РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
утрак

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 11

Година LIV

16 - 23 март 2016 г.

Цена 0.60 лв.

Криминалистът Деян Парашкевов
от РУ-Тутракан отличен с приз
"Служител на годината-2015" Тутраканката
Директорът на
ОДМВР-Силистра ст.комисар Кристиян Петров,
награди най-добрите полицаи

Мая Димитрова в
MasterChef България!

иректорът на ОДМВР-Силистра старши
комисар Кристиян
Петров награди полицейските служители, постигнали най-високи резултати
в работата си през 2015 г.,
информираха от пресцентъра на ОДМВР-Силистра.
На кратка церемония, найдобрите в направленията "Криминална полиция",
"Охранителна полиция" и
"Полицейско разследване"
получиха плакети „Служител на годината – 2015” и
поздравленията на ръководството.
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на стр. 3

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Опасност от
телефонни
измами!

Малки и големи рецитираха в
конкурса "България - моята родина"!

ɧɚɫɬɪ

Дървото-чудо
Пауловния - от
няколко години и
по нашите земи
ɧɚɫɬɪ

"От малки - без
чашка и дим!"
ɧɚɫɬɪ

Отлично
представяне
на литературна
конференция
ɧɚɫɬɪ

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Това е първото издание на конкурс от такъв
характер - за рецитиране
на стихове от български
поети, който организира Общински център за
извънучилищни дейности,

каза неговият ръководител
Доротея Бальовска. Силно
се надявам той да намери
своето продължение през
годините, защото се оказа,
че интересът към него е
голям."
Всъщност, в два дни - на

15 и 16 март, в залата на
Общинския съвет в Тутракан звучаха емблематични
стихотворения - "Аз съм
българче", "Отечество любезно, как хубаво си ти",
"Паисий", "Българийо, мила
на стр. 5

на стр. 8
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НОВИНИ
УЧИЛИЩЕТО НА МОЯ ПЪРВОКЛАСНИК
Среща с родители на бъдещи първокласници инициира общинската администрация в Тутракан. Тя ще се проведе на 17 март /
четвъртък/ от 17:30 часа в залата на Общинския съвет.
Специални презентации с възможностите и успехите на своите
учебни заведения ще представят двете средни училища в града СОУ "Йордан Йовков" и СОУ "Христо Ботев".
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
НЧ „ВАСИЛ ЙОРДАНОВ-1942 г.”, с. НОВА ЧЕРНА
На 17 март /четвъртък/ от 18:30 часа в малката зала на НЧ "Васил
Йорданов-1942 г." в с. Нова Черна ще се проведе годишно отчетно-изборно събрание на културната институция, което е свикано
от Читалищното настоятелство. В дневния ред са включени отчет
за дейността през 2015 г., финансов отчет за 2015 г., приемане
проектобюджет за 2016 г., отчет на Проверителната комисия и
избор на нови Читалищно настоятелство и Проверителна комисия.
ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕНИТЕ
Във връзка с извършване на профилактика на сиренно-оповестителната система са възможни частични задействания на
отделни сирени за времето от 21.03.2016 г. до 20.05.2016 г. в
Силистренска област, информират от Пресцентъра на ОД на
МВР-Силистра.
Призоваваме гражданите на областта да запазят спокойствие и
да не предприемат нищо по случая, допълват още от там.
СЪЗДАДАЕН Е СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
От началото на март в НАП работи Съвет за управление на риска
от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Основната му роля е да определи стратегии и политики за управление
на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Част от функциите му са свързани и с осъществяване на
наблюдение, надзор и отчетност за изпълнение на програмите за
спазване на законодателството и намаляване на нивата на риск.
При изпълнение на функциите си Съветът ще бъде подпомаган
от дирекция "Управление на риска" и от други дирекции в ЦУ на
НАП, от чиято компетентност са определените мерки за третиране
на рисковете.
КОМПЕНСИРАТ ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ
В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ са подадени 431
заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на
загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия
или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г.
4 196 400 лв. са предвидени за пропаднали през 2015 г. площи. С държавната помощ ще се компенсират 80% от щетите
за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж,
сладка царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението
за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна
рапица – 30%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат
констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.
ФУТБОЛ
Във временното класиране след 15-я кръг на областното първенство по футбол 2015/2016 г., ФК "Белица" е на второ място, "Спортист" (Преславци) - на шесто, следвани от "Заря" (Цар Самуил) и
"Левски-96" (Главиница). На 10 място е "Трансмариска" (Тутракан).
В следващия 16-ти кръг, който ще се играе през уикенда, ФК
”Заря – 2006” (Цар Самуил) ще посрещне на свой терен ФК ”Ботев-1936” (Иширково) на 19 март. Същият ден ФК ”Левски-96"
(Главиница) ще гостува на ФК ”Раковски-2005” (Калипетрово).
В неделя, на 20 март, ФК ”Трансмариска” (Тутракан) е домакин
на мача с ФК ”Спортист” (Преславци), а ФК "Белица" е гост на ФК
”Айдемир”.
Началото на срещите при юношите е 14:00 ч., а при мъжете 15.30 ч.
КРИМИНАЛЕ
Стопански навес и 15 бали слама са изгорели при пожар, възникнал през нощта на 15 март около 00:35 часа в село Зебил. Огнеборци от участъка в Главиница загасили пожара, пресичайки пътя
му към съседни къщи. Причината за произшествието се изяснява.
В Старо село тутракански огнеборци са загасили пожар в отпадъци на 14 март около 01:00 часа. Няма материални щети.
Частен имот, присъединен неправомерно към водоснабдителната система, е установен при проверка в село Цар Самуил. Срещу
собственика му – А.А. (60 г.), е започнато бързо производство.

Атрактивна изложба с "подарък"
могат да видят посетителите на
Историческия музей
а 17 март (четвъртък) от 17:00 часа в
Изложбената зала на
Исторически музей ще се
открие фотоизложба под
надслов "Щрихи от Тутракан преди четвърт век",
информират от културната
институция.
Тутраканци и гостите на
града могат да погледнат
през погледа и фотообектива на Вечеслав Дангърски,
който е събрал огромен
фотоархив. Част от него,
тематично е обособен на

Н

постери и "разказва" за
събития и личности преди
четвърт век в Тутракан.
Определено ще е интересно
и забавно за всички поколения, за тези, които са ги
преживели и тези, за които
е само история, уточняват
още от там.
Освен това, организаторите са предвидили и
подарък - "малка снимка, на
която се откриете".
Входът за посещение на
изложбата е свободен.

16 - 23.03.2016 г.

Общински съвет-Главиница ще заседава
С

разглеждане на докладна записка свързана с подаване на
оставка на Ерол Али – вр.
изп. дл. Кмет на община
Главиница, ще започне
сесията на Общинския
съвет на 21 март от
14:00 часа.
В дневния ред са включени и върнати решения

от заседанието на 23
февруари, които се отнасят до избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община
Главиница до полагане на
клетва от новоизбран
кмет.
Съветниците ще разгледат докладни записки
за Одобряване на Годишен

доклад за наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие
на Община Главиница за
2015 г., както и за изменение на годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
– общинска собственост
за настоящата година.
В края на заседанието

местните парламентаристи ще дебатират и по
предложението за добавяне на символи към печата
на Община Главиница.
Като ход от подготовката за сесията са
насрочени заседания на
петте постоянни комисии на 18 март от 14:00
часа.
“ТГ”

Частни лесовъди тестват електронните
билети за превоз на дървесина
С

истемата за издаване на електронни
превозни билети, които дават възможност за
проверка в реално време
на транспортираната дървесина, е предоставена
за тестване на частни
лесовъди. Целта е масово
внедряване и максимално
повишаване на контрола в
горите, обясниха експерти
от Северноцентралното
държавно предприятие /
СЦДП/ - Габрово, което
разработи и първо въведе

електронната система.
Предприятието, което
стопанисва държавните
горски територии в областите Разград, Силистра,
Русе, В. Търново и Габрово,
започна да издава електронни билети в 09:53:47
ч. на 3 октомври м.г. От
момента на въвеждането,
до 10.30 ч. на 14 март, в
рамките на СЦДП бяха издадени 14 929 електронни
превозни билета, показа
справка в системата.
Разработената от СЦДП

електронна система бе
предоставена безвъзмездно
на Изпълнителната агенция
по горите, която чрез териториалните си поделения осъществява горския
контрол. От началото на
годината електронните
превозни билети станаха
задължителни за всички
държавни горски предприятия у нас. В реално време,
споделен достъп до информацията за транспортираната в страната дървесина имат от НАП, Агенция

„Митници“ и ДАИ.
Освен електронните билети, Северноцентралното
държавно предприятие пилотно разработи система
за отчет и контрол на
отстреляния дивеч, както
и платформа за провеждане
на електронни търгове при
продажбата на дървесина.
Издадените електронни
билети и транспортираните количества плътна
дървесина в ДГС Тутракан
са 1100 билети за 12148.01
куб. м.
“ТГ”

Дървото-Чудо Пауловния - от Да помогнем за укрепването и
няколко години и по нашите земи реконструкцията на църквата
"Св. Харалампий" в с. Варненци!

Стефан ПЪШЕВ
ренесено е от Китай
и има широко приложение: правят се врати
и прозорци, маси и столове,
изработват се лодки - заради лекота, здравина и че не
гние, не го напада дървояд.
Изработват се кошери, които са 3 пъти по-леки и вътре не мухлясват /с което
отпада един голям проблем
с мухлясването в кошера и
от там с големите загуби
и Подмор в кишави години/.
Дървото за 7 г. расте
над 20 метра и дава над
1 кубик висококачествена
дървесина - без чепове и
пукнатини, с красиви шарки, заради което я наричат
Изумрудено дърво. След
като се отсече първия път,
израства отново и се сече
на всеки 5 години в продължение на 70 години. Към
този момент, цената на 1
кубик е 450 евро.
В България почти не останаха вече борови гори и
се внася чам от Румъния,
който е с лошо качество.
Преди 9 г. закупих за ремонт
на покрива си чам на цена
187 лв., а към този момент
струва над 400 лв. Ако цената се движи с тези тем-

П

пове, то тя ще се изравни
в близко време. На фона на
многото пустеещи селски
дворове и земи, е жалко
да се пилее ценно време,
а и в природата е налице
неравновесието от безразборната сеч, виждаме
наводненията и постоянно
повишаващите се горещини!
Сега като четете горенаписаното и нещо не ви
се вярва, обадете ми се,
за да Ви подаря по едно
дръвче.
Има и едно златно правило, че в човешкия живот,
всеки трябва да посее поне
по едно дърво! Направете
си равносметка вие от коя
категория хора сте - от
невярващите или от тези,
дето нямат нито едно засято дръвче. Който и от
двете категории се обади
на всеки бих подарил по
дръвче. С малко грижи, ще
има да се чудите как от 10
см. до есента ще порасне
3 метра!
НЕ СИ ПРОДАВАЙТЕ
ДВОРОВЕТЕ ПО СЕЛАТА НА
БЕЗЦЕНИЦА И СЕ ХВАНЕТЕ
ЗА РАБОТА! Инвестицията е малка!
Бел.ред.: Обявата четете на стр.7

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!

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 март 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
- За обучение по време на работа
1 барман – основно обр.
1 продавач консултант – основно обр.
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 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит
10 сезонни работници, горско стопанство - няма изисквания за
заемане на длъжността
1 обслужващ щанд – основно образование
1 обслужващ магазин, приемчик – средно образование
1 склададжия – средно образование
3 лекари - висше образование, медицина
***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.
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Внимание!
Криминалистът Деян Парашкевов
Опасност
от РУ-Тутракан отличен с приз от телефонни измами!
"Служител на годината-2015"
МВР напомня:

от стр. 1 налната престъпност и в
частност с телефонните
измами.
Дългогодишният служител в група „Охрана на
обществения ред” при РУСилистра старши полицай
Ценко Колев е награденият
в категорията "Охранител-

В направлението "Криминална полиция" бе отличен
младши експерт Деян Парашкевов, служител на РУТутракан. Той е заслужил
наградата заради показани
активност и инициативност в борбата с крими-

на полиция". Той бе отличен
за съществения му личен
принос, както и за перфекционизма и професионализма в работата му през
годините.
Старши разследващ полицай Валентин Вълчанов
получи наградата в на-

правлението "Полицейско
разследване" заради последователност, прецизност
и високи резултати през
цялата изминала година.
Призът „Служител на годината” бе учреден в края
на 2013 г. и се връчва за
трети пореден път. “ТГ”

Продължава специализираната
полицейска операция в Силистренско
П

родължават специализираните полицейски действия на
територията на Силистренска област. Полицейската операция се
провежда в изпълнение на
цялостен план за проти-

водействие на битовата
престъпност както в градовете, така и в малките
и оталечени населени.
На 12 и 13 март т.г.
служители на ОДМВРСилистра са проверили
186 моторни превозни

средства и 348 лица. В
полицейските управления
за срок до 24 часа са
били задържани 5 лица
по подозрение в съпричастност към извършване
на престъпна дейност.
Съставени са 25 акта за

установени нарушения на
различни закони. Двадесет
и едно лица са били предупредени по чл.64 и 65 от
Закона за МВР.
Специализираната полицейска операция продължава.

Отстъпка от 5%, ако подадеш декларация по интернет до 31 март
* Близо половината декларации за
облагане на доходите са изпратени
по електронен път
ко подадат декларациите
си по електронен път до 31
март 2016 г., физическите
лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по

А

годишната данъчна декларация,
съобщават от НАП. Допълнително
условие е и да нямат подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения към момента
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e-mail: obs_tutrakan2007@mail.bg
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РЕШЕНИЕ №101

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка
с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „Разрешение
за изработване на подробен устройствен план се
дава с решение на Общински съвет по предложение
на кмета на общината…” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на
чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ, Общински съвет-Тутракан
дава разрешение:
За изработване на Подробен устройствен план /ПУП/
- План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 025007
(поземлен имот извън границите на урбанизираната
територия), местност ”Василев кладенец” по КВС на
с. Старо село, общ. Тутракан за съществуващ обект:
"Мобилна телекомуникационна базова станция №4570
на GSM оператор „GLOBUL”.
Да се представи проект: ПУП-ПЗ в съответствие
с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/ 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове,
Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове теритжрии и
устройствени зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към Областна
дирекция ”Земеделие” за утвърждаване на трасето на
обекта съгл. чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема основа и на магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните
централни и тери-ториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи
и експлоатационните експлоатационни дружества.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета
на Община Тутракан и Областен управител на Област
Силистра в седемдневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

на подаване на декларацията,
както и да внесат целия размер на
данъка за довнасяне в срок до 3
май 2016 г.
Срокът за подаване на данъчните декларации за облагане на
доходите за 2015 г. изтича на 3 май
2016 г. (30 април е в събота, а 2 май
е почивен ден - Великден). Найлесно и бързо формулярите могат
да се подадат по електронен път

без електронен подпис. За целта
е необходим ПИК, който се издава
безплатно в офисите на НАП.
До този момент в офиса на НАП
в Силистра са получени общо 2071
годишни декларации на физически
лица, като 906 от тях (44%) са
подадени по електронен път. От
тях 490 формуляри са изпратени
в НАП с ПИК, а 416 – с електронен
подпис.
“ТГ”
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РЕШЕНИЕ №102

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във връзка
с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „Разрешение
за изработване на подробен устройствен план се
дава с решение на Общински съвет по предложение
на кмета на общината…” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на
чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ, Общински съвет-Тутракан
дава разрешение:
За изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот №
007025, (поземлен имот извън границите на урбанизираната територия) местност ”Пирамидата" по КВС
на с. Търновци, общ. Тутракан за съществуващ обект:
”Мобилна телекомуникационна базова станция № 4539
на GSM оператор „GLOBUL".
Да се представи проект: ПУП-ПЗ в съответствие
с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове,
Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към областна
дирекция ”Земеделие” за утвърждаване на трасето на
обекта съгл. чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема основа и на магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните
централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи
и експлоатационните експлоатационни дружества.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета
на Община Тутракан и Областен управител на Област
Силистра в седемдневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124
б, ал.4 от ЗУТ.
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

По никакъв повод не давайте пари
на непознати!
При получено телефонно обаждане
първо се свържете с близките си
или сигнализирайте на тел.112

Осем станаха случаите на телефонни
измами, регистрирани в ОДМВР-Силистра, от началото на годината. Мошеници
успяха да заблудят на два пъти 73-годишна жена, която доброволно им предаде
суми от 7000 лв. и 800 евро, повярвала,
че помага за лечението на сина си.
Независимо от широката разгласа за
престъпните схеми, все още има хора,
които попадат в капана на измамниците.
Жертвите са изцяло хора от третата
възраст, като повече от половината от
тях са на 80 и повече години. За пореден
път полицията призовава гражданите
да поговорят с възрастните си близки,
да им разяснят престъпните схеми и
да ги предупредят в никакъв случай да
не дават пари на ръка на хора, които не
познават. Нека при всяко съмнително
обаждане да се посъветват с близките си
или с полицията, преди да предприемат
каквото и да било.
През февруари именно след подобно
обаждане на съобразителна 75-годишна
жена полицията успя да залови 20-годишен мъж, съучастник в извършване на
телефонна измама.
Експерти от Главна дирекция „Национална полиция” напомнят основните
правила на поведение, ако хората попаднат в подобна ситуация, както и най-разпространените сценарии за извършване
на телефонни измами.
Съвети към гражданите:
Да не дават пари на непознати за тях лица,
независимо от предлога;
Да не се доверяват на непознати лица;
Да не предоставят лични данни и данни за
свои близки по телефона;
Да запазят самообладание при получаване
на обаждане от човек, който се представя за
техен роднина, изпаднал в беда;
Ако все пак имат съмнение, че се обажда
техен близък човек, първо да опитат да се
свържат с него чрез свой съсед или познат,
по възможност от телефон, различен от този,
на който са получили обаждането;
Ако получат обаждане от човек, който се
представя за техен близък, да му зададат
въпрос, отговора на който не би трябвало
да е известен на непознати лица - например
рождена дата, населено място и т.н.;
В случай, че получат такова обаждане и
спрямо тях бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно да подадат сигнал
на тел. 112.
Необходимо е близките непрекъснато да
говорят за това с възрастните си родители
и да им напомнят как случайно може да
станат жертва.
Най-разпространени сценарии
за извършване на телефонни
измами:
- под предлог “тежко пострадал роднина,
за което е необходимо да се направи скъпоструваща операция” (извършителите се
обаждат на случаен принцип на жертвите и
плачейки възбуждат у тях представата, че
разговарят със свой роднина. Извършителите
се представят като лекари и обясняват, че
роднината е тежко пострадал и е необходима
спешна скъпоструваща операция, за която в
момента няма налична сума в здравната каса.
За целта ще изпратят човек да вземе исканата
сума. Обясняват, че парите ще бъдат върнати
на по-късен етап);
- под предлог “заразени близки и роднини
с птичи/свински грип, ебола и искане на пари
за скъпоструващи ваксини” (извършителите
се обаждат на случаен принцип на жертвите
и плачейки възбуждат у тях представата, че
разговарят със свой роднина. Извършителите
се представят като лекари и обясняват, че роднината е тежко болен и е необходима спешно
скъпоструващо лечение, за което в момента
няма налична сума в здравната каса. За целта
ще изпратят санитар да вземе исканата сума

за “ваксина”. Обясняват, че парите ще бъдат
върнати на по-късен етап);
- под предлог “реализирано ПТП от близък
роднина с починал човек или малко дете”
(извършителите се обаждат на случаен принцип на жертвите и плачейки възбуждат у тях
представата, че разговарят със свой роднина.
Извършителите се представят като полицаи,
прокурори или следователи и обясняват, че
роднината е направил ПТП, в следствие на
което е пострадал/починал човек и спешно
са необходими пари за освобождаване на
близкия човек);
- звъни се на произволен стационарен
телефонен номер и се прави опит за телефонна измама по „традиционния начин” - под
предлог за пострадал близък роднина (ПТП,
спешна операция, пожар и др.). Опитът за
измама се прави по такъв явен начин, че да
стане ясно, че се касае за осъществяване на
телефонна измама. Следва ново обаждане
след около 2-3 минути, при което извършителя (измамника) съобщава, че е служител
на полицейските служби, и знае, че току-що
е бил направен опит за измама, поради което
е необходимо да се даде определена парична
сума, банкнотите от която да се „бележат”, за
да бъдат задържани измамниците. Обикновено
паричните суми не се предават физически на
конкретни лица, а има изискване да бъдат
хвърлени през балкона или прозореца на
жилището. Този тип телефонна измама има и
втори вариант на разигравания сценарий, при
който обажданията са в обратна последователност: под предлог провеждане на полицейска
операция и необходимост от предоставяне
на сума, която да послужи за задържане
на извършителите, самите извършители се
обаждат на случаен принцип на жертвите
и се представят за полицейски служители.
Обясняват, че в района “действат” телефонни
измамници и предупреждават хората, при
такова обаждане незабавно да се свържат с
тях. Следва “обичайната” схема с плача, след
което жертвата “набира” мнимия полицейския
служител, който й обяснява, че за да бъдат
задържани престъпниците е необходимо да
им предаде сума пари, която в последствие
ще им бъде върната);
- под предлог нужда от пари за освобождаване на колетна пратка (извършителите се
обаждат на случаен принцип на жертвите и им
обясняват, че са техни близки или приятели на
техни близки и са изпратили колетна пратка
от чужбина, която съдържа голяма сума пари.
Но за да не бъде задържана на митницата е
необходимо да бъде заплатена сума, която
ще си възстановят от “пратката”);
- под предлог закупуване на ваучери във
връзка с печалба от томбола на голям магазин (извършителите се обаждат на случаен
принцип на жертвите и под предлог, че са
служители на голям магазин обясняват на
жертвата, че е спечелила от томболата. За
да си вземе наградата обаче е необходимо
да закупи ваучери за определена сума и да
им продиктува номерата); Жертвите са помлади хора.
- под предлог нужда от преводач (извършителите се обаждат на случаен принцип на
жертвите учители и работещи в агенции за
превод, като се представят за началници на
районни управления. Обясняват, че в управлението е задържан чужд гражданин и са необходими услугите на преводач. В последствие
обясняват на преводача, че “задържания”
трябва да се обади на близките си в чужбина,
но няма ваучер и го молят да закупи такива
и да им продиктува номерата, като парите
ще му бъдат възстановени в управлението).
Жертвите са по-млади хора;
- Звъни се на произволен стационарен
телефонен номер, съобщава се, че близък
роднина е пострадал вследствие на възникнал
инцидент в чужбина, като за извършване на
съответните медицински манипулации са
необходими десетки хиляди евро или долара.
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Предстои създаването на Дигитален център
в Историческия музей

стъпителна пресконференция по проект
„Създаване на Дигитален център за културното
наследство в Общински исторически музей - Тутракан“
бе проведена на 11 март в

В

изложбената зала на Историческия музей.
Ръководителят на проекта
Борислав Виларов представи
подробна презентация за
целите на проекта, очакваните резултати, изпълнени-

те и предстоящи дейности.
Сред ключовите дейности
бяха отбелязани изграждане на Дигитален център;
разработване на Виртуален
музей – интерактивен динамичен интернет портал;

дигитализиране на движими
и недвижими културни ценности; аеро-фото заснемане на археологичен обект
Трансмариска; заснемане на
виртуални турове на културно-исторически обекти и др.
Зам.-кметът г-н Милен
Маринов заяви, че проектът
е една от активните стъпки
на общината за съживяване
на региона. Идеята е чрез
популяризиране на културноисторическото наследство
на Тутракан да се привлече
вниманието към града, да
се увеличи туристическия
поток и да се създаде работа
за малкия и среден бизнес.
Очакваните резултати от
реализацията на проекта
са: оборудван Дигитален
център; Дигитализиране
за първи път на културно
наследство: сграда на Етнографския музей, Античен
кастел и средновековно селище „Трансмариска“, както
и на 730 бр. движимо културно наследство; Работещ

виртуален музей и система
от сензорни информационни
табла в експозиционните
зали; 8 виртуални тура и
12 видео клипа за културни
събития; Публична кампания
„Открий дигиталния свят
на Тутракан"; експертен
капацитет на 8 служители
в музея; обучение на 12 роми
и включване на двама от тях
процеса на цифровизиране на
културното наследство и
съвременното изкуство.
Виртуалният музей ще
популяризира културното
наследство и съвременно
изкуство на Тутракан, ще
ги направи широко достъпни
чрез интернет и ще съхрани
дигиталните изображения за
поколенията.
На интренет адресът
на виртуалния музей www.
tutracanmuseum.com може да
видите работна версия на
портала с подробна информация за проекта.
Срокът за изпълнение на
проекта е 31.12.2016 г.

Проект „Създаване на
Дигитален център за културното наследство в Общински исторически музей
- Тутракан“ се финансира по
Програма БГ 08 „Културно
наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство
относно изпълнението на
ФМ на ЕИП, подписан между
България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 242
973,95 евро.

С удостоверения за отличен Отлично представяне на
литературна конференция в
старопрестолния Търновград

Донка ПЕТРОВА
а 11 и 12 март т. г. се
проведе традиционната
литературна конференция
на тема „Вина, наказание и прошка в
българската литература и култура”.
Тъй като е десета, за първи път тя
се проведе в град Велико Търново.
Председателят на журито проф.
д-р Радослав Радев откри събитието
като се обърна към участниците
с думите: ”В дъждовния ден вие
ще бъдете слънцето! Не ние, а вие
сте важните днес. Младостта е, за
да се види, а моженето – за да се
случи!” Професор Радев пожела на
учениците текстът да разцъфне чрез
диалога с другите, да се усмихне
чрез началото, сърцевината и чрез
финала и да въздейства! Да прекарат усмихнати и приветливи дни, за
да се насладят на красотата на написаното слово, което „сал”остава.

Н

Професорът обеща с броеница
да отброява всичките сполучливи
текстове, прозвучали в аулата на
университета.
Деканът на филологическия
факултет проф. д-р Ценка Иванова
въведе в атмосферата на Великотърновския университет, който е
столица на духа. Словото е всичко
на света, контактите между хората,
средството за изразяване. Тя заяви,
че предлагат обучение на повече от
20 езика. Тя пожела на учениците да
уважават учителите си, да се връщат
при тях, защото те са и събеседници, и слушатели, и съучастници.
Пожела на учениците добро начало
и много творчески успехи, а на
учителите – много радостни дни с
възпитаниците и техните успехи.
От СОУ ”Христо Ботев” през тази
учебна година участваха четири
момичета – Яница Венелинова с
есето „Написаното слово „сал” ос-

тава”, Християна Христова с разказа
”Виновна ли съм, че се влюбих?",
Виктория Събева с разказа „Понякога отговорът е „НЕ” и Еманоела
Ковачева с есето „Житейският
път и неговите трудности”. След
представянето на всяко от тях,
професорът коментира: "Силата на
Яница е в словоплетството. Дълбоки
са житейските истини, изречени от
Еманоела. Виктория спести голяма
част от разказа си, но затова пък
го изигра театрално. Интересният
разказ на Християна задава въпроса: Има ли репетиции в любовта?"
Радостната изненада дойде, когато преди края на конференцията,
професор Радев обяви резултата
на всеки от участниците. Равносметката е – четири участнички,
четири оценки отличен /6/. Всички
участници получиха грамоти, а
дванадесетокласничките Яница,
Християна и Виктория, както и
миналогодишните участнички Радостина Пейчева, Теодора Филипова,
Ива-Мария Веселинова и Александрина Стоянова получиха своите
удостоверения с отлични оценки.
Учител-консултант на всички дванадесетокласнички е Донка Петрова,
а на Еманоела, от единадесети клас
- е Раданка Ангелова.
Преди закриването на конференцията пред микрофона застана
лейтенант Ивелин Тодоров и в
залата прозвуча: "Аз съм възпитаник
на СОУ ”Христо Ботев”, Тутракан
и участвах в първата литературна конференция през далечната
2006/2007 година в град Силистра.”
Това беше изключителен жест
на благодарност към авторите и
организатори на конференцията
професор Радослав Радев от ВТУ и
ст. експерт по БЕЛ в РИО–Силистра
г-жа Анета Ненова.
Осем участници, осем отлични
оценки! Поздравления за успелите!

Светлана СТОЙЧЕВА
ъв Великотърновския
университет "Св. св.
Кирил и Методий" бе
проведена десетата ученическа литературна конференция за ученици от
11 и 12 клас от средните
училища в Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница.
Достойно се представиха единадесетокласничките от СОУ ”Йордан
Йовков” - Мелис Юсуф,
Габриела Крумова, Габриела Иванова, Петя Димитрова, Славена Тодорова

В

и Християна Раева. Ден
преди Сирни Заговезни,
децата разсъждаваха по
темата "Вина, наказание
и прошка в българската
литература и култура",
зададена от научния ръководител на форума - проф.
доктор Радослав Радев
от Великотърновския университет.
Професор Радев е изключително обаятелна
личност. Всяка негова
рецензия е поема. Той
вдъхнови учениците да
развихрят въображение-

то си и да създадат свои
собствени творби. Участниците бяха наградени
от проф.д-р Ценка Иванова - декан на Филологическия факултет.
На базата на издадените удостоверения за
забележително представяне в конференцията,
отличниците получиха
правото да се запишат
в Университета без кандидат-студентски изпит
във всички учебни дисциплини без юридическата
специалност.
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Малки и големи рецитираха в конкурса "България - моята родина"!
критерии за оценка на
изпълненията от журито
председателствано от
актрисата от ДТ "Сава Огнянов" - Русе Дина Шошева,
което влизат още журналистката от русенския в.
"Бряг" Пламенка Ангелова
и главния редактор на в.
"Тутракански глас" Калина
Грънчарова.
Крайното класиране в
раздел "Възрожденска поезия" оглави Ивет Илиян Димитрова с изпълнението на
стихотворението "Българи
юнаци" от Добри Чинтулов,
следвана от Аляра Мевсин
Али и Николай Миленов
Кадикянов. Поощрителна
награда в тази група получи
Йоана Огнянова Димитрова.

от стр. 1
майко", "Хубава си, моя
горо", "Де е Бълария?", "Татковина"... Те бяха част от
конкурса "България - моята
родина", в който участваха
повече от 80 ученици от
всички общински училища.
Идеята за провеждането

му изпълнява и целта - да
съхрани и популяризира
българската поезия и да
стимулира интереса на
младите хора към нея и
творчеството на българските автори.
Зам.-кметът Петя Князова-Василева откри конкурса
и поздрави участниците
за ентусиазма им да се
включат в патриотичното

начинание, а организаторите - за нестихващите
интересни идеи.
Спазвайки регламента,
в първия ден се явиха индивидуални изпълнители в
две направления - поезия
от възрожденски автори и
от български автори, във
възрастовата група от 1
до 4 клас.
Точност на текста, логичност на емоцията, артистичност/художественост и дикция/артикулация
- това бяха основните

В раздел "Поезия от български автори" на първо
място се класира Пеньо
Пенев Маринов за изпълнение на стихотворението
"Стенопис от куршуми" на
Евстати Бурнаски, на второ - Селма Шенол Молла, а
на трето - Ивет Цветанова Стоянова.
В този раздел бяха връчени и пет поощрителни
награди - на Диляра Нихан

Юсен, Михаела Пламенова
Красимирова, Йоанна Илиева Стойчева, Есин Ефраим
Мехмед и Синем Младенова
Петрова.
Всички участници получиха специално изработени
медали и сувенири.
Б.а.: Поради изтичане на
технологичното време за
приключване на броя, информация от втория ден на
конкурса очаквайте в бр.12

"От малки - без чашка и дим"
М
Калина ГРЪНЧАРОВА
естната комисия за
борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни към Община Тутракан
инициира срещи на тема
"От малки - без чашка и
дим", които провежда във
всички общински училища
и Социално-педагогически
интернат "Христо Ботев"
в с. Варненци.
Родителите на учениците също са ангажирани при
провеждането на срещите,
като изпълняват заедно с
децата си предварително
зададеното домашно - цялото семейство рисува
по темата, а след това
учениците представят рисунките.
Срещите се провеждат в
класовете от начален курс
на обучение.
"Изключително емоционално преминават заниманията с всички ученици" -

ɉɴɪɜɢɬɟɡɚɧɹɬɢɹɩɨɬɟɦɚɬɚɡɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚɫɚɥɤɨɯɨɥɢɰɢɝɚɪɢɛɹɯɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢ

ɆɨɦɟɧɬɨɬɫɪɟɳɚɬɚɜɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ

ɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ

ɉɪɢɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ
ɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

всички получават подарък щи картинки и текст.
От средата на м.март с
категоричен е секретарят - специално изработена по
на МКБППМН Тодорка Ан- темата "Седмична програ- учениците от двете средни
училища в Тутракан ще
ма"
илюстрирана
с
подходягелова. В края на срещите

стартира още едно интересно занимания - "Детска
полицейска академия", допълни още Ангелова.

ɉɪɢɝɨɥɹɦɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɩɪɟɦɢɧɚɫɪɟɳɚɬɚɜɋɨɰɢɚɥɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɹɢɧɬɟɪɧɚɬ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ
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Решения на
Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 6 от 26 Февруари 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 93
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Годишна Програма за развитие
на читалищната дейност в Община Тутракан за
2016 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Общински план за младежта в
Община Тутракан за 2016 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Определяне на Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания, гр. Тутракан като второстепенен разпоредител с бюджет.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. 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 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местни развитие” от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно кабелно
трасе за: ”Външно кабелно ел. захранване от МТР - 5
в с. Старо село за ПИ 021002, м."Лозянска чешма”
в землището на с. Старо село, общ. Тутракан на
„ДРАЦИЯ” ЕООД гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС- БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Даване на Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2015 г. и разпореждане с имот –
общинска собственост, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване „овощна градина
„Черешова” идентификатор № 73496.4.88 местност
„Требеш” в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г. и одобряване на пазарна
оценка за продажба на част от дворно място в гр.
Тутракан, ул. „Опълченска" №21 с кадастрален №
73496.501.3068.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Преобразуване на имоти находящи се в
гр. Тутракан, ул. ”Рибарска” от частна общинска
собственост в публична общинска собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Приемане на решение за отдаване под
наем на недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран
поземлен имот с площ от 1020,00 кв. м., находящ се
в с. Старо село, кв. 20, УПИ - III - 121.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Даване съгласие от Община Тутракан за
поставяне на преместваем обект в имот № 73496500.187, собственост на Ремзи Кючук от гр.Тутракан,
ул.”Ропотамо” № 5.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Прекратяване на съсобственост между Община Тутракан и физическо лице в поземлен имот
с №050053 по КВС на с.Белица.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Одобряване на пазарна оценка за продажба
на Земеделска земя с площ от 1740 кв.м. с начин на
трайно ползване „Друг промишлен терен", с идентификатор № 102028, местност ”Антимовския блок" в
землището на с. Белица в полза на собственика на
законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот - VII, кв.85 в с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран
поземлен имот - XVII-457, кв.40 в с. Нова Черна,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Приемане на решение за учредяване право
на ползване върху недвижим имот частна общинска
собственост – земеделска земя, съставляваща
поземлен имот
№ 73496.9.104, находяща се в землището на
гр. Тутракан, за настаняване на пчелни семейства.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Възлагане на обществен превоз на пътници
по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. 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 01.03.2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. 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
23. Свикване на извънредно неприсъствено
Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД
гр. Силистра и вземане на решение за възлагане
на дейности по чл.198, ал.1 от Закона за водите.
Докладва: Председател на ОбС- Тутракан
24. Избиране на регистриран одитор за заверка
на годишния финансов отчет на „МБАЛ- Тутракан”
ЕООД за 2015 г.
Докладва: д-р Н. Цветкова - Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
25. Повишаване на основните трудови възнаграждения на професионалисти по здравни грижи,
работещи в „МБАЛ Тутракан” ЕООД.
Докладва: д-р Н. Цветкова - Управител на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД
26. Кандидатстване на Община Тутракан за финансиране с проектни предложения по Програма за
трансгранично сътрудничество Румъния - България
2014-2020
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Определяне на общинските пасища, мери и
ливади в землищата на Община Тутракан за общо
и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017

г., утвърждаване на годишен план паша.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА
и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища
Общински съвет–Тутракан:
Приема Годишната Програма за развитие на
читалищната дейност за 2016 година.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта
Общински съвет – Тутракан:
Приема Общински план за младежта в Община
Тутракан за 2016 година.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 96
Общински съвет – Тутракан, на основание чл.
21, ал 1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6 от Закона
за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от
Административно-процесуалния кодекс:
Приема НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини
и други общински социални услуги
&1. Към чл.22 се създава нова ал.14: „Децата
настанени в Център за настаняване от семеен тип
за деца и младежи без увреждания не заплащат
сумарна месечна такса за ползване на целодневни
детски градини, обединени детски заведения и
млечна кухня“.
&2. Към чл. 22б: „Не се заплаща такса по чл. 22а,
ал. 3 за:“, създава се нова ал.3: „Деца и младежи
настанени в Център за настаняване от семеен тип
за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМ)“.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл. 11,
ал.10 от Закона за публичните финанси,Общински
съвет-Тутракан определя Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр.
Тутракан за второстепенен разпоредител с бюджет
към бюджета на Община Тутракан, считано от
01.01.2016 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 98
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, ал.2 и във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински
съвет Тутракан дава съгласие община Тутракан да
предостави на СНЦ „МИГ Източна Дунавска Елиа”
Временен безлихвен заем за осигуряване на оборотни финансови средства в размер на 24 447 (двадесет
и четири хиляди четиристотин четиридесет и седем)
лева с цел обезпечаване на изпълнението на Договор
за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение
на проект за подготвителни дейности по подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 „Водено от общностите местни развитие” от
Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. /ПРСР/.
Възлага на кмета на община Тутракан да сключи
Договор за временен безлихвен заем със СНЦ
„МИГ Източна Дунавска Елиа” за предоставяне
на оборотни финансови средства, които да бъдат
възстановени след отчитането на проекта.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 99
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, Общински съвет-Тутракан
одобрява - Подробен устройствен план /ПУП/ Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно
кабелно трасе за: ”Външно кабелно ел. захранване
от МТР - 5 в с. Старо село за ПИ 021002, м.”Лозянска
чешма” в землището на с. Старо село, общ. Тутракан с трасе:
Трасето е с начало – границата на урбанизираната територия. Следва в западна посока полски път
022002, чупи на северозапад, преминавайки през
имот 000202 – пасище, полски път 022001, частни
имоти – ниви 022009 и 022006 и с чупка на югозапад
по полски път 021001 достига до ПИ 021002.
Дължината на трасето е 995,49 м. Засегната
площ от сервитута на провода е 3,982 дка.
Решението се изпраща в 7-дневен срок за
обнародване в “Държавен вестник” и може да се
обжалва пред съответния административен съд
по местонахождението на недвижимия имот в
30-дневен срок от обнародването му.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 100
Във връзка с чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, Общински съвет-Тутракан
одобрява - Подробен устройствен план /ПУП/ Парцеларен план /ПП/ на подземна оптична мрежа
за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община
Тутракан с трасета:
- с. Старо село – с.Шуменци. Трасето започва от
муфа на регулационната граница на с. Старо село,
общ.Тутракан, преминава през имоти в землището
на с. Старо село и с. Шуменци – полски пътища и
завършва със муфа на регулационната граница на с.
Шуменци. Не се предвиждат отклонения от трасето.
- с. Шуменци - с.Варненци. Трасето започва от
муфа на регулационната граница на с. Шуменци,
преминава през имоти полски пътища в землището
на с. Шуменци и с. Варненци и завършва със муфа
на регулационната граница на с. Варненци. Не се
предвиждат отклонения от трасето.
- с. Варненци - с. Белица. Трасето започва от
муфа на регулационната граница на с. Варненци,
преминава през имоти полски пътища в землището
на с. Варненци и с. Белица и достига до регулационната граница на с.Белица. Не се предвиждат
отклонения от трасето.
- с. Белица - с. Преславци. Трасето започва
от муфа на регулационната граница на с. Белица,
преминава през имоти полски пътища в землището
на с. Белица и с. Преславци и достига до регулационната граница на с.Преславци. Не се предвиждат
отклонения от трасето.
- с. Преславци - граница с Община Главиница.
Трасето започва от муфа на регулационната граница
на с. Преславци, преминава през имоти в землището
на с. Преславци - полски пътища и завършва с муфа
на землищната граница на общ. Главиница. Не се
предвиждат отклонения от трасето.
Решението се изпраща в 7-дневен срок за
обнародване в “Държавен вестник” и може да се
обжалва пред съответния административен съд
по местонахождението на недвижимия имот в
30-дневен срок от обнародването му.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от

ЗУТ: „Разрешение за изработване на подробен
устройствен план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината…”
и приложените документи удостоверяващи, че са
изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал. 5 ал. 7 от
ЗУТ, Общински съвет-Тутракан дава разрешение:
За изработване на Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот
№ 025007 (поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия), местност ”Василев
кладенец" по КВС на с. Старо село, общ. Тутракан за
съществуващ обект: "Мобилна телекомуникационна
базова станция №4570 на GSM оператор „GLOBUL”.
Да се представи проект: ПУП - ПЗ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ,
СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към
областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване
на трасето на обекта съгл. чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема основа и на магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните централни и териториални администрации,
а при необходимост и със специализираните
контролни органи и експлоатационните експлоатационни дружества.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител
на Област Силистра в седем дневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1
от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №102
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА ,
във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от
ЗУТ: „Разрешение за изработване на подробен
устройствен план се дава с решение на Общински
съвет по предложение на кмета на общината…”
и приложените документи удостоверяващи, че са
изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7 от
ЗУТ, Общински съвет-Тутракан дава разрешение:
За изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот №
007025, (поземлен имот извън границите на урбанизираната територия) местност ”Пирамидата" по КВС
на с. Търновци, общ. Тутракан за съществуващ обект:
”Мобилна телекомуникационна базова станция №
4539 на GSM оператор „GLOBUL".
Да се представи проект: ПУП-ПЗ в съответствие
с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове,
Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към
областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване
на трасето на обекта съгл. чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема основа и на магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните централни и териториални администрации,
а при необходимост и със специализираните
контролни органи и експлоатационните експлоатационни дружества.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седемдневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1
от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,
ал.2 ,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.4 ал.3, чл.32, ал.3 и
чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление
и разпореждане с общинско имущество за 2016г.
приета с Решение № 81 по Протокол № 5/21.01.2016
г. на Общински съвет гр. Тутракан в част III, буква
„Б” III за „Продажба на земя - частна общинска
собственост на собствениците на законно построени
сгради” с ред 4 за продажба на част от дворно място
цялото с площ от 587,00 кв.м. с идентификатор №
73496.501.3068, кв. 68, ул. „Опълченска” № 21 по
КК на гр. Тутракан в полза на собственик на законно
построена сграда в имота.
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на 2787,00 /две
хиляди седемстотин осемдесет и седем/ лв. без
ДДС или 3344,40 /три хиляди триста четиридесет и
четири лева и четиридесет стотинки/ лв. с ДДС, за
продажба на 332,54 кв.м. /56,65%/ част от недвижим
имот - частна общинска собственост, находящ
се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Опълченска„
№21 представляващ застроено дворно място
след отстъпено право на строеж с идентификатор
№73496.501.3068 цялото с площ от 587,00 кв.м. по
КК на гр. Тутракан, при граници и съседи: 73496
.501.321;73496.501.3069;73496.501.3070;73496.50
1.3067, върху който законно са построени сгради,
частна собственост на Георги Димитров Костадинов
и Славка Владимирова Костадинова, съгласно Нотариален Акт № 66, Том.I, дело №161 от 16.05.1980
г. и Решение № 115/29.01.2015 г. на РС-Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 104
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3,
ал.2, т.3 и чл.6 ал.2от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет-Тутракан
1. Дава съгласие за преобразуване от частна
общинска собственост в публична общинска
собственост:
1.1 Застроен поземлен имот с идентификатор
73496.500.1254, ул. „Рибарска” №33 в т.ч. сграда с
идентификатор № 73496.500.1254.1 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, съгласно АОС №430/13.11.2008 г.
1.2 Застроен поземлен имот с идентификатор
73496.500.1255, ул. „Рибарска” №35 в т.ч. сграда с
идентификатор № 73496.500.1255.1 по Кадастрална
карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, съгласно АОС № 432/14.11.200г.
1.3 Застроен поземлен имот с идентификатор
73496.500.1256, ул. „Рибарска” №37 в т.ч. сграда с
идентификатор № 73496.500.1256.1 по Кадастрална
карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, съгласно АОС № 431/13.11.2008 г.
1.4 Застроен поземлен имот с идентификатор
73496.500.1295, ул. „Рибарска” №39 в т.ч. сграда с
идентификатор № 73496.500.1295.1 по Кадастрална
карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на

АГКК, съгласно АОС № 581/13.04.2010 г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия за
изпълнение на решението.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.14, ал.1 и 2, от ЗОС и чл.20, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот с площ от 1020,00 кв. м., находящ се в с. Старо
село, общ. Тутракан, кв.20, УПИ – III - 121, за срок
от 5 /пет/ години при първоначална тръжна цена
съгласно “Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени за 1 кв. м.”, актуализирана с Решение
640 по протокол №50 от 25.09.2014 год. на Общ.
съвет гр. Тутракан, в размер на 5,10 /пет лева и десет
ст./ за месец без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 106
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.131, ал.2, т.3 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет гр.Тутракан, дава съгласие Ремзи Юсеин Кючук, като собственик на имот
№ 73496.500.187 в гр. Тутракан да постави в него
сглобяем обект за извършване на търговска дейност.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 107
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от
Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с 32, ал.1, т.1 и
ал.3, и чл.40, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински
съвет гр. Тутракан
I. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността
между община Тутракан и Анка Тодорова Банова
с постоянен адрес: с.Белица, ул. Христо Ботев
№17, чрез продажба на общинската идеална част
от 3 /три/ дка в поземлен имот - земеделска земя
в съсобственост, целия с площ от 30,384 дка,
съставляващ № 050053 по КВС на с.Белица, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, находящ се в с. Белица,
местност „Вагьолджюк”, с начин на трайно ползване – нива, категорията на земята при неполивни
условия – VI, при граници и съседи на имота: север
– полски път №051063, изток – полски път №051114;
юг – полски път №051115, югозапад – поземлени
имоти №011173 и 011172 за който е съставен АОС
№1220/30.03.2012г. за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при ТРС.
II. Определя пазарната оценка за продажба на
гореописания имот в размер на 1722,00 / хиляда
седемстотин двадесет и два лв./.
III. Възлага на Кмета на община Тутракан да
извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 108
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,
ал.2 и чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.3 и чл.37, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ОДОБРЯВА оценка в размер на 3263,00 лв.
/три хиляди двеста шестдесет и три лева/, за
продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в с.Белица, общ.Тутракан,
местност”Антимовския блок” представляващ
земеделска земя с начин на трайно ползване „
Друг промишлен терен", с площ от 1740 кв.м., с
идентификатор № 102028 по КВС на с. Белица с
Акт за общинска собственост №1925/04.02.2016 г.,
върху който законно е построена сграда, собственост на Иван Маринов Калиолов с постоянен адрес
с. Белица, ул.” Никола Йонков Вапцаров" № 24,
общ Тутракан, съгласно Констативен Нотариален
Акт № 22, Том.ХI, Общ рег. № 8771, дело № 1445
от 06.11.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 109
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 (УПИ) №VII с
площ от 1417,00 кв.м, находящ се в с. Цар Самуил,
общ. Тутракан, кв.85, при съседи: север - улица о.т.
144 към о.т. 142; изток – УПИ №VIII-541 и УПИ №IX544, юг-регулация на селото, запад - УПИ № VI-545,
па плана на с. Цар Самуил одобрен със Заповед №
324/22.08.1990 г. съгласно АОС № 1894/07.09.2015
г. и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 5 994,00лв. (пет хиляди деветстотин
деветдесет и четири лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 15,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 110
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 XVII- 457 с
площ от 915,00 кв.м, находящ се в с. Нова Черна ,
общ. Тутракан , кв.40, ул. „Вежен„ при съседи: север
- улица о.т. 81 към о.т. 82; изток – УПИ № XVIII-457,
юг-УПИ №ХIX-454, запад - УПИ № XVII, съгласно
АОС № 21/20.04.2006 г. и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 6378,00 лв. (шест
хиляди триста седемдесет и осем лева) без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 111
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за
пчеларството и чл.50, ал.3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
ползване на Георги Йорданов Данчев от гр. Тутракан, ул. „Искър” № 12, върху 200 /двеста/ кв.м.
земеделска земя, представляваща част от недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в
землището на гр. Тутракан, съставляваща поземлен

имот № 73496.9.104., с обща площ от 66,399 дка
в местността „Фотула” за срок от 1 /една/ година
с възможност за продължаване на договора чрез
сключване на допълнителни писмени споразумения
/анекси/, но за не повече от общо 3 /три/ години и
ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване на
имота 30,00 /тридесет/ лева /дка, съгласно чл. 10
б, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 112
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните
превози, чл.16в, ал.1 и чл. 18, ал.1 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет
гр. Тутракан реши:
1. Да бъде проведена процедура за възлагане
на превози по автобусни линии, съгласно Списък приложение № 1, включващ линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми
от квотата на Община Тутракан, по реда на Закона
за обществените поръчки.
2. Определя градските и междуселищните линии
и курсовете по тях, съгласно Списък - приложение
№1, които ще бъдат обявени за изпълнение с
автобуси за превози на трудноподвижни лица, при
спазване на норматив за относителен дял на тези
курсове, както следва:
2.1. за превози по градски линии - 35 % от общия
брой курсове;
2.2. за превози по междуселищни линии - 35 %
от общия брой курсове по линиите от общинската
транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината.
3. Във връзка с изискването на чл.5, ал.4 от
ЗОП, определя срока на договора от 1/една/ година.
4. В съответствие с чл.2 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. и чл.9, ал.1 от ЗОП в процедурата могат
да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения,
които притежават лиценз за извършване на превоз
на пътници на територията на Република България
или лиценз на Общността и други документи, които
се изискват от Закона за автомобилните превози
и приложимите подзаконови нормативни актове,
както и от ЗОП.
5. С настоящото решение, Общински съвет
Тутракан, делегира изпълнението на своите функции
относно подготовката, провеждането и избора на
изпълнител по процедурата на Кмета на Община
Тутракан, като го оправомощава да предприеме
всички необходими действия по провеждането й по
реда на Закона за обществените поръчки.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан в рамките на предоставените му пълномощия да издаде
решение за откриване на обществена поръчка по
реда на чл. 16, ал.8 от ЗОП, чрез открита процедура.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 113
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал.3 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 Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра,
което ще се проведе на 01.03.2016 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определения
по т. 1 представител в заседанието на Общото събрание на Асоциация 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.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 114
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с
писмо с вх. № РД-14-772/01.02.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и Канализация" ООД за провеждане на Общо събрание на Асоциация на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра на 01.03.2016 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 1 от проекта за дневен ред и
упълномощава представителя на Община Тутракан
в Общото събрание да гласува по т.1 Обсъждане и
приемане на отчет за изпълнението на бюджета на
Асоциация по ВиК – Силистра за 2015 г., съгласно
чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК – „за”.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 15,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 115
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с
писмо с вх. № РД-14-772/01.02.2016г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и Канализация" ООД за провеждане на Общо събрание на Асоциация на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра на 01.03.2016 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 2 от проекта за дневен ред и
упълномощава представителя на Община Тутракан
в Общото събрание да гласува по т.2 Обсъждане и
приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Силистра за 2015 г., съгласно чл.198в,
ал.4, т.10 от Закона за водите – „за”.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 15,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 116
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с
писмо с вх. № РД-14-772/01.02.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и Канализация" ООД за провеждане на Общо събрание на Асоциация на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра на 01.03.2016 г., ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 3 от проекта за дневен ред, и
упълномощава представителя на Община Тутракан
в Общото събрание да гласува по т.3 Приемане на
бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2016
година, съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК – „за”.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 15,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 117
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с
писмо с вх. № РД-14-772/01.02.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана
от "Водоснабдяване и Канализация" ООД за провеждане на Общо събрание на Асоциация на обособена
територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД Силистра на 01.03.2016 г., ОБЩИНСКИ

16 - 23.03.2016 г.
СЪВЕТ ТУТРАКАН:
1. Съгласува позицията на Община Тутракан по
точка 4 от проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в Общото събрание да гласува по т.4 Приемане на решение за
сключване на договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията,
както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл.198п,
ал.1, предложение първо от Закона за водите), със
съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване
и канализация” ООД, Силистра, съгласно чл.198в,
ал.4, т.2 от Закона за водите и чл.34, ал.1 и ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – „за”;
2. Съгласува позицията на Община Тутракан по
точка 5 от проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в Общото
събрание да гласува по т.5 Други - съобразно вътрешните си убеждения и в защита на интересите
на гражданите на община Тутракан.
Приложения към докладната записка:
1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г. на
АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД гр. СИЛИСТРА
2. Обяснителна записка към отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. на АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ
„ВиК” ООД гр. СИЛИСТРА
3. Отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
и КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. СИЛИСТРА
4. Бюджет за 2016 г. на АСОЦИАЦИЯ ПО В и
К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА
ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД
гр. СИЛИСТРА
Обосновка на БЮДЖЕТ за 2016 година на АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД гр. СИЛИСТРА
Разпределение на гласовете и вноските за
Бюджет 2016 г.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 118
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
01.07.2015 г. оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 119
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл. 198о, ал.1 и чл.198п, ал. 1 от Закона за водите,
Общински съвет град Тутракан дава съгласие „ВиК”
ООД гр. Силистра да сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи
и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК”
ООД гр. Силистра, за възлагане на дейностите по
чл.198о, ал.1 от Закона за водите, съгласно проекта
на договор, предложен от „ВиК” ООД гр. Силистра.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 120
На основание чл.21,ал.1,т.от ЗМСМА,чл.9,ал.1,т.1
и чл.11,ал.11т.6 от Наредба 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,приета с решение №135 по
протокол №11от 12 май 2008 г.от Общински Съвет
гр.Тутракан, Общински Съвет избира за регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет
на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД за 2015 г. ЕМИЛИЯН
МАРИНОВ ГАНЕВ с рег. № 190.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 121
Общински съвет Тутракан на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на
собственост на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала
Дава съгласие за увеличаване на основните
трудови възнаграждения на професионалистите
по здравни грижи (медицински сестри, акушерки и
лаборанти), работещи по трудови правоотношения
с “МБАЛ - Тутракан” ЕООД, с 40 лв. (четиридесет
лева).
След влизане в сила на настоящото решение Управителят на дружеството да сключи допълнителни
споразумения с професионалистите по здравни
грижи, работещи в болничното заведение.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 13,
Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 122
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.61,
ал.1 и във връзка с чл.59 от ЗМСМА Общински
съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства с проект „Онлайн система за информация и
социални услуги в Трансграничния район Тутракан
– Кирнодж” като Водещ партньор, съвместно с
община Кирнодж, Румъния с проектно предложение
по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2014-2020 (Interreg V-A RomaniaBulgaria Programme), Приоритетна ос 5 „Ефикасен
регион“, Специфична цел 5.1 Увеличаване на
капацитета за сътрудничеството и ефективността
на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
2. Община Тутракан поема ангажимент да осигури финансиране - 2 % собствен принос съгласно
изискванията на Програмата.
3. Възлага на кмета на Община Тутракан последващите законови действия по изпълнението на
настоящото решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 123
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.61,
ал.1 и във връзка с чл.59 от ЗМСМА Общински
съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства с проект „Повишаване на капацитета
и модернизиране на образователни институции
в трансграничния район” като Водещ партньор,
съвместно с община Кирнодж, Румъния с проектно
предложение по Втора покана за подаване на
проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020
(Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme), Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион“, Специфична цел 5.1
Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и
ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
2. Община Тутракан поема ангажимент да осигури финансиране - 2 % собствен принос съгласно
изискванията на Програмата.
3. Възлага на кмета на Община Тутракан последващите законови действия по изпълнението на
настоящото решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 124
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37 „и" и „о" от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи:
1.1. ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА
ПАША ПРЕЗ 2016 ГОДИНА в общинските мери и
пасища в землищата на Община Тутракан:
- с цел намаляване на тенденцията за изоставяне

на стр. 7
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ХОБИ
СМЯХ

- Скъпа, ходила ли си с някой
друг, преди мен?
- Не, разбира се, скъпи. Всички
предишни имаха автомобили...

дината ми има някакво странно,
огромно животно, което къса зелки
с опашката си и ако ви кажа къде
си ги пъха, изобщо няма да ми
повярвате!

Мъж се прибира късно в къщи.
- Скъпа, не може да си предстаСъпруг и съпруга се разхождали
виш къде бях.
в парка и минали покрай една вър- Представям си, но искам да чуя тележка. Жената казала: - Искам
и твоята версия.
да се кача на въртележката!
- Недей, защото ще ти се видят
Жена звъни на мъжа си:
гащите и ще се изложиш!
- Можеш ли да говориш?
- Да, прав си - отвърнала тя.
- Да.
Съпругът отишъл да купи сладо- Слушай тогава...
лед, върнал се и видял, че жена му
се е качила на въртележката. Той й
Практичен съвет за мъже:
се развикал: - Какво направи, бе?!
Защо да си хвърляте парите Нали ти казах да не се качваш, че
по цветарниците, за да купите ще ти видят гащите!
няколко стръка мъртва природа?
- Не се притеснявай! Свалих
Ако започнете откъм обяд, вечерта си ги!
можете да се поднесете на любимата жив и цъфнал...
На 7 март, след многобройни
молби от мъжете, по магазините
Родители подарили на малкия пуснаха шампоан "Нещо обикновеси син барабан. След два дни дива но", крем "Откъде да го знам какъв
експлоатация, най-мъдрият сред беше" и парфюм "А бе, каквото
съседите прошепнал на детенцето: и да е".
- Знаеш ли какво има вътре?
Две блондинки си говорят:
След бурна пиянска вечер мъж
- Муцка, ходи ли на "Сватбата
се събужда с тежък махмурлук. на Фигаро"?
Жена му гледа с нещо да му угоди.
- Не, скъпа, ограничих се само с
- Искаш ли кафенце?
поздравителна телеграма...
- Не-е-е!
- Една водчица да ти сипя?
Заекът имал рожден ден. Реши- Не-е-е!
ли вълците да му изпратят позд- А да ти дам една целувчица?
равителна телеграма. Седнали,
- Давай! Може пък и да повър- написали я, дошли до подписа и
на...
взели да се чудят какво да напишат: "Глутница вълци" или "Група
Изчезва слонът от зоопарка. другари".
На следващия ден сър Джон се
Накрая се решили на компрообажда в полицията: - Тук в гра- мис: "Глутница другари".
от стр. 1
на пасища и използването им за други цели, паша
да се извършва при условията на общо ползване в
имотите, посочени в Приложение № 1, с изключение
на частите от тях, представляващи гори;
- площите, върху които да се извърши идентификация във връзка с подпомагането по Схема за единно плащане на площ, съгласно Приложение № 1;
Като прокари за животните до местата за паша
и водопои да се ползват съществуващите полски
пътища или имотите с начин на трайно ползване
„прокар".
1.2. ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ
МЕРИ И ПАСИЩА за отглеждане на животни:
Договорите за наем се сключват след заплащане
на 1/ 2 (една втора) от определения за годината
наем, след което наемателят се въвежда във владение с констативен протокол, отразяващ състоянието
на общинския имот по отношение на заплевеленост,
наличие на нежелана храстовидна и дървесна растителност, камъни, строителни отпадъци и други.
Останалата част от 1/2 (една втора) от определения
наем да се заплати до края на календарната година.
1.2.2. Площите се предоставят на земеделски
стопани за пасищно отглеждане на селскостопански
животни, съобразно полагаемата се площ, определена в чл. 37и, ал. 7 и ал. 8 от Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи.
1.2.3. За мерите и пасищата за общо ползване
да се даде възможност да се сключват договори за
наем за срок от 1 (една) година без търг или конкурс,
срещу наем в размер на 1 (един) лв./ дка.
1.2.4. Мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване се отдават под наем или аренда
на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните обекти
на БАБХ, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена
от независим оценител.
1.2.5. Предоставените пасища, мери и ливади
за индивидуално ползване на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни могат да се ползват за
построяване на навеси.
1.2.6. След разпределението на площи, останалите свободни пасища и мери от ОПФ се обявят на
търг, на който могат да участват само собственици
на регистрирани пасищни селскостопански животни.
В случай, че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъдите, пасища и мери от
ОПФ, ще могат да се отдават на търг, освен на собствениците на пасищни селскостопански животни,и
на лица, които поемат задължение да ги подържат в
добро земеделско и екологочно състояние.
1.2.7. За опазване и поддържане на пасищата и
ливадите в добро земеделско и екологично състояние не се допуска:
- нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, разораване;
- преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
- едновременното струпване на големи стада
с животни на едно и също място за едновременно
пашуване и за водопой;
- промяна на начина им на трайно ползване и
използване за неземеделски нужди;
- замърсяването им с битови, производствени,
опасни и др. отпадъци;
1.2.8. За опазване и поддържане на местообитанията при паша не се допуска:
- паленето на открит огън;
- унищожаването на видовете от флората
чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в
ландшафта;
- оставянето на пашуващите животни без надзор;
- внасяне на неприсъщи видове – засяване на
култивирани растения в границите на пасището;
- внасянето на минерални торове за подобряване
на тревостоя и използване на утайки от пречистването на отпадни води;
- опожаряване на дървесна, храстова и тревна
растителност по пасищата с цел предизвикване
нов подраст;
- нарушаване съществуващите полски граници /
синори/ в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
1.2.9. За опазване и поддържане на пасищата
в добро земеделско и екологично състояние се
допуска:
- поддържане в добро състояние на наличните
инфраструктурни обекти за водопой – чешми,
корита.
- извършване на частично засяване или възстановяване и подхранване на мерите, пасищата

и ливадите;
- опазване от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
- провеждане на борба с агресивни и устойчиви
растителни видове – орлова папрат, черемика,
айлант, аморфа и къпина;
- опазване на земеделските площи в близост
до гори от навлизането на дървесна и храстовидна
растителност в тях.
1.2.10 Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не променя предназначението им,
както и да запазва съществуващите полски граници
(синори) на предоставените му физически блокове;
1.2.11 Наемателят е длъжен да опазва постоянно
затревените площи в близост до гори от навлизане
на дървесна и храстовидна растителност в тях.
Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи
дървета да извършва съгласно Закона за опазване
на селскостопанското имущество;
1.2.12 Наемателят може да оставят мозаечно
разположени единични или групи дървета храсти
и/или синори до 25 % от общата затревена площ;
1.2.13 Наемателят е длъжен да осигурява свободен достъп до пасищата и мерите, обект на договора
на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;
1.2.14. Наемателят е длъжен да не огражда
мерите и пасищата, обект на договора, да не разрешава едновременното струпване на големи стада
с животни на едно и също място за едновременно
пашуване и за водопой, да не извършва и да не
разрешава паша без пастир;
1.2.15. Наемателят е длъжен да не осъществява и
да не разрешава преминаване и движение с моторни
превозни средства в самото пасище;
1.2.16 Наемателят няма право да събира такса от
собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по почистването на пасищата;
1.2.17. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна
безопасност в мерите и пасища.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 37 „и" от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок
от 5 (пет) стопански години на имоти - публична
общинска собственост, представляващи „пасища,
мери" при базисна минимална наемна цена в размер
на 6 (шест) лева/ дка и следните условия:
2.1. Критериите за оценяване на подадените
Заявления да бъдат:
- не повече от 10 дка. за една животинска
единица – в имоти от първа до седма категория или;
- до 20 дка за една животинска единица – в имоти
от осма до десета категория.
В §2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ е определено, че
„пасищни селскостопански животни” по смисъла
на този закон, са едрите и дребните преживни и
нечифтокопитни селскостопански животни, а в §
2з е дефинирано понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на
броя на различните видове и категории животни,
както следва :
- един кон над 6-месечна възраст, един бивол и
едно говедо над двегодишна възраст се равняват на
една животинска единица;
- говедо или бивол на възраст от 6 месеца до
две години, се равнява на 0,6 животинска единица;
- една овца или коза се равнява на 0,15 от
животинска единица.
При разпределението на необходимите за всеки
кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, следва
да се приспаднат притежаваните или ползваните
на правно основание от заявителя, пасища, мери.
2.3 Във връзка с чл. 37 „и", ал. 9 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
в договорите за наем, да се включи клауза за възможност за удължаване срока за не повече от общо
6 (шест) стопански години.
3. Възлага на кмета да сключва договори за наем
за срок от 1 (една) година с желаещи да наемат
пасища и мери, негодни за подпомагане по Схема
за единно плащане на площ, срещу наем в размер
на 1 (един) лв./дка.
4. Във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се защитят особено важни обществени интереси, допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Вълкът се оплаква на Заека,
че жена му го допуска до себе си
само 2 пъти в годината и го пита,
той как постъпва, че зайкинята му
бута всяка вечер.
- Поднасям и букет червени
рози, пускам и песента "Секс
Бомб", пляскам я по задника и тя
ми ляга.
Вълкът се прибира. Жена му се
къпе. Пуска силно "Секс Бомб",
открехва вратата на банята и пъхва
само букета червени рози.
- Зайооо, ненаситникооо, следобяд беше тук, пак ли ти се иска?
- Не те е срам - колко ли се е
мъчило горкото животно, за да
можеш ти да се киприш с това
кожено палто!
- Не смей да наричаш мъжа ми
животно, кучко!
Жена отива в църквата на изповед:
– Отче, съгреших със свещеника
от съседното село!
– И защо трябваше да ходиш чак
в съседното село?

Телефонът звъни.
- Домът на госпожа Иванова
ли е?
- Да. Аз съм зет й, кажете.
- Ами, обаждам се от Йерусалим. Както знаете, тъща ви бе на
поклонение по Светите места, но
за съжаление тя почина. Сега ще
трябва да бъде погребана. Може да
я погребем тук, в Светите места, ще
ви струва 1000 лв. Или да я върнем
в България за 5000 лв.
Човекът се позамислил малко,
па, рекъл: - Докарайте я.
- Позамислихте се. Ще ви направя по-добро предложение.
5000 лв. в България, 800 лв. тук, в
Светите места.
Нашият пак се замислил и пак
им рекъл: - Добре, върнете я тук.
- Добре... Още по-добро предложение ви правя - 5000 лв. там
и 500 лв. по нашите Свети места...
Нашият герой отново мислил,
мислил и отсякъл:
- Вижте к'во. Преди време по вашите Свети места един умря. И го
погребахте. И после възкръсна. Аз
това нема да го рискувам с тъщата.

Продавам
Продавам 1 годишни дръвчета - Дървото-Чудо Пауловния - 2лв./бр.
За поръчки и инфорамция на тел.0896729327 - Стефан

Работа предлага:
М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра

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

СУДОКУ

16 - 23.03.2016 г.

търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
За повече информация тел: 08682194

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Община Главиница, Област Силистра

Обява
Община Главиница в качеството си на Бенефициент по проект „Предоставяне на комплексни социални услуги на територията на община Главиница“
приключи процедура за втори прием на документи за
кандидат-потребител от проект „Нови възможности
за грижа”.
След направената социална оценка в
края на месец март ще бъдат назначени по проект
„Независим Живот”.

Покана
Управителният съвет на
ЗК "Лазур-94", гр.Главиница,
обл.Силистренска

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

Покана
Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и
чл.23 от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и
решение №1 от протокол № 1/02.03.2016 г.

Ви кани да присъствате на

Ви кани на

Годишно отчетно събрание

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

което ще се проведе на 02.04.2016 г. от 9:00
часа на адрес гр.Главиница, ул. "Раковска" №2,
в сградата на кооперацията, при следния

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2015 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2015 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване на размера на рентните плащания за предходната и настоящата стопанска
година.
7. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите

на 26.03.2016 г. от 9:00 часа в Сладкарница Главиница при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прием на нови член-кооператори в РПК "Напредък".
2. Отчет за работата на УС през 2015 г., насоки
за развитие на кооперацията и приемане на бизнес
програмата за 2016 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет.
4. Доклад за работата на Контролния съвет, заключение по отчета на Управителния съвет и годишния
счетоводен отчет.
5. Освобождаване от отговорност на Председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане на отчетната 2015 г.
6. Даване пълномощия на УС за вземане на кредит
при необходимост и залог или продажба на кооперативно имущество.
7. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите,
при липса на кворум събранието ще се проведен един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Тутраканката Мая Димитрова
в MasterChef България! Рецептата
на Мая
Орехов пай
Необходими продукти
за тестото: брашно 500 гр.; масло - 300 гр., 1
яйце,150 гр. пудра захар,
ванилия
За плънката: орехи 300 гр., масло - 190 гр.,
мед - 190 гр.,захар - 150
гр. щипка канела
Пече се на фурна - 180
градуса, 30 минути

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс сигурност не само
феновете на кулинарното изкуство са сред
многолюдната зрителска аудитория на телевизионното
състезание MasterChef, което излъчва bTV. А в Тутракан

С

торант без меню – всеки ден
да сервира уникални ястия.
Ето какво разказа специално за читателите на
в. "Тутракански глас" Мая
Димитрова:
- Аз съм родена и отраснала в Тутракан. Моят прекрасен град! Живея в Русе от 15

който беше пълен провал клисав, зелен, недопечен. Посериозно започнах да готвя,
когато се омъжих - готвене
за децата, за мъжа ми, а и
аз съм голям чревоугодник.
Двете ми баби са ми повлияли да се увлека по готвенето. Баба Марчи прави
най-вкусните баница, тиквеник, пиле с ориз и божествени мекички.
- Разбрах, че в Русе имаш
сладкарница "Златните
рибки", кое сладкарско изделие там ти е любимо и
го предлагаш най-много на
клиентите?
- Сладкарницата е на съпруга ми, наследствена от
родителите му. Любимото

16-тица на най-добрите хоби-готвачи.
MasterChef е огромно вълнение, напрегнато, весело
понякога, но за мен е една
невероятна кулинарна авантюра! Градим знания един
от друг и от шефовете. Ако
някой и всичките му близки
смятат, че готви много
добре и има кураж да се
впусне в тази авантюра, със
сигурност, това е неговото
място.
- Кое е твоето хоби,
какво обичаш да правиш
най-много?
- Да приготвям десерти,
да излизам с приятели и да
купонясвам, да се срещам
и запознавам с нови хора.
Любимото ми ястие е плодов
тарт. Обичам всякакъв вид
музика без поп фолк. Аз съм
най-големият фен на Робин
Уйлямс, харесвам новата
българска музика.
- Тутракан къде е в твоето житие-битие?

16 - 23.03.2016 г.

Община Тутракан
Общински център за
извънучилищни дейности Тутракан
Спорт, туризъм и младежки
дейности - Тутракан
организират

Лятна морска ваканция - 2016 г.
За деца и ученици

Крайморие - Бургас
1 август - 7 август 2016 г.
7 нощувки, 7 хранодни
Цена: 105 лв.
Записване с внасяне на 30% от стойността
до 31 март 2016 г.
Местата са ограничени!
Справки на място в Общински център за
извънучилищни дейности.

На Куковден в Малък Преславец

ɉɪɟɞɒɟɮ
ɉɟɬɴɪɆɢɯɚɥɱɟɜ

и Русе публиката изпитва
особен афинитет към един
участник - това е Мая Димитрова! 31-годишната млада
жена е от Тутракан, която
от 15 години живее в Русе.
Мая е сред 16 великолепни
финалисти на популярното
кулинарно шоу, която стъпка
по стъпка върви смело напред. Като всички останали
участници, тя мечтае да
спечели MasterChef, но има и
допълнение - да отвори рес-

години, щастливо омъжена
съм, с две прекрасни деца
- дъщеря на 10 години и син
- на 2.
- Откога те интересува кулинарията? Кое от
гозбите на мама или на
някой друг те накара да
обърнеш поглед към кухнята?
- Кулинарията ме "тресе"
от 10-годишна. Тогава за
първи път приготвих кекс, ми сладкарско изделие е
Ореховият пай.
- Каква е атмосферата
в MasterChef? Какво би
накарало всеки интересуващ се от кулинария да се
яви там?
- MasterChef е за силни
психически хора с талант в
готвенето и с амбиция да
побеждават. Най-важното
е да си много добър кулинар,
да поднасяш чинията с любов, както аз правя винаги.
Аз се записах в MasterChef
на шега, изобщо не очаквах, че ще стигна толкова
далеч. Все още не мога да
ɂɩɪɟɞɒɟɮ
ȼɢɤɬɨɪȺɧɝɟɥɨɜ повярвам, че съм в челната

Недялка АЛЕКСАНДРОВА
и деца се обличат със смесица от
о стара традиция кукери мъжки и женски дрехи, слагат
ходят из селото от Месни страшните си маски, окачат по
Заговезни до Сирни Заго- себе си звънци и хлопки, носят
везни и тази седмица в с. Малък дървени мечове, тояги и бич със
Преславец наричаме Куковска завързан накрая цървул. През деня
те обикалят по домовете, за да
неделя или малък Куковден.
Приготовленията за Куковден прогонят злите духове и пожелават
започват още в събота срещу здраве и берекет на стопаните.
Ɇɚɹɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚ
Сирни Заговезни. През деня в раз- Кукувете със своите звънци проɫɢȾɟɚɧ
личните махали на селото младите буждат земята за нов живот.
На обяд всички се събират в цен- Тутракан е моят роден момци и деца правят големи купи търа на Малък Преславец, където
град! Детството ми и уче- "Уралия", направени от гълъбошина се представят. Най-атрактивните
ническите ми години минаха /сухи царевични стъбла, слама/ и оригинално изработени маски
в скъпото ми градче. Имам и челия /тънки клони от дърво/. получават награди.
много истински приятели Освен това те се съревновават
Тази година колективната наостанали ми от там. Чес- помежду си коя уралия ще е най- града отиде при Галина Ангелова
то се прибирам при мама и висока и най-голяма, та като я и Невяна Георгиева.
татко. Много обичам, като запалят да се вижда отдалече, да
С първа награда бяха отличени
се върна, да се срещам със гори и да свети най-дълго, за да Любомир Мирославов Алексанстарите си приятелчета. бъде махалата първенец.
дров и Росен Красимиров Стойков,
Огънят
се
пали
късно
вечерта
Градчето много се е промеа с втора - Петя Емилова Димитронило - все повече места има, и докато гори с шеги и закачки ва и Виктор Емилов Мавродинов.
където можеш да хапнеш всички викат "Уралия! Браталия!
Всички участници в празника
Утре
Куковден!"
След
като
прегори
вкусно или да се разходиш
получиха поощрителни награди.
по кея. Много готино е ста- се прескача за здраве.
На Сирни Заговезни млади мъже
нало, водя приятелите да
видят какво яко местенце е
Тутракан.
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Да пожелаем успех на Мая!

Честит рожден ден
и да почерпят:

18 март - Севгюл АМЗА, Финансист, Община Главиница
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тут20 март - Цветана КИРОВА, Общественик, Тутракан ракан
21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Тутракан
22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска мла21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, Директор на Бюро по дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
труда-Тутракан
23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан

П

Издател: СНЦ “Тутракански глас”

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

