РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
утрак

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 15

Година LIV

14 - 20 април 2016 г.

Делегация на АДО "Дунав"
посети Палермо

Цена 0.60 лв.

От СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Благотворително за малкия
Валентин

Тутраканският кмет д-р Димитър Стефанов заедно
със своите колеги представиха културноЗвезди от
историческото наследство и възможностите за
"България
инвестиции и бизнес в общините
търси талант"
ще пеят в
подкрепа на
благотворителната
кауза
на 15 април
(петък) от 14:00
часа в залата на
Читалището

Калина ГРЪНЧАРОВА
лаготворителен концерт за набиране на
средства за лечението на тригодишния Валентин Ангелов от Старо село
организира Ученическият
съвет на СОУ "Йордан Йовна стр. 3

Б

на стр. 2

Земеделци от Антимово
сменят тютюна и тиквите
с лешници и трюфели
на стр. 3

Заповядайте в обновения

Детски магазин

"Слънчице"
В него ще намерите качествени дрехи за
принцеси и малчугани!
Магазинът се намира в Тутракан
до механа "Мелани" и работи всеки ден
от 8:30 до 18:30 часа

Христо Мутафчиев
и Станимир Гъмов
на тутраканска сцена!
ȾɜɚɦɚɬɚɥɸɛɢɦɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢɚɤɬɶɨɪɢɳɟɝɨɫɬɭɜɚɬɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɩɢɟɫɚɬɚɁɚɬɟɛɨɬəɧɚȻɨɪɢɫɨɜɚɈɬɞɧɟɫɦɨɠɟɬɟ
ɞɚɫɢɡɚɤɭɩɢɬɟɛɢɥɟɬɢɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɐɟɧɚɥɜ
ɂɢɡɧɟɧɚɞɚɬɚɋɚɦɨɫɟɝɚɤɭɩɭɜɚɬɟɛɢɥɟɬɚɚɩɨɥɭɱɚɜɚɬɟɁɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɧɚɬɟɥ
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РЕГИОН

НОВИНИ
ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ В С.ШУМЕНЦИ
Кметството на с.Шуменци кани всички жители
да се включат в организираното пролетно почистване на 16 април т.г. (събота) от 9:00 часа.
Сборен пункт - пред Кметството.
Желателно е да се носят мотики, търмъци,
вили, метли, уточняват оранизаторите.
Нека заедно да променим облика на селото ни за
предстоящите пролетни празници е апелът им.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет
"Реконструкция на съществуващ водопровод и
благоустрояване на ул. "Стефан Караджа", гр.
Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 11.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет страницата на
Община Тутракан, "Профил на купувача". Оферти
се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
№31 до 17:00 часа на 10.05.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет
"Инженеринг (проектиране и строителство) за
обект: "Реконструкция на съществуващи водопроводи и благоустрояване на ул. "Исперих" и ул.
"Родина" от О.Т.101 (ул."Ана Вентура") до О.Т.223
(ул."Хемус") в гр. Тутракан и упражняване на авторски надзор".
Обявлението е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 11.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет страницата на
Община Тутракан, "Профил на купувача". Оферти
се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
№31 до 17:00 часа на 10.05.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет
"Осигуряване на специализиран превоз на деца
и ученици до 16-годишна възраст за учебната
2016/2017 г.".
Обявлението е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 12.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет страницата на
Община Тутракан, "Профил на купувача". Оферти
се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
№31 до 17:00 часа на 11.05.2016 г. вкл.
Община Тутракан информира за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет
"Извършване на обществен превоз на пътници по
автобусни линии от републиканска, областна и
общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Тутракан".
Обявлението е публикувано в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 12.04.2016 г.
Възложителят предоставя пълен достъп до
документацията на интернет страницата на
Община Тутракан, "Профил на купувача". Оферти
се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. "Трансмариска"
№31 до 17:00 часа на 11.05.2016 г. вкл.
КРИМИНАЛЕ
Кон и каруца, собственост на жител на село
Богданци, са откраднати от частен имот в селото в нощта срещу 10 април.
По случая е образувано досъдебно производство.
36-годишен мъж е със счупена китка на лявата
ръка, след като паднал от хидравлична платформа при извършване на ремонтни дейности в хале
в село Белица. Инцидентът е станал на 8 април.
Образувано е досъдебно производство.
81-годишна пешеходка е пострадала при
пътнотранспортно произшествие, станало на
8 април в село Сяново. Тя била ударена от лек
автомобил „Фолксваген”, шофиран от 63-годишната П.Е. Получила е фрактура на лявата ръка.
Причините за произшествието се изясняват,
образувано е досъдебно производство.
50-годишният И.М. е заловен в момент на
кражба. Около 01:00 часа на 13 април той взломил
прозорец на производствено предприятие в Главиница и направил опит да открадне 5 мрежови
трансформатора и ел. проводници.
Действията му били осуетени от полицията
след подаване на сигнал.
По случая е образувано досъдебно производство.

14 - 20.04.2016 г.

Делегация на АДО "Дунав"
посети Палермо
Тутраканският кмет д-р Димитър Стефанов заедно със своите колеги
представиха културно-историческото наследство и възможностите
за инвестиции и бизнес в общините
метовете на Тутракан, Силистра и
Алфатар д-р Димитър
Стефанов, д-р Юлиян Найденов и Янка Господинова
бяха част от българска
делегация, която бе на
тридневно посещение в
Палермо по покана на Асоциацията на сицилианските
общини.
В делегацията участваха
представители на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” /АДО/.
Ръководствата на общините, членуващи в двете
организации, участваха
в обсъждане на бъдещи

стъпки за задълбочаване на
отношенията им.
Тутраканският кмет д-р
Димитър Стефанов заедно
със своите колеги представиха културно-историческото наследство и възможностите за инвестиции
и бизнес в общините.
Председателят на Управителния съвет на АДО и
кмет на община Русе Пламен Стоилов подписа Меморандум за разбирателство
и сътрудничество с Асоциацията на сицилианските
общини. Председателят й и
кмет на Палермо проф. Леолука Орландо беше домакин

на церемонията, която се
проведе в кметството на
града.
Събитието се проведе в
присъствието на Посланика
на Република България в
Италианската република
Н.Пр. Марин Райков, Почетния консул на България за област Сицилия г-н
Агостино Рандацо, ръководителя на Службата по
търговско-икономически
въпроси в Рим д-р Надежда
Иванова, представители
на Конфиндустрия България
и Конфиндустрия Сицилия.
С подписването на Меморандума за разбирателство

двете страни поемат ангажимента да установят
динамично и ефективно
международно сътрудничество между сдруженията
и техните членове. Основните цели на партньорството са да се предоставят възможности за обмен
на идеи, информация, умения
и техники, да се осигури
база за сътрудничество и
партньорство в рамките
на проекти от взаимен интерес и да бъде създадена
рамка за сътрудничество
на общинските власти,
бизнеса и други асоциации.

Гражданин, спасен от
полицаи, им благодари

алните пазарни стойности
на извършваната дейност.
Нерядко „строителите”
прибягват да заплахи и изнудвания за издължаване на
договорените суми.
За да не попаднат в подобни схеми, гражданите
трябва да имат предвид,
че устните договорки с
подобни „строители” крият
големи рискове. Представянето на пълномощни и
сключването на договори

също следва внимателно да
се провери, защото нерядко
те се оказват недействителни.
За извършване на ремонтни дейности и саниране на
сгради най-добре е гражданите да се доверяват
на утвърдени строителни фирми. Приемането на
оферти с цени, значително
по-ниски от пазарните,
крие значителни рискове.
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илистренец е изпратил писмо до ръководството на РУ-Силистра, с което изказва
благодарност към полицейски служители от група
„Охрана на обществения
ред” в управлението. Той
потърсил помощта им чрез
тел.112, след като се оказал въвлечен в измамна
схема за саниране на жилището му. Подведен от примамлива оферта, човекът
влязъл в договорка с три
частни лица за поставяне
на топлоизолация на дома
му. Ден след като започнали работа, работниците
обявили други от договорените цени. Въпреки че
човекът пожелал да преустановят работа, като
заплати за свършеното до
момента, последвали заплахи за саморазправа към него
и съпругата му, в които
се включили „колеги” на
работниците, пристигнали
на адреса с 4 коли.
Така силистренецът се
оказал принуден до потърси помощ на тел.112. По
думите му благодарение на
респектиращата и профе-
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сионална намеса на полицейските служители било
предотвратено неблагоприятно развитие на случая.
Изразявайки благодарността си за завидния професионализъм на служителите,
той отправя пожеланията
си за здраве и нови успехи.
* * *
ривидно изгодните
сделки за саниране на
сгради крият големи
рискове, предупреждават
от полицията. Обикновено те се предлагат от
лица, чиято истинска цел
е облагодетелстване чрез
изнудване.
В началото „строителите” предлагат изгодни
на пръв поглед оферти за
ремонтните дейности, заблуждавайки собствениците, че обявената цена е за
определена площ. След като
започнат работа обаче се
оказва, че очакват да им
се заплати договорената
сума, но не за цялата площ,
а за всеки квадратен метър. Така собствениците
се оказват въвлечени в изключително неизгодни сделки, превишаващи в пъти ре-
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“ТГ”

От 9 май започва прием по подмярка 7.6 от
Програмата за развитие на селските райони
ɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ ɫɬɚɪɬɢɪɚ
ɩɪɢɟɦ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɩɨɞɦɹɪɤɚ
 Äɉɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɧɚɫɟɥɚɬɚ³
ɨɬɦɹɪɤɚÄɈɫɧɨɜɧɢɭɫɥɭɝɢ
ɢ ɨɛɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɟɥɚɬɚ ɜ
ɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ³ɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟ
ɪɚɣɨɧɢ ɉɊɋɊ  ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɝɈɛɳɢɹɬɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɩɨɦɨɳɬɚɩɨɬɨɡɢɩɪɢɟɦɟ
ɥɟɜɨɜɚɬɚ ɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ
ɦɢɥɢɨɧɚɟɜɪɨ
ɉɨɞɦɹɪɤɚ  ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ
ɞɚ ɩɨɜɢɲɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɢɞɚɡɚɩɚɡɢɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ
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ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɩɨɦɨɳ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɡɚ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɪɟɦɨɧɬ ɢɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɝɪɚɞɢ ɫ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚɬɚ ɫɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢ ɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɬɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɢɟɦɚɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɬɟ
ɞɢɪɟɤɰɢɢɧɚȾɎÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³
ɨɬɦɚɣɞɨɸɧɢɝ
ɉɨɞɪɨɛɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɤɚɤɬɨɢɨɛɪɚɡɰɢɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚ  ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ
ɧɚɦɟɪɢɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬɚ ɧɚ ȾɎ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 11 април 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 продавач консултант – средно образование
2 старши специалисти – средно образование
1 главен счетоводител – висше икономическо образование, счетоводство/финанси, мин. професионален опит 5 години
1 монтажник, електрооборудване - средно образование
1 счетоводител – средно икономическо образование
3 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
3 сервитьори – средно образование
1 барман – средно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия – основно
образование
1 медицинска сестра – полувисше образовние, медицинска сестра/
акушерка
2 диагностици, МПС – средно техническо образование, ДВГ, средно
професионално образование - механизация на селското стопанство,
монтьор на ССТ
1 стругар – средно професионално образование, мин. 5 години опит
1 обслужващ магазин, приемчик – 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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Земеделци от Антимово сменят тютюна и тиквите
с лешници и трюфели
Алексей МИНЕВ
ървото насаждение
от „двойна“ култура
– лешници и трюфели,
бе засадено в Крайдунавска
Добруджа, като алтернативен поминък на традиционните земеделски култури,
сред които и тютюнопроизводството.
В село Антимово, община Тутракан, румънски и
италиански специалисти
помогнаха на местни стопани в първите им стъпки
при отглеждането на екзотичната за региона култура – трюфелът и рядката
за Добруджа – лешникът.

П

Представителят на румънската фирма-доставчик на
разсада за лешници разказа
за предимствата и спецификата на отглеждане
на двата вида, които са в
симбиоза при растежа си.
Според Николета Симон,
почвата в региона била с

Младо лесовъдче

отлични показатели за отглеждане на двете култури,
за които има постоянен
пазар на изгодни цени. В
Антимово тя и колегите й засадиха 120 дръвчета на 1,5 декара градина,
собственост на местни
предприемачи, които ги
потърсили за съдействие.
Инвестицията от около
5000 лева ще се възвърне
още при първата реколта
от лешници след три години, разказа Николета Симон.
В първите години на плододаване лешниците дават
до 7-8 кг от дръвче, а при
пълна зрялост и до 15 кг.

Трюфелите, които растат
в корените на растението
са с добив до половин килограм на гнездо в началото,
при средна цена от 200-300
евро за килограм, обясни
Николета Симон.
Разсадът на лешниците е
сертифициран по европей-

По повод Седмицата на гората

ските изисквания и е доставен от Италия. Кореновата
му система предварително
е «заразена» с мицел на
вида черен летен трюфел,
който се развива заедно с
лешника и дава първата си
реколта след 5 години. Двата вида растат заедно по
35-40 години и затова Симон определи инвестицията
като «грижа за бъдещето
на нашите деца».
Собственикът на земята и партньорът му имат

намерение да разширят
терена на градината, осигурили са постоянен източник на вода и ще се
погрижат за защитата на
инвестицията си. Обмисля
се идеята за включване на
СОТ и монтиране на видеокамери. Така постепенно
от производство на тютюн и тикви амбициозните
младежи ще предлагат на
Европа качествени лешници и трюфели, убедени са
предприемачите.

От СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Благотворително за малкия Валентин
от стр. 1
ков" в Тутракан.
Педагогическият съветник Лилияна Стойкова е
споделила пред представителите на ученическите
съвети по класове (от 5 до
12 клас), че е прочела вълнуваща статия в столичен
вестник за малкия Валентин от село Старо село
озаглавена “Мечтата ми е
да чуя: Мамо, аз вече ходя”.
След проучване в класовете
и подкрепа от приятелиизпълнители учениците
решават да организират
Благотворителен концерт
за малкия Валентин. Детето страда от детска
церебрална парализа. Средствата са необходими за
лечение, рехабилитация и
медикаменти.
В концерта, който ще се
проведе на 15 април (петък)
от 14:00 часа в залата на
Читалището в Тутракан
ще пеят млади изпълнители, които са участници в
музикалния телевизионен
формат "България търси
талант". Сред тях е тутраканската майсторка на
бийтбокс Диди Стелиянова
и шестгодишната Елица
Камбурова, гласовитите
русенски сестри Мирела и
Пресияна Димитрови, Марио Йорданов, Симеон Йорданов - Симо, Бисер Тодоров
и Айхан Юнал - Inﬁre.

Открита е и банкова
сметка, в която всеки може
да внесе своя дял за лечението на Валентин:
ЦКБ АД, клон Русе
BG48CECB979010G4635800
CECBBGSF
Гергана Ангелова
А ето и самата статия
публикувана във в. "Ретро"
на 11 февруари 2016 г.

Мечтата ми е
да чуя: "Мамо,
аз вече ходя”
з съм майка на прага
на отчаянието. През
2012 г. родих моето
момченце Валентин – найкрасивото нещо в моя
живот, моята надежда.
Когато се роди малкият,
всичко беше нормално.
Нито един лекар не ми каза
в какъв кошмар ще живее
моето дете.
Когато стана на година
и три месеца, научих найлошата новина, която преобърна живота ми за един
миг. Разбрах, че детето
ми е болно от детска церебрална парализа и нито
един лекар не ми даваше
надежда за оздравяването
му. След диагнозата последваха болките, плачът.
Сълзите късаха сърцето

поетично

А

ми. След всички операции,
раздвижвания и прегледи
последва и нервният срив.
Вальо вече взима лекарства за нерви, а е толкова
малък още. Не може да спи
нощно време от болки.
Всеки ден му правя раздвижвания вкъщи, защото
не мога да си позволя да
го нося при специалисти.
Аз съм безработна. Бащата на детето никога не е

бил при нас и ни изостави.
Просто влезе един ден и
каза: „Сами се оправяйте!
Не искам да сте част от
живота ми.” В този момент все едно ме заляха с
вряла вода. За миг сърцето
ми спря. Помислих си –
Боже, сега на улицата ли
ще живеем. Трябват доста пари за малкия Валентин – хранене, памперси,
раздвижване. И като ни
изхвърли от дома си мъжа
ми, отидохме при роднини
в Русе. Ама можехме ли все
да висим на главите им?
Всеки месец преживявам с
340 лева. Какво по-напред
да купя с тях – дрехи ли,
лекарства ли? Толкова
болка изпитах за моите
22 години. Един ден се запознах с едно момче, което
ми протегна ръка. Щяхме
да сме на улицата, ако не
беше той. Прибра ни и се
грижи за мен, и детето,
но работи сезонно на село.
Мили хора, обръщам
се към вас за помощ.
Нуждаем се от лекари
специалисти,от раздвижване, от памперси. В Русе
лекарите вече не ни дават
големи надежди. Имам една-единствена мечта. Да
чуя думите: „Мамо, аз вече
ходя.” Бих дала живота си
за тези думи.
Гергана АНГЕЛОВА,
с. Старо село,
общ. Тутракан

Той е младо лесовъдче, момче високо, синеоко,
симпатично, романтично и с добро сърце.
Връщайки се той веднъж от гората в час такъв,
когато здрача се зарежда, наближил липа дебела,
а до нея извор - вода студена лее и с глас напевен,
песничка си пее.
От гласа напевен той поглед вдига изненадан.
До липата жена руса, стройна, хубава и млада,
затаила страх и зов, закопняла за любов.
Той я гледа омагьосан и тихичко си казва:
"Колко хубава е само, да я вземе дявол!"
И скрива погледа смутен...
Гора висока ги закрива, но луната ги съзря с рог си клони тя разгръща и ги двама осветява.
"За коя ме мисли той, та не ме поглежда?
Аз го чакам при мен да дойде, а той и не помръдва.
Ще почакам още малко и ще си отида."
"Какво да правя аз сега, си казва лесовъда,
какво и с мен ще стане, ако тя е самодива...
Ще почакам още малко и ще видя..."
Но кога очи отваря - тя я няма,
вижда я далеч от него през гора да бяга.
"Така е - шепне му липата - щом си толкоз ти
страхлив, тя не беше самодива, а девойка мила.
Ще я срещнеш ти отново, но мъж бъди тогава доближи я, поздрави я и нежно прегърни я."
Дали я срещнал той отново, това не знам,
но ако ви е той познат - попитайте го,
може да ви каже...
Костадин МИРЧЕВ, на 82 г.
гр. Тутракан

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 14/06.04.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Мариус Николай Ромас, собственик
на поземлен имот с идентификатор 73496.500.4100
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София с
нот. акт с вх. рег. №81, акт№41, т.I, д.№ 39/ 2016г. и
н.а. вх.р.№624, акт№169, т.II, д.364/2016 г. на Служба
по вписванията гр.Тутракан е издадена Заповед № РД04-542/05.04.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с
разрешение да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496.500.4100 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; в кв. 3 от Застроителен и регулационен план
на града, одобрен със Заповед №270/12.04.1976 год. на
ОНС-Силистра.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15/07.04.2016 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 06.04.2016 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„СКЛАД ЗА ЗЪРНО”
Местонахождение: п.и.№103030 , местност „Антимовски път” в землището на с.Търновци.
Визата е издадена на: ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”,
с.Търновци, ул. „Първа” №2
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,POS-системи,
компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ
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Новочерненската библиотека организира
онлайн конкурс за рецитация

Радка СТЕФАНОВА
риключи конкурсът
за рецитация на възрожденска поезия по
стихове на Христо Ботев
и Добри Чинтулов, организиран от библиотеката в
Народно читалище „Васил
Йорданов-1942 г.”, село

П

Нова Черна. Този път той
беше онлайн и в него взеха
участие деца и ученици
от ЦДГ „Славянка”, село
Нова Черна, от Детския
отдел на библиотеката
при НЧ „Н. Й. Вапцаров” в
Тутракан, читатели към
читалищна библиотека на

НЧ „Искра” в село Цар Самуил и ученици от СОУПНЕ
„Фридрих Шилер” в град
Русе. И още - с читатели към библиотеката на
читалището в село Труд,
област Пловдив, ученици
от ОУ „Васил Левски” в
град Пловдив и област

Силистра.
Жури в състав: Красимира Няголова - обучител по
програма „Глоб@лни библиотеки България” и експерт
в РБ „Партений Павлович”,
Силистра – председател;
Стефка Капинчева – библиотекар в НЧ „Н. Й. Вапцаров 1873 г.”-Тутракан
и Стоянка Павлова – писател от село Нова Черна
даде своята оценка за
точност на текста по тематиката, артистичност,
художественост, дикция и
артикулация.
Според регламента,
участниците се състезаваха в две възрастови
групи.
В групата до 7 години, на
първо място е Алпер Шедат от село Нова Черна, а
с поощрителна награда бе
отличен Иван Русалов от
село Труд.
В групата от 7 до 14
години, първа е Лора Борисова, втори - Радослав
Симеонов (и двамата от
СОУПНЕ „Фридрих Шилер”
в град Русе), а на трето
място - Радина Бъчварова,
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873 г.”,
Тутракан.
С поощрителни награди
бяха отличени: III клас на
ОУ „Васил Левски”, град
Пловдив, Траяна Анато-

лиева от Тутракан; Ива
Божева, Магдалена Гинова
и Кристина Бончева (тримата от село Труд, област
Пловдив) и Даниела Стефанова от село Цар Самуил.
Алпер Шедат от село
Нова Черна е победител,
избран от потребителите,
гласували в Интернет.
Цветанка Стоянова, специалист ГРАО в Кметство Нова Черна, връчи наградите на победителите.

Щастливи сме, че деца
от Русе, Пловдив и Пловдивска област, от библиотеките в Цар Самуил и
Тутракан уважиха проявата на нашата библиотека.
Читалищното настоятелство благодари на всички
участници, на колегите
от библиотеките и им
пожелава успех на всички
в следващите им участия!
Честито на победителите!

Родители четат на деца Писателката Стоянка Павлова
на среща в с. Цар Самуил
раят съществена роля, за
да подпомогнат децата си
да учат, и да подпомогнат
нас, библиотекарите, в насърчаването на четенето.
С тази цел поканихме Мая
Николова - майка на Валери,
да чете любими приказки на
децата от класа на своето
дете.
Със своето артистично четене на приказката
„Славеят” от Ханс Кристиян Андерсен тя завладя
вниманието на децата и
ги накара да изявят желание да четат. Прочетоха
откъси от приказки на известни български и чужди
писатели.

Стефка КАПИНЧЕВА
рамките на Маратон
на четенето-2016,
на 12 април се проведе поредната инициатива
организирана от „Детски
отдел на библиотеката”.
Тя се нарича „Родители
четат на деца” и в нея
участваха ученици от 2а
клас при СОУ ”Йордан Йовков” с класен ръководител
Елена Николова. Родителите са първите и постоянни
учители на детето. Те иг-

В

чениците от трети
Децата се запознаха и с
Събитието е част от
и четвърти клас от книжките от "Пътуващо програмата "Маратон на
ОУ "Стефан Кара- сандъче" №4, както и с четенето.
“ТГ”
джа" в с. Цар Самуил се Големия Пират.
срещнаха с писателката
Стоянка Павлова на 12
април. Павлова, която е
била дългогодишна учителка в с. Нова Черна и
живее понастоящем там,
им разказа за пътуването си до Австралия, за
написаната и издадена
книга по този повод и
за впечатленията си от
тамошните ученици.
Тя връчи грамота и награда на Даниела Стефанова, участничка в конкурса за рецитиране на
стихотворение от Добри
Чинтулов, организиран от
Радка Стефанова - библиотекар в с. Нова Черна.

У

С презентацията присъстващите се потопиха
и във вълшебния свят на
световноизвестни приказки
и се забавляваха с ”Обърканата приказка” представена от библиотекаря.
Маратонът на четенето
продължава до 22 април.
На 15 април предстои да
се проведе среща с местни
писатели, които ще четат свои произведения на
ученици от СОУ ”Йордан
Йовков”.
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Пролетно състезание по
информационни технологии
П
Анна ГЕОРГИЕВА
ървото "Пролетно
състезание по информационни технологии“ се проведе на 26
март т.г. в Силистра. В
него взеха участие и 28
ученици от СОУ „Христо
Ботев" - Тутракан. Според
регламента, състезанието
се провежда в направление
"Информационни технологии" с времетраене 60
минути за състезател от
всяка възрастова група по
съответна тема.
В групата IV-V клас, учениците работиха по темата „Поздравителна картич-

ка по случай Първа пролет“
с програмен продукт MS
Paint.
Учениците от VI, VII и VIII
клас разработваха презентация с програмата MS
PowerPoint на тема „Лазаровден или Цветница".
Участниците в групата
IX-XII клас се състезаваха в категория "Графичен дизайн".
Работата
им бе върху изготвяне на
рекламно-информационен
материал за отпечатване
- плакат. Темата и материалите, по които се работи,
бяха дадени от журито, в
деня на състезанието.
И този път възпитаници-

те на СОУ "Христо Ботев"
се представиха достойно и
завоюваха призови места.
Константин Деянов Дочев,
8 клас и Теодора Миленова
Филипова, 12 клас се класираха на 1-во място. Никола
Сашев Тодоров, 6 клас е
втори, а Ростислав Миленов Митев, 7 клас и Моника
Георгиева Данчева, 11 клас
са трети.
Ръководители на тутраканските ученици са преподавателите Анна Георгиева, Снежана Данчева и
Ивелина Иванова.
Честито на победителите, пожелаваме им още
много успехи!

Културно-историческото Читалището в Главиница отчете
богатство на Тутракан дейността си и избра ново ръководство
бе представено на
Н
национална конференция

тората национална
конференция „България – с водеща
позиция в световното
културно наследство“,
посветена на културния и на религиозния
туризъм се проведе в
българската столица.
Домакин на събитието
беше Столична община
със съдействието на
Министерството на
културата, Министерството на туризма,
Министерството на
регионалното развитие
и благоустройството,
Министерството на
земеделието и храните
и Министерството на
труда и социалната
политика.
При много наситена
програма в присъствието на представители
на общини, музеи, туроператорски фирми и образователни центрове
се споделиха виждания,
впечатления, идеи и се
разискваха проблемите
на туризма в България.
Като лектор в работата на конференцията
взе участие зам.-кметът на община Тутракан Петя Князова-Василева, която представи
Културно-историче-

В

ското богатство на
Тутракан под надслов
"Тутракан - магията на
Дунава".
В специалната презентация присъстващите имаха възможност
да научат за Историческия музей, Етнографския музей на
дунавския риболов и
лодкостроене, Архитектурния комплекс
"Рибарска махала", крепостта "Трансмариска",
Мемориалния комплекс
"Военна гробница-1916
г." А също и за множеството културни
прояви, организирани
от Община Тутракан,
които събират на брега на Дунава приятели
от страна и чужбина - "Джулай Морнинг",
"Огненият Дунав", "Тутракан - столица на кайсията", Международен
конкурс за млади изпълнители "Речни ноти"
и др.
Представената информация за Тутракан
е посрещната с голям
интерес и на предстоящите летни културни
прояви се очаква засилено присъствие на
нови приятели на Тутракан.

ɚ ɪ ɨ ɞ ɧ ɨ  ɱ ɢ ɬ ɚ ɥ ɢ ɳ ɟ
ÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ±ɝ´
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɨɜɟɞɟ
ɫɜɨɟɬɨ ɝɨɞɢɲɧɨ ɨɬɱɟɬɧɨɢɡɛɨɪɧɨɫɴɛɪɚɧɢɟɑɢɬɚɥɢɳɟɬɨ
ɜ ɦɚɥɤɢɹ ɝɪɚɞ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɪɨɞɟɧɚ ɨɬ ɟɞɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬ
ɧɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɨɬ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɱɟɬɦɨɬɨ
ɩɟɫɟɧɬɚɬɟɚɬɴɪɴɬɬɚɧɰɨɜɢɬɟ
ɫɴɫɬɚɜɢɧɨɫɹɬɫɴɫɫɟɛɟɫɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɚ
ɫɚ
ɁɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɇɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨɛɟɩɪɟɢɡɛɪɚɧɚȿɥɟɧɚɌɨɦɨɜɚɤɨɹɬɨɜɦɨɦɟɧɬɚɟ
ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɨɛɥɚɫɬɟɧ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ȼ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɞɨɤɥɚɞ ɛɟ ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɱɟ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢɬɟ ɫɟ
ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɜ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɥɸɛɢɬɟɥɫɤɢɤɨɥɟɤɬɢɜɢ±Ɇɴɠɤɚ
ɩɟɜɱɟɫɤɚɝɪɭɩɚɡɚɜɴɡɪɨɠɞɟɧɫɤɢɢɧɚɪɨɞɧɢɩɟɫɧɢɀɟɧɫɤɢ
ɧɚɪɨɞɟɧ ɯɨɪ ȼɨɤɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ
Äɋɥɚɜɟɣ´ɢɋɦɟɫɟɧɚɮɨɪɦɚɰɢɹ   ɇɨɜɚ ɪɚɡɤɪɢɬɚ ɮɨɪɦɚ
ɟ Ʉɥɭɛɴɬ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɢ ɬɚɧɰɢ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɫɢ
ɢ ɝɪɭɩɚɬɚ ɡɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨ
ɫɥɨɜɨɫɞɟɰɚɨɬɋɈɍÄȼɚɫɢɥ
Ʌɟɜɫɤɢ´
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨɬɨ
ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɜɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɫɚɝɨɫɬɭɜɚɥɢɜɨɤɚɥɢɫɬɢɬɟɨɬÄɌɪɢɦɚɬɚ
ɬɟɧɨɪɢ³ Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɧ ɬɟɚɬɴɪ
ÄɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜ´ɨɬɝɪɚɞɊɭɫɟɫ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚÄɋɥɭɠɛɨɝɨɧɰɢ´
ɇɢɤɨɥɚɣɍɪɭɦɨɜɫɦɨɧɨɫɩɟɤɬɚɤɴɥɚ ÄɈɬɤɪɢɬ ɭɪɨɤ ɡɚ ɱɭɠɞɟɧɰɢ´ ɉɪɚɡɧɢɤɴɬ ɧɚ ɝɪɚɞɚ
ÄȾɢɦɢɬɪɨɜɞɟɧ´ɟɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɧ
ɫɩɪɚɡɧɢɱɧɨɯɨɪɨɢɩɟɫɧɢɬɟɧɚ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɚɬɚɩɟɜɢɰɚɊɨɫɢɰɚ
ɉɟɣɱɟɜɚ
ɋɬɚɧɚɬɪɚɞɢɰɢɹɜɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɦɟɫɟɰɞɟɤɟɦɜɪɢɫɩɪɚɡɧɢɱɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɞɟɰɚɬɚɨɬ
ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɢ ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɞɚ ɡɚɩɚɥɢɦ ɤɨɥɟɞɧɢɬɟ
ɫɜɟɬɥɢɧɢ ɢ ɞɚ ɩɨɫɪɟɳɧɟɦ
Ⱦɹɞɨ Ʉɨɥɟɞɚ Ɉɬɧɨɜɨ ɫɴɫ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɫɪɟɳɚɦɟɧɨɜɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɫ Äɇɨɜɨɝɨɞɢɲɧɚ ɧɚɡɞɪɚɜɢɰɚ´ɢɛɚɧɢɰɚɫɤɴɫɦɟɬɢ
ɟɡɚɩɢɫɚɧɨɜɞɨɤɥɚɞɚ
ɉɪɟɡ  ɝ ɫɚɦɨɞɟɣɧɢɬɟ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɢɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɉɪɚɡɧɢɤɧɚɜɨɞɧɢɬɟɥɢɥɢɢɫɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɢɜ9,,ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɫɴɛɨɪɧɚɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚ
ɝɪȻɹɥɚɊɚɞɨɫɬɟɧɟɮɚɤɬɴɬ
ɱɟɢɱɟɬɢɪɢɬɟɫɚɦɨɞɟɣɧɢɤɨɥɟɤɬɢɜɚɫɟɡɚɜɴɪɧɚɯɚɨɬɮɟɫɬɢɜɚɥɚɫɝɪɚɦɨɬɢɡɚɭɫɩɟɲɧɨ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɫɬɚɬɭɟɬɤɚ ɧɚ
ɫɴɛɨɪɚ ɢ Ɂɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ ɡɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɫɧɚɣ±ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ
ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɉɨ ɩɨɜɨɞ
ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
±  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ± Ʉɪɴɫɬɨɜɞɟɧɦɴɠɤɚɬɚɩɟɜɱɟɫɤɚɝɪɭɩɚ
ɩɨɥɭɱɢɩɨɤɚɧɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜ
;9,ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚ
ɫɬɚɪɚɬɚɝɪɚɞɫɤɚɩɟɫɟɧ
ɉɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɛɟɲɟ
ɟɞɢɧɨɬɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɢɨɪɢɬɟ-

ɠɢɜɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɚ ɧɢ Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚɡɚɬɨɜɚɫɚɫɴɜɦɟɫɬɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ Ɉɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ÄɈɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ³ ɭɱɢɬɟɥɢ ɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɋɈɍÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ³ ɭɱɢɬɟɥɫɤɢɹɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɧɚ ɐȾȽ Äɋɜ ɫɜ Ʉɢɪɢɥ ɢ
Ɇɟɬɨɞɢɣ³ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɬɟ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɦɥɚɞɟɠɢ ɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ Ʉɚɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɨɬ ɫɴɜɦɟɫɬɧɚɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɦɟɠɞɭ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ ɢ ɋɈɍ

ɪɨɞɧɨɢɤɭɥɬɭɪɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɜɉɂɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ´
ɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɤɬɨɪÄɊɢɛɚɪɫɬɜɨ±´Ɋɚɡɦɟɪɴɬ
ɧɚɫɭɛɫɢɞɢɹɬɚɟ
ɥɟɜɚɚɩɪɢɧɨɫɴɬɧɚȿɋɟ
ɥɟɜɚ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɟɞɤɚɨɛɪɚɛɨɬɜɚɟɦɚɡɟɦɹɨɬɞɚɞɟɧɚ
ɩɨɞɧɚɟɦɧɚɁɄɉɍÄɌɪɢɭɦɮ³

ɬɢ ȼ ɦɨɦɟɧɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɪɚɡɩɨɥɚɝɚ ɫ   ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɢɟɞɢɧɢɰɢȻɪɨɹɬɧɚɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɟɨɬɤɨɢɬɨɞɟɰɚɢ
ɭɱɟɧɢɰɢ±ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ±
ɚɛɪɨɹɬɧɚɱɢɬɚɬɟɥɫɤɢɬɟɩɨɫɟɳɟɧɢɹɟȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɟɭɬɜɴɪɞɟɧɚɤɚɬɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪɉɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚɟ
ɩɴɥɧɚ ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹɡɚɫɜɨɛɨɞɟɧɞɨɫɬɴɩɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ
ȼ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ
ɜɴɥɧɭɜɚɳɢɭɪɨɰɢɩɨɞɪɟɠɞɚɬ
ɫɟɬɟɦɚɬɢɱɧɢɢɡɥɨɠɛɢɩɨɪɚɡɥɢɱɧɢɩɨɜɨɞɢ
Ɍɪɚɞɢɰɢɹ ɟ ɜɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɦɟɫɟɰɚɩɪɢɥɞɚɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɋɟɞɦɢɰɚɧɚɞɟɬɫɤɚɬɚɤɧɢɝɚɢ
ɢɡɤɭɫɬɜɚɡɚɞɟɰɚɇɚɞɟɰɚɬɚ
ɫɟɪɚɡɞɚɜɚɬɥɢɫɬɨɜɤɢɫɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɟ ɫɬɚɜɚ ɱɢɬɚɬɟɥ
ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɤɜɚ ɟ
ɝɨɞɢɲɧɚɬɚɬɚɤɫɚɡɚɱɢɬɚɬɟɥɫɤɨ ɩɪɚɜɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɬ ɫɟ
ɢɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ
ɤɚɬɨ ÄȾɟɰɚ ɱɟɬɚɬ ɧɚ ɞɟɰɚ´
ÄɆɚɪɚɬɨɧɧɚɱɟɬɟɧɟɬɨ´ȼɴɥɧɭɜɚɳɨ ɩɪɨɬɢɱɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɬɨÄȼɟɱɟɫɦɟɱɢɬɚɬɟɥɢ´ɫ
ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɨɬɦɟɫɬɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɉɪɟɡɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ ɟ ɞɨɩɪɢɧɟɫɥɚ
ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɹ

Äȼɚɫɢɥ Ʌɟɜɫɤɢ ´ ɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚȾɟɬɫɤɢɬɚɧɰɨɜ
ɫɴɫɬɚɜ ÄɊɢɬɴɦ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ´
ɤɨɣɬɨ ɛɟɲɟ ɫɮɨɪɦɢɪɚɧ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬÄɆɨɞɧɨɲɨɭɧɚɜɟɤ´
ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ÄɌȽɋ Ɋɭɦɴɧɢɹ ± Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
±´
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɧɟɡɚɤɴɫɧɹɜɚɬ
Ɂɚ  ɝ ɬɚɧɰɨɜɢɹ
ɫɴɫɬɚɜɨɬɭɱɚɫɬɧɢɰɢɧɚɪɚɫɬɜɚɤɚɬɨɜɧɟɝɨɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬ
ɞɟɰɚ ɨɬ ɜɬɨɪɢ ɞɨ ɞɟɜɟɬɢ
ɤɥɚɫɋɴɫɬɚɜɴɬɟɚɧɝɚɠɢɪɚɧ
ɫ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɢ ɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɢ ɬɴɪɠɟɫɬɜɚ Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ ɢɦɚ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɭɱɚɫɬɢɹɜɊɭɦɴɧɢɹ ɢ Ɍɭɪɰɢɹ ɇɚɣɝɨɥɹɦ
ɩɪɢɧɨɫɡɚɜɫɢɱɤɢɢɡɹɜɢɢɦɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɬ ɧɚ ɬɚɧɰɨɜɢɹ
ɫɴɫɬɚɜɊɨɫɟɧȺɬɚɧɚɫɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɫɴɜɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚɦɟɠɞɭɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɋɈɍ ɢ ɱɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɞɟɰɚɬɚɫɬɚɧɚɯɚ
ɞɨɛɪɢɬɚɧɰɶɨɪɢɩɪɢɞɨɛɢɯɚ
ɢ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɱɟ ɢ ɬɟ ɫɚ
ɱɚɫɬɨɬȿɜɪɨɩɚ
ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɚɜɝɭɫɬ 
ɝ ɡɚɩɨɱɧɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬÄɊɟɦɨɧɬɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɧɚɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɇɚɪɨɞɧɨ
ɱɢɬɚɥɢɳɟ Äɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ±
ɝ´ɢɫɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɐɟɧɬɴɪɡɚɪɟɝɢɨɧɚɥɟɧɬɭɪɢɡɴɦ
ɟɤɫɩɨɧɢɪɚɧɟɧɚɦɟɫɬɧɨɩɪɢ-

ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɡɚɧɚɩɪɚɜɟɧɨɬɨ
ɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  
ɥɟɜɚ ɫ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɡɚɤɭɩɟɧɢ
ɭɫɢɥɜɚɬɟɥɢɟɞɧɚɬɨɧɤɨɥɨɧɚ
ɇɨɜɢɬɟɧɚɫɨɤɢɜɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɩɪɟɡɬɚ
ɫɚ ɩɪɟɜɪɴɳɚɧɟ ɧɚ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɜɦɨɞɟɪɟɧɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɢ
ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
ɜ ɬɹɫɧɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ
Ɉɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɋɈɍ
ÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɢɐȾȽÄɋɜ
ɫɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣ´ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɡɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɢ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨ
ɧɚɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳɢɬɟɜɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ
ɤɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧ ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ
ɨɛɳɧɨɫɬ ɩɪɢɜɥɢɱɚɧɟ ɧɚ
ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ ɜ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨɢɞɪ
ɇɚɪɨɞɧɢɬɟ ɱɢɬɚɥɢɳɚ ɝɢ
ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ
ɡɚɪɚɞɢɠɟɥɚɧɢɹɬɚɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɬɟɧɚɯɨɪɚɬɚɨɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɨɛɳɧɨɫɬɌɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ ɡɚ ɬɨɜɚ ɱɟ ɨɛɟɞɢɧɹɜɚɬ
ɭɫɢɥɢɹɬɚɧɚɯɢɥɹɞɢɱɥɟɧɨɜɟ
ɢ ɧɚɣɜɟɱɟ ɧɚ ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ
ɩɪɟɜɴɪɧɚɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɬɚ ɫɢ  ɤɴɦ ɱɢɬɚɥɢɳɟɬɨ  ɨɬ
ɡɚɧɢɦɚɧɢɟɜɤɚɭɡɚ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 7 от 24 Март 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 125
ДНЕВЕН РЕД:
1. Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2017- 2019 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на програма за управление на отпадъците 2014-2020
година в Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Отчет за изпълнението на „Общинска програма за управление на
отпадъците в Община Тутракан” за
2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Опрощаване на задълженията от
наем на общинско жилище, ведно със
законовите лихви.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Искане за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане на Годишен план за
действие по изпълнението Стратегия
за развитие на социалните услуги в
Област Силистра за планов период
01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Открива процедура за избор на
оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовир - публична
общинска собственост в землището
на гр. Тутракан, местност „Боблата,
с идентификатор № 73496.32.140 по
КК и КР, одобрени със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с площ 104202 кв.
чрез предоставянето му под наем чрез
публичен търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2015
г. и разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване
„овощна градина „Черешова” идентификатор № 73496.4.88 местност
„Требеш” в землище гр. Тутракан,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя с площ от 1193 кв.м.
и идентификатор №73496.504.485
находящ се в гр. Тутракан, КК на гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя с площ от 16,503 дка
и идентификатор №019054 находящ
се в с. Шуменци, общ. Тутракан, по
КВС на с. Шуменци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя с площ от 0,486 дка
и идентификатор №002045 находящ
се в с. Пожарево, общ. Тутракан, по
КВС на с. Пожарево.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Предоставяне под наем елемент
на техническата инфраструктурастълбове за улично осветлениепублична общинска собственост,
във връзка с изградена електронно
съобщителна мрежа на „ДЕЛТА ТВ”
ООД, гр. Русе.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Предоставяне под наем елемент
на техническата инфраструктура
- стълбове за улично осветление публична общинска собственост, във
връзка с изградена електронно съобщителна мрежа на „Булстаком” ЕАД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Определяне на Център за социална рехабилитация и интеграция
в гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Членство на община Тутракан в
Асоциация на българските градове и
региони /АБГР/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Поемане на дълг от фонд ФЛАГ
в размер на 300 000 лв.

Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Кандидатстване на Църковно
настоятелство на църква „Св. Св.
Кирил и Методий” по Програмата за
развитие на селските райони 20142020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл. 27, ал.2
от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Тутракан, Общински съвет
Тутракан, ОДОБРЯВА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
на Община – ТУТРАКАН за периода
2017-2019 година.
РЕШЕНИЕ № 127
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на животните, приема Програма за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Тутракан за периода от
01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 128
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
„Закона за месното самоуправление
и месната администрация”, съгласно
чл. 52 от „Закона за управление на
отпадъците”, в предвид „Националния
план за управление на отпадъците
2014 – 2020 година”, Общински съвет
град Тутракан ПРИЕМА „Общинска
програма за управление на отпадъците 2014 – 2020 година”.
РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
“Закона за местното самоуправление
и местната администрация”, във
връзка чл. 52 от “Закона за управление на отпадъците”, Общински съвет
Тутракан приема Отчет за 2015 г. за
изпълнението на Общинска програма за управление на отпадъците за
периода 2014 г. -2020 г.
РЕШЕНИЕ № 130
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл.108 от Закона за задълженията
и договорите, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за опрощаване задълженията на Анелия Георгиева Тотева, в размер на 228,68
лв. /Двеста двадесет и осем лв. и
шестдесет и осем ст./, без законната лихва, за периода м.12.2015
г. - м.03.2016 г. вкл., формирани
от непогасени плащания за наем на
общинско жилище, представляващ
тристаен апартамент с идентификатор
№73496.501.2849.8.4 по КК и КР на гр.
Тутракан, находящо се в гр. Тутракан,
ул. Сакар планина №6, ет.2, ап.4, с
АОС №1226/10.04.2012г., по силата
на Договор №Д-549/06.12.2012 г. и
сключено споразумение.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община
Тутракан, след влизане в сила на
решението да сключи договор за
опрощаване на сумите по т.1 ведно
със законната лихва от настоящото
решение.
РЕШЕНИЕ № 131
На основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, чл.52, ал. 1, т.2 и чл.103, ал.1
от ЗПФ, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан
да подаде искане за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет на
Република България във връзка с възстановяване на средства по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG
16 PO 001/4.1-05/2011/007 за проект
„Преустройство и модернизиране на
МБАЛ-Тутракан с предоставяне на
възможност за долекуване” по ОП
„Регионално развитие” 2007-2013 г.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да подготви искане за отпускане на безлихвен заем от Централния
бюджет на Република България и да го
подаде в Министерство на финансите.
Възлага и делегира права на Кмета
на Община Тутракан да представлява
Община Тутракан чрез полагане на
подпис върху цялата документация
свързана с подготовката и предоставянето на безлихвения заем във връзка с неговото усвояване и да извърши
всички останали последващи необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 132
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация , чл.19,
ал.2 и ал.3 от Закона за социалното
подпомагане и чл.36 /б, ал.4 и ал.5 от
Правилника за прилагане на закона

за социално подпомагане , Общински
съвет гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишен план за действие
по изпълнението на Общинската стратегия в Община Тутракан за период
01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 133
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с §12 т.2 от Преходните
и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите, чл.8 ал.9 и чл.14
ал.7 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Тутракан:
1. Открива процедура за избор на
оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и
експлоатацията на язовир - публична
общинска собственост в землището
на гр. Тутракан, местност „Боблата,
с идентификатор № 73496.32.140 по
КК и КР, одобрени със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, с площ 104202
кв.в., за който има съставен Акт за
публична общинска №4/15.07.1997
г. чрез предоставянето му под наем
чрез публичен търг с явно наддаване,
за срок от 10 години.
2. Прилежащата инфраструктура
и принадлежности към обекта на
търга – няма.
3. Определя начална годишна
тръжна наемна цена в размер на 3
192 (три хиляди сто деветдесет и два)
лв. без ДДС.
4. Специфични условия към участниците в търга: участниците в търга
да бъдат юридически лица, регистрирани по ТЗ, които разполагат
със служител хидроспециалист за
осъществяване на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на
съоръженията към тях, възложени му
от община Тутракан.
5. Депозит за участие в размер на
300 (триста) лв.
6. Стопански дейности, които могат
да се осъществяват: риборазвъждане
и отглеждане на риби и други водни
организми, както и получената по
съответните технологии продукция от
тях, любителски и стопански риболов,
спортен риболов, при условие, че не
се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна
експлоатация.
7. Определя следните договорни
условия:
7.1. След подписване на договора
за избор на оператор на язовирна
стена същият се задължава съгласно
чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да
се снабди с разрешително за ползване
на воден обект.
7.2. Операторът на язовирна стена
се задължава да спазва изискванията
на Наредба 13 за условията и реда
за осъществяване на техническа
експлоатация на язовирните стени
и съоръженията към тях /ДВ, бр.17
от 2004 год./, както и Правилник за
правилна и безопасна експлоатация и
поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура /
ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./.
7.3. Операторът на язовирна стена
се задължава да спазва нормативните
актове по опазване на околната среда
с цел опазване на водния ресурс и на
екосъобразното и рационалното му
използване, санитарно – хигиенните
и ветеринарно – медицински изисквания.
7.4. Операторът на язовирна стена
се задължава да поеме за своя сметка
разходите по други мероприятия за
изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани
с обезопасяването и сигурността на
язовира.
6. Упълномощава Кмета на общината да проведе публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на
гореописания имот и сключи договор.
РЕШЕНИЕ № 134
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл.24д, ал. 1, т. 3 от Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2016г. приета с решение № 81 по Протокол №
5/21.01.2016г. на Общински съвет гр.
Тутракан в част III, буква „Б” II-a за„
Продажба на земя - частна общинска
собственост на собствениците на
трайни насаждения” за гр. Тутракан
с ред 1 – „Продажба на Земеделска
земя с площ от 31,064 дка с начин
на трайно ползване „овощна градина „Черешова" идентификатор №
73496.4.88 местност „Требеш”, Категория шеста в землище гр. Тутркан,
общ. Тутракан”.
2. ОДОБРЯВА ОЦЕНКА за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ - Земеделска земя с площ от 31,064 дка с
начин на трайно ползване „овощна
градина „Черешова” с идентификатор
№ 73496.4.88 местност „Требеш”,
Категория шеста в землище гр. Тутракан, общ. Тутракан, съгласно АОС
№ 823/27.01.2011 г. и утвърждава
продажна цена за имота в размер
на 27 957,60 лева /двадесет и седем
хиляди деветстотин петдесет и седем

лева и шестдесет стотинки/ .
3. Имота да се продаде на собственика на трайните насаждения Димитър Николов Рачев с ЕГН: и постоянен
адрес гр. Тутракан, обл.Силистра,
ул.”Радецки” №36 а.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно сключване на сделката.
РЕШЕНИЕ № 135
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и във връзка
с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2016 г.
приета с Решение № 81 по Протокол
№ 5/21.01.2016 г. на Общински съвет
гр. Тутракан в част III, буква „Б” за
„ Имоти, които Община Тутракан има
намерение да продаде чрез публичен
търг” по населени места както следва:
- Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73496.501.3397, кв. 75, ул. „Опълченска” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с площ от
1193 кв.м.. с идентификатор №
73496.504.485, местност ”Зад болницата” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с идентификатор № 73496.504.484, местност ”Зад
болницата” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с площ от 0,796
дка с идентификатор № 000018, местност ”До село” по КВС на с. Антимово.
- Земеделска земя с площ от 1,175
дка с идентификатор № 000017 местност ”До село” по КВС на с. Антимово.
- Земеделска земя с площ от 0,796
дка с идентификатор № 000016 местност ”До село” по КВС на с. Антимово.
- Земеделска земя с площ от 0,999
дка с идентификатор № 100029, местност ”ЮРТА" по КВС на с. Старо село.
- Земеделска земя с площ от 5,096
дка с идентификатор № 007018,
местност ”Пеева Градина" по КВС на
с. Старо село.
- Земеделска земя с площ от 6,854
дка с идентификатор № 019054,
местност ”Орманджика” по КВС на
с. Шуменци.
- Земеделска земя с площ от 0,486
дка с идентификатор № 002045, по
КВС на с. Пожарево.
- Незастроен урегулиран поземлен
имот с идентификатор № IV-52, кв.
5”а" по плана на с. Пожарево.
РЕШЕНИЕ № 136
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с площ от 1193,00 кв.м.
и идентификатор № 73496.504.485
местност «Зад болницата», с начин
на трайно ползване: „за земеделски
труд и отдих”, категория при неполивни условия IV /четвърта/ находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, по
КК на гр. Тутракан, съгласно АОС
№ 1872/22.06.2015г., при съседи:
№ 73496.504.501; №73496.504.480;
№73496.504.486; №73496.8.90;
№73496.504.484 и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 690,00 лв. /шестстотин и
деветдесет лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
РЕШЕНИЕ № 137
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с площ от 16.503 дка и
идентификатор № 019054, местност
«Орманджика», с начин на трайно
ползване: „нива”, категория при неполивни условия I /първа/, находящ
се в с. Шуменци, общ. Тутракан, по
КВС на с. Шуменци, съгласно АОС
№ 1683/22.04.2014г., при съседи:
№ 051043; №019053; № 050028;№
019004;№ 019003; № 019051 и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 15950,00 лв. /
петнадесет хиляди деветстотин и
петдесет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.

РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска земя с площ от 0,486 дка и
идентификатор № 002045, с начин
на трайно ползване: „др. селищна
територия”, категория при неполивни условия IV /четвърта/, находящ
се в с.Пожарево, общ. Тутракан, по
КВС на с. Пожарево, съгласно АОС
№ 1834/12.03.2015г., при съседи:
№ 000056; №000078; и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота
в размер на 713,00 лв. /седемстотин
и тринадесет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.31 от
НРПУРОИ и чл.281а, ал.1, т.2 от ЗЕС
във връзка с §1, т.50 от ДР на ЗЕС,
и Тарифа за началния размер на
месечните наемни цени на 1 кв.м.,
при предоставяне на общинско помещения, терени и земи, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ПРЕДОСТАВЯ под наем елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление – публична общинска собственост, находящи се в гр. Тутракан,
както следва: по ул. Трансмариска - 41
бр., по ул . Ана Вентура - 22 бр., по
ул. Силистра – 33 бр., по ул. Димитър
Благоев – 13 бр., по ул. Александър
Стамболийски – 17 бр., по ул. Пирин
- 6 бр., по ул. Г.Раковски - 3 бр., по
ул. Христо Ботев - 11 бр., пресечно
на ул. Ана Вентура и ул. Гео Милев 4бр., по ул. Вит - 2 бр., по ул. Ясен - 2
бр., по ул. Ропотамо - 2 бр., по ул.
Крайбрежна - 2 бр., по ул. Свищов
- 2 бр., по ул. Тимок - 1 бр., и по ул.
Симеон Папазов - 1 бр., във връзка с
изградена електронно съобщителна
мрежа на «ДЕЛТА ТВ» ООД гр. Русе с
ЕИК 117594200, със седалище и адрес
на управление: гр. Русе, ул. Църковна
Независимост №16, ет.16, с управител
Владимир Николов Ковачев, за срок
от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНА НАЕМНА
ЦЕНА за предоставяне на елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление – публична общинска
собственост, общо за 162 бр. стълбове
– 194,40 лв. /Сто деветдесет и четири
лв. и четиридесет ст./ с ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на община
Тутракан, осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
РЕШЕНИЕ № 140
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.31 от
НРПУРОИ и чл.281а, ал.1, т.2 от ЗЕС
във връзка с §1, т.50 от ДР на ЗЕС,
и Тарифа за началния размер на
месечните наемни цени на 1 кв.м.,
при предоставяне на общинско помещения, терени и земи, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ПРЕДОСТАВЯ под наем елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление –публична общинска собственост, находящи се в гр. Тутракан,
както следва: по ул. Трансмариска - 37
бр.; по ул . Ана Вентура - 23 бр.; по
ул. Силистра – 17 бр.; по ул. Димитър
Благоев – 7 бр.; по ул. Александър
Стамболийски – 4 бр.; по ул. Симеон
Папазов - 8 бр.; по ул. Сливница - 2 бр., във връзка с изградена
електронно съобщителна мрежа на
«Булсатком» ЕАД, ЕИК 130408101, със
седалище и адрес на управление: гр.
София, ул. Магнаурска школа №15,
ет.13, представлявано от Максим
Веселинов Заяков и Пламен Иванов
Генчев , за срок от 3 /три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНА НАЕМНА
ЦЕНА за предоставяне на елементи
на техническата инфраструктура,
представляващи стълбове за улично
осветление – публична общинска
собственост, общо за 98 бр. стълбове
– 117,60 лв. /Сто и седемнадесет лв. и
шестдесет ст./ с ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на община
Тутракан, осъществяването на всички
дейности, необходими за правилното
и законосъобразно изпълнение на
процедурата.
РЕШЕНИЕ № 141
На основание чл.21, ал.1,т.6 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 11, ал.10
от Закона за публичните финанси,
Общински съвет-Тутракан
1. Определя „Център за социална
рехабилитация и интеграция" - гр.
Тутракан за второстепенен разпоредител с делегиран бюджет към
бюджета на Община Тутракан, считано

14 - 20.04.2016 г.
от 01.04.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 142
На основание чл. 21, ал.1,т.15 и
ал.2 и във връзка с чл.59 от Закона
за местно самоуправление и местната
администрация Общински съвет Тутракан:
1. Дава съгласие община Тутракан
да участва с членство в СНЦ „Асоциация на българските градове и
региони” /АБГР/.
2. Упълномощава д-р Димитър
Стефанов, Кмет на община Тутракан
да подаде заявление за членство на
община Тутракан в Асоциацията на
българските градове и регион, съгласно разпоредбите на чл.20 и чл.21 от
Устава на АБГР.
3. Определя за представител на
община Тутракан в Общото събрание
на АБГР д-р Димитър Стефанов - Кмет
на община Тутракан.
РЕШЕНИЕ № 143
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от
ЗМСМА, чл. 3, чл.13, чл. 17 и чл.19
„а„ от ЗОД, относно поемане на дълг,
и във връзка с предложение на Кмета
на Община Тутракан за поемане на
дълг по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет Тутракан
1. Дава съгласие Община Тутракан да сключи договор за кредит
с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ”
ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел
реализацията на проект: „Създаване
на Дигитален център за културното
наследство в Общински исторически
музей – Тутракан“, финансиран
от Европейското икономическо
пространство – Финансов механизъм 2009-2014, Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни
изкуства”, Мярка 2 „Документиране
на културната история” при следните
основни параметри:
Максимален размер на дълга –
300 000 (Триста хиляди лева);
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга – краткосрочен дълг,
поет с договор за общински заем;
Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган - Министерство
на културата, Програмен Оператор
за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства"
съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 24-10М235/23.04.2015 г.
Максимален лихвен процент –
шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %,
Други такси, наказателни лихви,
неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и
Управляващата банка.
Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по
Договор за безвъзмездна помощ
№24-10М2-35/23.04.2015г., сключен
с Управляващия орган на Министерство на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно
наследство и съвременни изкуства".
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи
приходи на община Тутракан, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“
от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на
община Тутракан по чл. 52, ал. 1 от
Закона за публичните финанси
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Тутракан IBAN BG 06 CECB 9790
3147 4585 00 по която постъпват
средствата по проект: „Създаване
на Дигитален център за културното
наследство в Общински исторически
музей – Тутракан“, финансиран
от Европейското икономическо
пространство – Финансов механизъм 2009-2014, Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни
изкуства”, Мярка 2 „Документиране
на културната история” по Договор
за безвъзмездна финансова помощ
№ 24-10М2-35/23.04.2015 г.
2. Възлага и делегира права
на Кмета на Община Тутракан да
подготви искането за кредит, да го
подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора за кредит
и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението по т.1
РЕШЕНИЕ № 144
На основание чл.21, ал. 1, т.12 от
ЗМСМА, Общински съвет- Тутракан
декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция на храм „Св.св.
Кирил и Методий” и подобряване на
прилежащите пространства - с. Нова
Черна, Община Тутракан”, съответстват с общинския план за развитие
на Община Тутракан 2014-2020 г.
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

При пластичния хирург. Дама на
средна възраст.
- Докторе, кажете ми как да
направя така, че гърдите ми винаги
да са перпендикулярно на торса.
- Единственият вариант, госпожо, го виждам, ако се движите на
четири крака.
Две блондинки си говорят и
едната казва: - Ау, муцка, да знаеш
какво ми се случи вчера! Мъжът ми
получи анонимно писмо!
- Какъв ужас! И от кого?
Новото име на Национална
спортна академия? Няма Секс с
Адреналинка!

Един дядо решил да провери
дали бабата му е изневерявала
на млади години. Купил си един
вестник и се зачел в него. По едно
време извикал: - А, бабо, да знаеш
какво пише тука!
- Какво бе?
- Пише, че ще увеличават пенсиите. Кой колкото пъти е изневерил,
с толкова лева ще му я увеличат.
Бабата веднага хвърлила плетката и започнала да брои на
пръсти и да си мърмори: - 1. Иван
съседа, 2. Стоян колегата, 3. Киро
зарзаватчията, 4. Стефан обущаря,
толкоз… Брей - извикала бабата
ядосано. - То човек като не мисли
на младини за пенсия, сега няма
да има увеличение!

- Скъпа, мисля да изляза тази
вечер да пийна с приятели.
Важното е бъдещият ми съпруг
- Ми върви де, да не съм те да е добър човек. А с какво там
вързала за рогата...
ще търгува, нефт или газ, ми е
все едно…
- Ееех, муцка, отминаха времената на благородните рицари!
Жена, пратена от мъжа си по
- Ти се благодари, че с тях си дяволите, отиде на гости при
отидоха и Инквизицията, и горе- свекърва си.
нето на вещици на клада!
Приятели си говорят по телефо- Скъпи, боли ме крайчето на на. Накрая единият пита:
езика…
- Как сте в семейството? Всичко
- Нормално, раздвоява ти се!
наред ли е?
- Абе, струва ми се, че жена ми
Кръщават мъж на средна въз- нещо ми изневерява…
раст: - Отричаш ли се от Сатаната?
- Стига, бе! И по какво прецени?
- попитал попът.
- Ами, преместихме се да живе- Чакай бе, отче, ти ще ме кръща- ем от Сливен в Бургас, а водопроваш или ще ме развеждаш?
водчикът си е все един и същ…
- Какъв е тоя сив косъм на саАко ти дойде любовница в къщи
кото ти?! Пак си ходил при майка всички комшии ще разберат, но
си да се оплакваш!
ако те ограбят, никой няма нито
да е чул, нито видял.

Дом за стари хора-Тутракан
Търси да назначи на работа медицинска сестра,
акушерка или фелдшер.

Продавам
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
Продавам 1-годишни дръвчета Дървото-Чудо Пауловния - 2лв./бр.
За поръчки и инфорамция на тел.0896729327 - Стефан

М и БМ ЕКСПРЕС, офис Силистра
търси куриер на граждански договор за гр.Тутракан.
За повече информация тел: 08682194

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

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

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

Сканди

СУДОКУ

14 - 20.04.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

14 - 20.04.2016 г.

Стабилна порция смях с
"Кумецът на Свети Рангел"
Дияна Гогова.
На финала, освен аплодисменти, трупата получи Поздравителен адрес и
кошница цветя от кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов и цветя от
Настоятелството на НЧ
"Н.Й.Вапцаров".
Тези, които не успяха да
бъдат в залата на премиерата, вече питат кога е
следващото представление и... коя е следващата
постановка на Театрален
състав "Борис Илиев"...

Калина ГРЪНЧАРОВА
яма пиеса, представена до този
момент от самодейните актьори от Театрален състав "Борис Илиев",
която да не е изпращана
с дълги и бурни аплодисменти от публиката.
А тя, публиката, си
тръгва с усмивка, с настроение, с весели коментари и за самата пиеса, и
за играта на актьорите.
И "Кумецът на Свети
Рангел" не направи изклю-

Н

чение, което е поредното
доказателство, че всяка
премиера се очаква от
тутраканци, защото не
само разнообразява ежедневието, а и ги кара да
се замислят, да разсъждават върху посланията
на героите от сцената.
Художественият ръководител Ценка Бойчева,
която е и постановчик,
този път бе избрала комедия от патрона на
трупата - Борис Илиев.
Синхронизирана с "про-

явления" от днешния ден
на българина, "Кумецът
на Свети Рангел" е една
тънка ирония към съвременните обществени,
социални и политически
нрави...
И този път блесна талантът на младите изпълнители Петьо Стойчев,
Васил Дойнов, Станислав
Йорданов, Владимир Енев
и Габриела Косулиева,
които партнираха на
опитните Ганчо Андреев, Теодора Стоянова и

Разнообразие във ваканционните дни
на Интерната в с. Варненци
Е

ɤɫɩɟɪɬɢɨɬɆɟɫɬɧɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɛɨɪɛɚɫɩɪɨɬɢɜɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɨɹɜɢ
ɧɚɦɚɥɨɥɟɬɧɢɬɟɢɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɧɢɬɟ ɆɄȻɉɉɆɇ ɩɪɢɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨɫɟɬɢɯɚ ɧɚ ɦɢ
ɚɩɪɢɥ ɋɉɂ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɜ
ɫȼɚɪɧɟɧɰɢɌɟɫɟɫɪɟɳɧɚɯɚ
ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɤɚɬɨ ɰɟɥɬɚ ɛɟ
ɞɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɬɟɞɢɧɞɟɧɨɬ
ɩɪɨɥɟɬɧɚɬɚɢɦɜɚɤɚɧɰɢɹ
Äɉɪɢɹɬɧɨ ɛɹɯɦɟ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧɢ ɨɬ ɟɧɬɭɫɢɚɡɦɚ ɫ ɤɨɣɬɨ
ɞɟɰɚɬɚ ɪɚɡɤɚɡɚɯɚ ɤɚɤ ɜɫɟɤɢ
ɞɟɧ ɢɦɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɢɡɜɴɧ
ɂɧɬɟɪɧɚɬɚɤɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɪɢɛɨɥɨɜ ɜ ɫɆɚɥɴɤ ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ
ɪɚɡɯɨɞɤɚɢɢɝɪɢɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ
ÄȺɧɬɢɦɨɜɫɤɨɯɚɧɱɟ´ɤɪɚɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚɆɄȻɉɉɆɇ
ɌɨɞɨɪɤɚȺɧɝɟɥɨɜɚɉɨɜɟɱɟɨɬ
ɬɹɯ ɡɚɜɚɪɢɯɦɟ ɜ ɥɸɛɢɦɚɬɚ
ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɚɡɚɥɚ
ȼɫɛɨɪɧɢɹɞɟɬɫɤɢɮɭɬɛɨɥɟɧ
ɨɬɛɨɪ ɧɚ ɫɟɥɨ ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ
ɭɱɚɫɬɜɚɬɢɦɨɦɱɟɬɚɨɬɂɧɬɟɪɧɚɬɚɉɪɟɡɞɜɟɬɟɜɚɤɚɧɰɢɨɧɧɢɧɟɞɟɥɢɬɟɫɚɭɱɚɫɬɜɚɥɢ

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 април - Хана СТАНЧЕВА, Мл.експерт "Архитектура
и градоустройство", Община Тутракан
17 април - Денка ГАНЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 април - Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-Тутракан
18 април - Пламен ПРОДАНОВ, Предприемач, "Палермо"
ЕООД, Тутракан
18 април - Вихрен МАРИНОВ, ТФ”Дунавска младост”,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 април - Сенами РАШИД, Гл.експерт "Стопански

дейности", Община Тутракан
20 април - Милен МАРИНОВ, Зам.-кмет на Община
Тутракан
20 април - Киро КИРОВ, Мед.фелдшер, СПИ "Христо
Ботев", с.Варненци
20 април - Нурхан АЛИ, Гл.счетоводител на Община
Главиница
20 април - Илмие ХАШИМ, Кмет на с. Вълкан, община
Главиница
20 април - Джанер ДАУД, Ст.спец. "Пожаронаблюдател", Община Главиница

ɜɴɜ ɮɭɬɛɨɥɧɢ ɬɭɪɧɢɪɢ ɜ ɫ
Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ɢ ɫ ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ ɢ
ɫɚ ɫɟ ɡɚɜɴɪɧɚɥɢ ɫ ɞɜɟ ɛɟɡɚɩɟɥɚɰɢɨɧɧɢɩɨɛɟɞɢ
ȼɂɧɬɟɪɧɚɬɚɫɟɫɪɟɳɧɚɯɦɟ
ɢɫȺɫɟɧɊɚɲɤɨɜɤɨɣɬɨɩɪɟɞɢ
ɫɟɞɦɢɰɚɪɚɡɜɴɥɧɭɜɚɠɭɪɢɬɨɢ
ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢɹ
ɦɭɡɢɤɚɥɟɧɮɨɪɦɚɬÄȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɬɴɪɫɢ ɬɚɥɚɧɬ´ Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ
ɬɨɣ ɡɚɜɴɪɲɜɚ ɨɫɦɢ ɤɥɚɫ ɢ
ɫɟ ɡɚɜɪɴɳɚ ɜ ɪɨɞɧɨɬɨ ɫɢ

ɦɹɫɬɨɋɩɨɞɟɥɢɱɟɠɟɥɚɟɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɫɢ
ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɚ ɩɟɟ Ɂɚ ɩɨɪɟɞɟɧ
ɩɴɬ ɬɨɣ ɩɨɡɞɪɚɜɢ ɫ ɦɧɨɝɨ
ɯɭɛɚɜɚ ɩɟɫɟɧ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɡɚ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɤɨɟɬɨɆɄȻɉɉɆɇ
ɨɤɚɡɜɚɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɞɨɛɚɜɢ
ɨɳɟȺɧɝɟɥɨɜɚ
Ƚɨɫɬɢɬɟɞɨɧɟɫɨɯɚɢɩɨɞɚɪɴɰɢɜɤɭɫɧɚɩɨɱɟɪɩɤɚɫɩɨɪɬɧɢ
ɩɨɫɨɛɢɹɢɝɪɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚ
ɡɚɧɢɦɚɧɢɹɧɚɜɫɢɱɤɢɭɱɟɧɢɰɢ

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

