата.
5. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС. /Приложение № 6/
6. Приема Бюджетна прогноза за местните
дейности на Община Тутракан за 2017-2018 г. /
Приложение № 8/
7. Определя второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити/Приложение № 7/
7.1. Възлага на Кмета на общината със Заповед
да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
8. Приема справка за намеренията за общинския
дълг / Приложение № 9/
9. Определя размера на просрочените задължения, от 2015 г., които могат да бъдат разплатени от
бюджета 2016 г. /Приложение №10/
10. Разчет за разходите по кметства /съгласно
Приложение № 11 /
11. Приема разпределение на преходния остатък
от 2015 г. / съгл. Приложение № 12/
12. Приема разчета за целеви разходи и субсидии,
както следва за:
12.1 Членски внос 8 000 лв.
12.2. Помощи по Решение на Общински съвет
30 000 лв.
12.3 Субсидии за:
Читалища - 226 560 лв.
Спортни клубове - 30 800 лв., в.т.ч за ФК 17 300 лв.
МБАЛ Тутракан - 50 000 лв.
12.4 Средства за стипендии - 2000 лв.
12.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.12.3 за начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.
13. Приема следните лимити за разходи:
13.1. Представителни разходи на Кмета на общината - 35 000 лв.
13.2 Представителни разходи на председателя на
Общински съвет - 5 000 лв.
13.3 Командировки в страната 20 000 лв.
13.4. Командировки в чужбина 3 000 лв.
13.5. Социално-битови разходи в размер до
3% от начислените трудови възнаграждения, в т.ч
начисленията за сметка на работодател.
14. Във връзка с чл. 32 от ЗПФ - Определя максималния размер на дълга, както следва:
14.1. Максималният годишен размер на плащанията по общинския дълг за 2016 г. не може да
надвишава 517 121 лв.
14.2. Максималният размер на номинала на
общинските гаранции, които ще бъдат издадени през
2016 г. , не може да надвишава 172 374 лв.
15. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - Определя максималния размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани към края на 2016 г.
в размер на 434 475 лв.
16. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - Определя
максималния размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер
на 2 606 852 лв.
17. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - Определя размера
на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2016г в размер на 47 143 лв.
18. Във връзка с чл.94 от ЗПФ - Определя
максималния размер на просрочените задължения,
които кметът следва да събере през 2016 г. в размер
на 4 791 лв.
19. Възлага на Кмета на общината:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в

рамките на общия приет бюджет за 2016 г, както и
да ограничава или спира финансирането на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, при
констатирани нарушения на финансовата дисциплина
и разписаните вътрешни правила на системата за
финансово управление и контрол.
19.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения и спонсорство и в съответствие
с волята на дарителя.
19.3. Да информира тримесечно Общинския съвет
в подходяща форма за размера на просрочените
задължения, в случаите на натрупани просрочени
задължения над 5 % спрямо общинските приходи,
както и за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
19.4 Да информира Общинския съвет в случай на
отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи
и/ или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5 Да включва информация по чл.125, ал. 4
от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните
записки към тях.
20. Задължава Кмета на общината да разпредели
и утвърди одобрените по общинския бюджет средства
по прихода и по разхода, по тримесечия.
21. Дава съгласие при временен недостиг на
бюджетни средства за финансиране на:
21.1. „Местни дейности" текущо да се ползват
временни безлихвени заеми от бюджета на общината.
21.2. Разходи проекти до възстановяването им
от проекта да се отправи мотивирано искане за
безлихвен заем.
21.3. Да прехвърля със Заповед за временно ползване средства от бюджета по сметките за средства от
ЕС във връзка с финансиране на действащи проекти и
до възстановяване на средствата по тях.
21.3. Да договаря срока на безлихвения заем,
както и условията за погасяването му.
21.4. Да спазва изискванията на чл.126 от ЗПФ
при предоставяне на свободни средства за временни
безлихвени заеми.
21.5. Във всички останали случаи, при възникване
на потребност от временни безлихвени заеми, Кметът
на Общината внася предложение за предоставянето
им по решение на Общински съвет.
22. При спазване на общия размер на бюджета и
при условия разрешени от законодателството, дава
следните правомощия на Кмета:
22.1. Да извършва компенсирани промени между
утвърдените бюджетни показатели за разходите в
рамките на една дейност, с изключение на дейностите
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности
и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
22.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия им размер в
частта на местните дейности.
22.3 Да преразпределя резерва, в случай че е
предвиден такъв в разходната част на бюджета и
без да нарушава действащото законодателство за
възникнали неотложни разходи.
22.4. Да кандидатства по структурните и други
фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
22.5. Да кандидатства за средства от централния
бюджет и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти.
22.6. Да разработва и възлага подготовката на
общински програми и проекти за осигуряване на
алтернативни източници на средства за реализиране
на определените годишни цели на общината.
22.7. Да кандидатства за средства от централния
бюджет, Фонд ФЛАГ и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински
програми и проекти.
22.8. Да изисква със Заповед от ръководителите
на бюджетни звена в срок до 31.03.2016 г. да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение
на приетия от Общинския съвет бюджет за 2016 г.
23. Приема лимит, при наличие на финансов
ресурс допълнително стимулиране на Кмета на
общината до 60 % от основната месечна заплата на
тримесечие, а на кметовете на кметства до 30% лв. от
основната месечна заплата на тримесечие.
24. Приема план сметката на ОП „БКС" /съгласно
Приложение № 14/
25. Приема за сведение Протокола от публичното
обсъждане на бюджета. /Приложение № 13/
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №71
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.
2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, Общински
съвет- Тутракан приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №72
На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
при спазване на чл.12 от Наредбата за прилагане на
Класификатора на длъжностите в администрацията,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. Приема нова структура на Общинска администрация на Община Тутракан, съгласно приложението.
2. Определя общата численост на Общинската
администрация, съгласно приложението.
3. Отменя организационна структура на Общинска администрация Тутракан, приетата с решение №73 /30.01.2012 г. и изменена с Решение
№280/21.02.2013 г., решение №500/27.03.2014 г. и решение №40/13.02.2014 г. на Общински съвет Тутракан.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши действията, свързани с изпълнение на решението.
Приложение №1 - Органограма на структурата
на общинска администрация, неразделна част от
решението.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №73
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 съветТутракан дава съгласие за разкриване на социалната
услуга „Център за обществена подкрепа”, с адрес: гр.
Тутракан, ул. “Ангел Кънчев“ № 4, като делегирана
държавна дейност, с капацитет 40 места и численост
на персонала -8, считано от 01.03.2016 г.
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: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №74
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 съветТутракан дава съгласие за разкриване на социалната
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Ангел Кънче”№ 4, като
делегирана държавна дейност, с капацитет 30 места и
численост на персонала -9, считано от 01.03.2016 г.
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: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №75
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7,
ал.4, т.3 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет
Тутракан предлага на Министерски съвет, чрез Министъра на труда и социалната политика, да отпусне
персонална пенсия на наследникът на Венелина Захариева Георгиева: Траян Стоянов Димитров с ЕГН чрез
законния му представител Стоян Георгиев Димитров.
2. Решението на Общински съвет – Тутракан, в

едно с необходимите документи да бъдат изпратени
в Националния осигурителен институт – София.
Гласували: 15 съветници, За – 15,Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №76
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 във връзка с чл. 7, ал. 2,
т. 1от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
Общински съвет Тутракан предлага на Министерски
съвет, чрез Министъра на труда и социалната политика, да отпусне персонална пенсия на наследниците
на Георги АнгеловИванов: Сабрие Георгиева Ангелова
с ЕГН 0141225616 и Йозджан Георгиев Ангелов с ЕГН
0549225643 от с. Търновци, община Тутракан чрез
законния им представител Недрет Бекир Хюсеин.
2. Решението на Общински съвет – Тутракан, в
едно с необходимите документи да бъдат изпратени
в Националния осигурителен институт – София.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №77
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
и чл. 26, 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,
Общински съвет-Тутракан избира за представител за
свой представител в Общото събрание на акционерите
на „МБАЛ-Силистра” АД д-р Румен Паунов Петков
и за негов заместник д-р Любомир Петров Бойчев.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №78
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл. 198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, Общински
съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на д-р Димитър Венков Стефанов
– Кмет на община Тутракан да представлява Община
Тутракан в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
"Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра, което
ще се проведе на 28.01.2016г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определения
по т. 1 представител в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД
Силистра, той ще бъде заместван от Данаил Николов
Николов – Председател на Общински съвет - Тутракан.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за
дневен ред и упълномощава представителя на Община
Тутракан в Общото събрание на Асоциацията на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и
канализация" ООД Силистра, което ще се проведе на
28.01.2016г. да гласува, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред – "за";
3.2. По втора точка от дневния ред – "за";
3.3. По трета точка от дневния ред – да гласува
съобразно вътрешните си убеждения и в защита на
интересите на гражданите на община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №79
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал.4, т.2 и чл.198п, ал.1 от Закона за
водите, и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет град Тутракан:
1. Одобрява текста на „Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД – гр.Силистра”.
2. Дава съгласие за сключване на Договора
между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.Силистра
и определения с решение на Общото събрание от
01.07.2015г. оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра.
3. При невъзможност на кмета на община Тутракан
да присъства лично, упълномощава Данаил Николов
Николов - Председател на Общински съвет - Тутракан,
да го замества на заседанието на Общото събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.Силистра.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №80
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8,
ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан ПРИЕМА Стратегия за
управление на общинската собственост в Община
Тутракан за периода 2015-2019 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №81
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан ПРИЕМА Годишна
програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Тутракан за 2016 г.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №82
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.42,
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2016 година на общинските жилища по групи, според тяхното предназначение, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища по предназначение – за отдаване под наем и настаняване
на граждани с установени жилищни нужди: общо 58
бр. в т.ч. в гр. Тутракан – 52 апартамента и 5 къщи, в
с. Старо село - 1 апартамент;
2. Списък №2 на общинските жилище по предназначение – резервни: 4 апартамента;
3. Списък №3 на общинските жилища по предназначение – ведомствени: 7 бр. жилища; като 4
апартамента са предоставени за безвъзмездно право
на ползване на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД
4. Списък №4 на общинските жилища по предназначение – за продажба, замяна и обезщетяване
на бивши собственици: общо 2 бр., в т. ч. по чл.38,
ал.4 от НРУУРОЖ
5. Общински жилища в Проект по Оперативна
програма „Регионално развитие” мярка 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с
тях инфраструктура" - 5 къщи.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №83
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.39, ал.4 и чл.45а, ал.2 от ЗОС, във
връзка с чл.30, ал.1, т.1 и ал.2 от НРУУРОЖ, Общински
съвет-Тутракан.
I. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно
право на ползване върху имот – частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с адрес:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №53, бл. „Лебед”,
вх.Б, ет.3, ап.5, с кадастрален №73496.500.469.2.5 по
КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008г. на АГКК гр. София, в полза на д-р Стоян
Георгиев Стоянов с постоянен адрес: гр. Силистра, ул.
Райна Княгиня, бл.1, ет.2, ап.3
II. Възлага на Кмета на община Тутракан да издаде
заповед и сключи договор.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №84
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.45, ал.3 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински жилища /
НРУУРОЖ/, Общински съвет гр. Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ списък на имоти – частна общинска
собственост, предназначени за жилищно строителство, върху които може да се учредява право

на строеж на лица с установени жилищни нужди,
както следва:
1. Гр.Тутракан, ул.Георги Кирков №19, кв.121; АОС
- 1581/13.11.2013 г.; Идентификатор по кадастрална
карта - 73496.501.3304; Площ /кв.м./ - 518.
2. Гр.Тутракан, ул.Георги Кирков №21, кв.121; АОС
-1582/14.11.2013 г.; Идентификатор по кадастрална
карта - 73496.501.3305; Площ /кв.м./ - 516.
3. Гр. Тутракан, ул. Марица, кв.122; АОС 436/04.12.2008 г.; Идентификатор по кадастрална
карта - 73496.501.3302; Площ /кв.м./ - 1802.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №85
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
във връзка с чл.45а, ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, Общински съвет гр. Тутракан,
I. ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ЖИЛИЩА приета с Решение №213/30.10.2008г., изм.
с Решение №515/28.01.2010 г., и Решение №840 от
26.05.2011 г. и Решение № 63/30.01.2012 г. на ОбС
Тутракан, както следва:
&1 В чл.8 се създава нова ал. 3
„Наемателите на общински жилища и членовете на
техните семейства /домакинства/, нямат право да ги
ползват извън предназначението им, да ги преотдават
или да ги ползват съвместно с други лица, невключени
в настанителната заповед.”
&2 В чл.8 се създава нова ал. 4
„При доказване на преотдаване на общинско
жилище, неизрядните наематели дължат неустойка
в размер на дванадесет месечни наема, както и са
длъжни да освободят общинското жилище в срок
от десет дни.”
&3 В чл.8 се създава нова ал. 5
„При доказване, че жилището се обитава от трети
лица, които не фигурират в настанителната заповед,
неизрядните наематели дължат неустойка в размер
на дванадесет месечни наема, както и са длъжни да
освободят общинското жилище в срок от десет дни.”
&4 В чл.8 се създава нова ал. 6
„Когато наемателите не ползват общинското
жилище за срок до 90 дни в рамките на една година,
поради пребиваване, работа или командировка в
чужбина или друго населено място, се задължават да:
1. Уведомят писмено общинска администрация
за срока на отсъствието си и упълномощят свой
представител, който да изпълнява задълженията по
наемното правоотношение.
2. Да внесат предварително дължимите наеми за
срока на отсъствието си;”
&5 В чл.9, ал 4 се прави допълнение, думите „семейство/домакинство” се заменят с „картотекирани
лица”, след думата „ жилище” се допълва „което
отговаря на нормите за жилищно задоволяване”
&6 В чл.11, ал.3 се допълва със следващото
изречение:
„В едномесечен срок след сключване на договора
за наем, наемателят следва да заяви писмено настоящ
адрес, да открие на свое име партиди за консумативни
разноски, по реда на съответните служби, като ги
представи пред органа по настаняване.”
&7 В чл.11, ал.4, се допълва:
„за срок до 10 години, сключен по условията и
реда на тази наредба”.
&8 В чл.11, се създава нова ал.5:
„След изтичане на максималния срок за наставяне
по реда на ал.4, наемателите следва да освободят заеманите от тях общински жилища, като имат право да
кандидатстват за настаняване по реда на чл.14, ал.1.
&9 В чл.11 се създава нова ал.6:
„По изключение, след изтичане на максималния
срок за настаняване, може да се сключи нов договор
за наем на общинско жилище, при условие, че отговарят на изискванията на чл.14, ал.1, установено от
комисията, за следните категории лица:
1.Самотни родители на непълнолетни деца;
2. лица с трайно намалена степен на неработоспособност над 71%;
3. лица на възраст над 70 години”
&10 В Чл.14, ал.1,т.1, дописва се: „на територията
на общината”
&11 В Чл.14, ал.1,т.2, дописва се: „или прекратяване на съсобственост.”
&12 В чл.14, ал.1, т.4 се отменя и създава нова:
„не притежават моторни превозни средства на
стойност по застрахователна оценка над 1000 лв.,
земеделска земя над 10 дка, парични средства по
влогове над 5000 лв. и други недвижими нежилищни имоти”
&13 В чл.14, ал.1, т.5 се отменя и създава нова:
„средният месечен брутен доход на член от
семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък
или равен на размера на една и половина минимална
заплата, установена за страна през текущата година”
&14 Чл. 14, ал.1 се създава нова т.9:
„лица, живеещи постоянно на територията на
страната”
&15 В чл.14, ал.3 се отменя и създава нова:
„Заявлението за картотекиране се подписва
от кандидата, а декларацията по ал.2 от всички
пълнолетни членове на семейството/домакинството,
пред служител на администрацията, или представи
нотариална заверка”
&16 В чл.14, се създава нова ал. 4
„Срокът за подаване на заявлението и декларацията по ал.2 е от 01 до 31 декември за включване в
картотеката за следващата година.”
&17 В чл.14, се създава нова ал.5
„Администрацията не може да откаже приемане на
документите за картотекиране и след срока. Лицата,
подали документи след срока по ал.4, имат право
да бъдат картотекиране, при условие, че отговарят
на изискванията на чл.14, ал.1, но не се включват в
списъка за текущата година”
&18 В чл.15, ал.1, след думата”стойността” се
добавя „и размера”
&19 В чл.15, ал.2 се отменя и създава нова
„за земеделски земи – удостоверено с документ
от Общинска служба по земеделие гр. Тутракан.”
&20 В чл.17, ал.2, т.5 придобива следната
редакция:
Общ годишен доход на членовете на семейството
за предходните 12 месеца, формиран от брутни
трудови или служебни възнаграждения, пенсии,
допълнителни доходи от хонорари, търговска и
стопанска дейност, доход от рента, доходи по реда
на ЗСПД, ЗИХУ и правилниците за тяхното прилагане.
&21 В чл.17, ал.3 в т.1 се добавя „служебно”
&22 В чл.17, ал.3, в т.3 се изменя, като изразът
„имоти от Отдел „ПМДТ” става „данни от Дирекция
„Местни приходи” и след края на изреченото се
добавя – „служебно”
&23 Чл.19, ал.2 се отменя
&24 В чл.33а, ал.1, т.3 се отменя и създава нова:
„Нарушаване на добрите нрави и обществения
ред, удостоверено с протокол от управителния съвет
на сграда в режим на етажна собственост или с
протокол /акт за установяване на административно
нарушение, съставен от общинска администрация,
или органите на МВР”
&25 В чл.33а, ал.1, т.7, се допълва със следното
изречение:
„удостоверено с протокол от управителния съвет
на сграда в режим на етажна собственост или с
протокол /акт за установяване на административно
нарушение, съставен от общинска администрация,
или органите на МВР”
&26 В чл.33а, ал.1, т.9: израза „6 месеца” се променя на „90 дни в рамките на една календарна година,
установено с констативни протоколи от общинска
администрация, в присъствието на представител на
етажната собственост и/или лице с адресна регистрация в жилищния блок или улицата, както и чрез
служебна информация от други държавни органи”
&27 чл.33а, ал.1, се създава нова т.12
„използване на общинското жилище от трети
лица, които нефигурират в настанителната заповед,
установено с протокол, съставен от общинска
администрация
&28 В чл.41, ал.3, т. 2 се изменя, както следва:
„да е наемател на общинското жилище за което
кандидатства и е настанен в него по административен
ред не по-малко от 10 години, без прекъсване.”
В Допълнителните разпоредби на НАРЕДБАТА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА приета с Решение
№213/30.10.2008 г., изм. с Решение №515/28.01.2010
г., и Решение №840 от 26.05.2011 г. и Решение №
63/30.01.2012 г. на ОбС Тутракан/
Създаване са нов §7

25.02.-2.03.2016 г.
„Лице, живеещо постоянно в страната” – това е
лице, което пребивава на територията на страната повече от 270 дни в рамките на една календарна година”
Създаване са нов §8
„Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие,
ако продължават да учат, до придобиване на общо
или професионално образование, но по-късно от
навършване на 20-годишна възраст.
Създаване са нов §9
„Безработни” са всички лица в трудоспособна
възраст, които са регистрирани в „Бюра по труда” и
активно търсят работа”
В преходните и заключителни разпоредби на
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА приета
с Решение №213/30.10.2008 г., изм. с Решение
№515/28.01.2010 г., и Решение №840 от 26.05.2011
г. и Решение № 63/30.01.2012г. на ОбС Тутракан
Създаване са нов §11
„Наемни правоотношения, чиито срокове са пократки от 10 години, и тези срокове не са изтекли, по
искане на наемателя и ако отговарят на изискванията
на чл.14, ал.1 от НРУУРОЖ, могат да бъдат подновени
за срок до 10 години.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №86
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 - Незастроен урегулиран поземлен имот с площ
699,00 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3376, с
начин на трайно ползване:” ниско застрояване да 10
метра”, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.
75 „а”, ул.”Опълченска” № 38 по КК на гр. Тутракан,
УПИ – VII по ЗРП на гр. Тутракан, съгласно АОС №
1861/28.04.2015 г., при съседи: СЗ- поз. имот №
73496.501.3383; СИ-поз. имот № 73496.501.3375;
ЮИ-улица № 73496.501.321; ЮЗ-поз. имот №
73496.501.3377 и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6955,00 /шест хиляди
деветстотин петдесет и пет/ левабез 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 №87
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 - Незастроен урегулиран поземлен имот с площ
684,00 кв.м. и идентификатор № 73496.501.3377, с
начин на трайно ползване: ”ниско застрояване да 10
метра", находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.
75 „а”, ул.”Опълченска” № 40 по КК на гр. Тутракан,
УПИ – VI по ЗРП на гр. Тутракан, съгласно АОС №
1881/15.07.2015 г., при съседи: СЗ- поз. имот №
73496.501.3454; СИ- поз. имот №73496.501.3376;
ЮИ-улица № 73496.501.321; ЮЗ-поз. имот №
73496.501.3378 и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6806,00 /шест хиляди
осемстотин и шест/ 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 №88
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 3.391 дка и идентификатор № 000500, категория трета с начин на трайно
ползване: ”Нива", находящ се в с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, Местност „До селото”, по КВС на с. Цар
Самуил, съгласно АОС №1911/23.10.2015 г., при
съседи: С-1802 полски път № 052007; И-полски път
№ 052009; Ю-поз. имот №000505; З-поземлен имат
№ 000501 и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 3277,00 лв. /три хиляди двеста
седемдесет 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: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №89
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
, Общински съвет Тутракан приема План за работа
на Общински съвет Тутракан за I-то шестмесечие
на 2016 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №90
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 19 и чл.20 от Правилника за етично
поведение на общинските съветници, Общински
съвет-Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ общински съветници за състава на
комисията по етика, както следва:
Ангел Иванов - общински съветник
Шенол Молла - общински съветник
Валентин Симеонов - общински съветник
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №91
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
47, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на общински съвет (ПОДОС), Общински съвет-Тутракан избира състав на комисията, както следва:
- Постоянна комисия по местно самоуправление,
нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция,
програми, проекти, регионална политика и опазване
на околната среда:
Членове: Чавдар Владимиров; Нехат Кантаров;
Димо Денчев; Румяна Статева; Бекир Изет.
- Постоянна комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси,
приватизация и следприватизационен контрол.
Членове: Красимир Петров; Ангел Иванов; Шенол
Молла; Алириза Алириза; Д-р Румен Паунов; Николай
Николов; Д-р Любомир Бойчев;
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №92
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл. 46 и чл.47, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет (ПОДОС), Общински съвет- Тутракан избира
ръководство на постоянните комисии, както следва:
- Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти, регионална политика
и опазване на околната среда:
Председател: Чавдар Владимиров
Секретар: Румяна Статева
- Постоянна комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет,
финанси, приватизация и следприватизационен
контрол.
Председател: Красимир Петров
Секретар: д-р Румен Паунов
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Работа предлага:

Любопитни асоциации:
Като кажеш "здравна", всеки ще
допълни "каса".
Като кажеш "каса", почти всеки
ще добави "бира".

Един мъж се прибира изненадМ и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
ващо от командировка. Нахлува в
спалнята при жена си и без да пита
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
много много започва да оглежда и
За повече информация тел: 08682194
да търси. Поглежда в гардероба,
поглежда в банята, поглежда под
След двучасов разговор с паци- леглото - нищо.
ент с депресия психотерапевтът заСлед като обръща цялата къща
Немска фирма набира работници за Германия. Сортирадава въпрос: - А дали сте мислили наопаки се връща при жена си в
не и пакетиране на плодове и зеленчуци. Мъже - до 30 г.
за самоубийство?
спалнята, поглежда я победоносно
и жени - до 45 г. Осигурена квартира и трудов договор
- Не още…
и със злорада усмивка и казва:
по немското законодателство.
- Ами помислете, помислете…
- Остаряваш и погрозняваш, а?
Транспортът до Германия се поема от работодателя.
За допълнителна информация звънете всеки ден
- Я се погледни, бе, кого виждаш
И ако мъжът не може да осигури
след 12:00 часа на GSM:0896 432 369
в огледалото - вика жена ми.
рога на изобилието, то жена му
- И двамата не ги познавам - може да му осигури изобилие от
отговарям смирено.
рога...

Работа в Германия

- Докторе, ще боли ли?
- За всеки е различно.
- В смисъл?
- Пациентите ги боли, мене не.
Из съдебна експертиза:
"Нараняването е станало с твърд
предмет - вероятно локомотив..."

- Всеки истински Германец трябва да посади дърво, да отгледа
един Грък, и да построи дом за
Бежанци...

- Омъжена ли си?
- Да…
- И как е?
- Като в детството - не стой
- Минчо, що не вземеш да си навън до късно, с чужди чичковци
купиш една кола?
не разговаряй…
- И за к'во ми е? Мен кат ми е
готино ме вози полицията, кат ми
Шеф се обръща към подчинее кофти - "Бърза помощ".
ните си:
- Чували ли сте поговорката, че
На рецепцията в хотел двойка си парите са корена на всяко зло?
наема стая. Рецепционистката ги
- Да, разбира се, шефе!
пита: - Откога сте женени?
- Ами тогава няма да ви го при- Аз от 6 месеца, а той от 5 чинявам поне този месец!
години.
При психиатъра:
- Брат, с тая енергоспестяваща
- Госпожо, имате ли в рода си
крушка в тоалетната, докато загрее някой с налудничаво мислене?
и светне се чувствам като в подлез
- Не, докторе, само мъжът ми
и по навик пикая в ъгъла.
понякога говори, че бил глава на
семейството.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

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

Сканди

СУДОКУ

25.02.-2.03.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Благотворителен коктейл в подкрепа
изграждането на параклис в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
нициативният комитет за изграждане
на православен параклис "Св. Вмчк Георги
Солунски" в Тутракан организира поредната благотворителна проява на 1
март т.г.

И

От 18:00 часа в залата
на Обредния дом ще бъде
поставено началото на Благотворителен коктейл. Там
ще бъде подредена изложбабазар от над 70 икони, 20 от
които са дело на румънска
иконописна школа, които са
дарени за случая от съседната побратимена община

Кирнодж. Ще има и щанд с
интересни сувенири и мартеници.
Коктейлът ще бъде придружен с изпълнения на млади
таланти.
Припомняме, че първата
копка на параклиса бе направена на Благовещение - 25
март 2013 г., от архиманд-

О

Рибарската махала, обновеният
Крайбрежен парк, популярни
културни събития като «Огненият
Дунав», Джулай морнинг и много
други инициативи на общинското
ръководство, което ги разширява
и обогатява от година на година.
Почти всеки месец малкият град
се увеличава двойно от пристигналите гости от близо и далеч
за рокконцертите на открито и
фолклорните изяви.

Хотелският комплекс „Дръстър” в Силистра също получи
високо признание за работата си
през миналата година и бе отличен с приза „Луксозен класически
хотел на годината” от световния
пътеводител за заможни туристи
„Luxury travel guide”. Красивата
статуетка и диплом вече красят
витрината на хотела съобщи
мениджърът му Росица Райчева.
В Туристическата борса – най-

Да помогнем за довършването на
параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"!

рит Емилиян, тогава игумен
на Басарбовския манастир,
в присъствието на български и румънски свещеници,
кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов,
румънска делегация водена
от зам.-кмета на Кирнодж
Йон Щефан и много от дарителите.

Златен приз за създаване на устойчив
туристически продукт
бщина Тутракан бе отличена с наградата за
създаване на устойчив
туристически продукт на списание „Туризъм и отдих” за 2015 г.
Зам.-кметът Петя Князова-Василева получи наградата и бе поздравена от Димитър Кирекчиев,
главен редактор на списанието,
по време на Международната
туристическа борса „Ваканция
& спа експо”, която се проведе
в „Интер експо център” в София.
Списание “Туризъм и отдих”
и тази година спази традицията
да раздаде над 20 престижни
награди «Златен приз» на български общини, хотели и курорти. Критериите, по които бяха
номинирани наградените бяха
за постигната висока култура
на обслужване в бранша, найуспешен мениджмънт. Община
Тутракан получи приза си за това,
че е съдействала регионът й да се
превърне в желана туристическа
дестинация и е допринесли за
създаване на добър имидж на
България. Сред обектите, придобили вече известност в страната
и чужбина са реставрираната
древна крепост "Трансмариска",

25.02.-2.03.2016 г.

Новият Православен параклис в Тутракан се изгражда
само и единствено с дарения от физически лица и фирми.
До приключването на обекта предстоят довършителни
вътрешни дейности, обзавеждане и изографисване.
Средствата се набират по банкова сметка:
IBAN - BG16CECB979050E1682100
BIC - CECBBGSF
ЦКБ АД - клон Русе
За Параклис "Св.Вмчк Димитър Солунски"

значимият браншови форум в
страната ни взеха участие почти 400
представители на туроператори,
хотели, общини, производители и
държави от цял свят, които имаха
възможността да обсъдят потенциални бъдещи партньорства. В
рамките на събитието се състояха
важни пресконференции на Министерството на туризма, Българската
хотелиерска и ресторантьорска
“ТГ”
асоциация и други.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС

Честит рожден ден
и да почерпят:

25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател
на ЧН на НЧ "Васил Йорданов", с. Нова Черна, община
Тутракан
25 февруари - Петър АНГЕЛОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР - Технически сътрудник,

Община Тутракан
28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на
Дирекция "Инвестиционни дейности и европроекти",
Община Тутракан
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
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