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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 23

Година LIV

9 - 15 юни 2016 г.

Цена 0.60 лв.

На отсрещния дунавски бряг
след местните избори:

Матури-2016 в СОУ "Йордан Йовков":

Елиф Халиибрямова Кметски дубъл на
Иринел Роман
с пълна шестица по биология в съседен
Кирнодж
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна е пълната шестица на тазгодишните зрелостни изпити
в СОУ "Йордан Йовков" - това
сочат резултатите, информира
пом.-директорът Анелия Калдарева.
Шестицата е по Биология и е на
Елиф Исмаилова Халиибрямова, която
завърши природо-математическата
паралелка с английски език.
Добрата новина е, че няма нито

Е

(ɥɢɮɧɚɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɫɤɢɹɫɢɛɚɥ

една двойка, а отлични оценки има по
български език, математика и английски език.
Отличен 5,75 е оценката по химия на
единствената избрала този предмет
като втора матура в училището Елеонора Георгиева.
5,88 е най-високата оценка по български език - на Мария Терзийска, следвана от Александра Георгиева и Симона Цонева
на стр. 2

"Натура милк" - млякото, което заслужавате!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е една история за
успешна бизнес идея.
История за амбиция,
за продължение на родителските поучения и начинания,
за фамилна последователност, за желанието да
оставиш диря след себе си
и най-важното - да си полезен на хората с качествен
продукт. Продукт, за който
без притеснение можеш да
кажеш: "Естествен е, като
сиренето на бабите ни!".
Да, за мляко и сирене иде
реч, за марката "Натура
милк", която повече от
година време е на нашия
пазар. Бяло саламурено
сирене и кисело мляко 3,6%
"Натура" произведено от

Т

на стр. 5

Тутракан се готви
за Джулая!
на стр. 8

ǲȔȍȚȢȓșȒȐȐșȚȖȘȐȐ

ɨɫɟɝɚɲɧɢɹɬ ɤɦɟɬ ɧɚ
ɫɴɫɟɞɟɧ Ʉɢɪɧɨɞɠ 
ɂɪɢɧɟɥ Ɋɨɦɚɧ ɫɩɟ
ɱɟɥɢ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɢɡɛɨɪɢ ɢ ɳɟ
ɩɨɜɬɨɪɢ ɦɚɧɞɚɬɚ ɫɢ Ɍɨɣ ɛɟ
ɢɡɞɢɝɧɚɬ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɥɢ
ɛɟɪɚɥɧɚɬɚɩɚɪɬɢɹ
Ɍɨɜɚ ɤɨɟɬɨ Ɋɨɦɚɧ ɡɚɟɞɧɨ
ɫɴɫɫɜɨɹɟɤɢɩɟɧɚɩɪɚɜɢɥɡɚ
ɫɟɥɢɳɟɬɨ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɧɚ
ɩɴɪɜɢɹɦɚɧɞɚɬɟɨɰɟɧɟɧɨɨɬ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɬɨɣ ɥɨɝɢɱɧɨ
ɨɬɧɨɜɨɟɢɡɛɪɚɧ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɄɢɪɧɨɞɠɫɟɩɨ
ɛɪɚɬɢɦɢɯɚ ɫɴɳɨ ɩɪɟɡ ɬɨɡɢ
ɩɟɪɢɨɞ

Д

ɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧɟɩɨɫɟɳɚɜɚɥ
ɧɟɜɟɞɧɴɠ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɢ ɨɫɴ
ɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɫɴɛɢɬɢɹɢɩɪɚɡɧɢɰɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɧɚ Ɉɝɧɟɧɢɹɬ
Ⱦɭɧɚɜ ɧɚ ɤɨɣɬɨ ɬɭɬɪɚɤɚɧɰɢ
ɝɨɨɱɚɤɜɚɬɢɬɨɜɚɥɹɬɨ
ɄɨɣɳɟɟɡɚɦɤɦɟɬɧɚɄɢɪ
ɧɨɞɠ ɳɟ ɫɬɚɧɟ ɹɫɧɨ ɩɪɟɡ
ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɥɸɛɨ
ɩɢɬɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɌȽ ɡɚɞɨɜɨɥɢ
Ⱦɭɦɢɬɪɭ Ⱦɪɚɝɨɧ ɨɬ Ɋɚɞɢɨ
Ɉɥɬɟɧɢɰɚ
ɂɡɛɨɪɢɬɟ ɡɚ ɦɟɫɬɧɚ ɜɥɚɫɬ
ɜ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ ɧɚ
ɸɧɢ
“ТГ”

Заключителен концерт на
читалищните състави
Очаква ме Ви на 9 юни 2016 г. (четгвъртък) от 18:00
ч. в салона на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан на
Заключителен концерт, с който ще бъде закрит активния творчески сезон. С много танци, песни и настроение да пожелаем на абитуриентите-самодейци от
випуск`2016 "На добър път" в "училището" на живота!

Заповядайте!

на стр. 8
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РЕГИОН

9 - 15.06.2016 г.

Матури-2016 в СОУ "Йордан Йовков":

НОВИНИ
МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ УЧАСТВАТ ВЪВ ФОРУМИ
ȺɪɯɟɨɥɨɝɴɬȽɟɨɪɝɢɆɢɬɟɜɨɬɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɜɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɳɟɭɱɚɫɬɜɚɜ9ɹɉɚɧɚɢɪɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɚɧɢɦɚɰɢɢɤɨɣɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɢɸɧɢɜȺɊÄɌɪɚ
ɤɢɣɫɤɢɢɚɧɬɢɱɟɧɝɪɚɞɄɚɛɢɥɟ´ɜəɦɛɨɥɌɨɣɳɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚɬɚ ɩɪɟɞ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɢɝɨɫɬɢɬɟɧɚɩɚɧɚɢɪɚ
Ⱦɚɦɹɧ ɋɬɟɥɢɹɧɨɜ ɭɪɟɞɧɢɤ ɧɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɝɚɥɟɪɢɹ
Äɀɟɥɶɨ Ɍɚɱɟɜ´ ɳɟ ɜɡɟɦɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɮɨɪɭɦ
Ä' ɩɟɱɚɬɴɬ ± ɫɢɧɟɪɝɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ´ ɤɨɣɬɨ
ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɸɧɢ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɬɟɧ ɰɟɧɬɴɪ Ʉɚɩɢɬɚɥ
Ɏɨɪɬɜɋɨɮɢɹɇɚɮɨɪɭɦɚɳɟɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ'ɩɟɱɚɬɴɬɢ
'ɫɤɚɧɢɪɚɧɟɬɨɜɩɪɢɦɟɪɢɨɬɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚ
ɡɨɧɚ'ɩɟɱɚɬɴɬɜɞɟɣɫɬɜɢɟɢɞɪɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɢɨɩɢɬ
ɤɨɣɬɨɳɟɧɚɬɪɭɩɚɭɪɟɞɧɢɤɴɬɟɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɡɚ
ɬɟɤɭɳɢɹɩɪɨɟɤɬÄɋɴɡɞɚɜɚɧɟɧɚɞɢɝɢɬɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɜɈɛɳɢɧɫɤɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ´
ПОЗДРАВИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА СИЛИСТРА ДО РАЗЛИЧНИ АДРЕСАТИ
ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜɢɡɩɪɚɬɢ
ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢɚɞɪɟɫɢɢɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɤɚɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚɜɥɚɫɬɢɡɪɚɡɢɭɜɚɠɟɧɢɟɬɨɫɢɤɴɦɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɜɴɜɮɟɫɬɢɜɚɥɢɤɨɧɤɭɪɫɢɢɩɴɪɜɟɧɫɬɜɚ
ȼɋɢɥɢɫɬɪɚɛɹɯɚɮɢɧɚɥɢɬɟɧɚɨɛɥɚɫɬɧɨɬɨɩɴɪɜɟɧɫɬɜɨɩɨ
ɮɭɬɛɨɥɡɚɦɴɠɟɢɡɚɸɧɨɲɢɦɥɚɞɲɚɜɴɡɪɚɫɬɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɧɢ
ɚɞɪɟɫɢɞɨɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɢɜɞɜɟɬɟɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɭɩɢ±ɮɭɬɛɨ
ɥɢɫɬɢɬɟɧɚɎɄÄȾɨɪɨɫɬɨɥ³ɫɬɪɟɧɶɨɪȾɟɹɧȾɟɱɟɜɤɚɤɬɨɢɧɚ
ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɨɬɛɨɪɢɤɥɚɫɢɪɚɥɢɫɟɜɩɪɢɡɨɜɢɬɟɱɟɬɜɨɪɤɢ±ɎɄ
Äȼɢɯɴɪ³ Ʌɸɛɟɧ ɎɄÄȻɟɥɢɰɚ³ Ȼɟɥɢɰɚ ɢÄɅɭɞɨɝɨɪɟɰ³ ɉɚɢ
ɫɢɟɜɨ ɩɪɢɦɴɠɟɬɟɎɄÄɑɟɪɜɟɧɚɡɜɟɡɞɚ³ Ⱦɭɥɨɜɨ Äɉɨɛɟɞɚ³
ȼɨɤɢɥ ɢÄɅɟɜɫɤɢ³ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɪɢɸɧɨɲɢɬɟ
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɚɞɪɟɫ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ɡɚɫɥɭɠɢ
ɢɝɨɞɢɲɧɢɹɬɩɟɜɟɰɨɬɋɉɂɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢȺɫɟɧɊɚɲɤɨɜ
ɤɥɚɫɢɪɚɧɨɬɡɪɢɬɟɥɢɬɟɧɚɛɌȼɧɚɱɟɬɜɴɪɬɨɦɹɫɬɨɜɬɟɥɟɜɢ
ɡɢɨɧɧɢɹɮɨɪɦɚɬÄȻɴɥɝɚɪɢɹɬɴɪɫɢɬɚɥɚɧɬ³
ЗАПОЧНА СВЕЩЕНИЯТ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ
МЕСЕЦ РАМАЗАН
ɋɜɟɳɟɧɢɹɬ ɡɚ ɦɸɫɸɥɦɚɧɢɬɟ ɦɟɫɟɰ Ɋɚɦɚɡɚɧ ɡɚɩɨɱɧɚ
ɨɬ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚɬɚ ɉɪɟɡ ɬɨɡɢ ɦɟɫɟɰ ɫɩɚɡɜɚɳɢɬɟ
ɪɢɬɭɚɥɚɜɹɪɜɚɳɢɫɟɜɴɡɞɴɪɠɚɬɨɬɜɨɞɚɢɯɪɚɧɚɨɬɪɚɧɧɢ
ɡɨɪɢɞɨɡɚɥɟɡɫɥɴɧɰɟɆɸɫɸɥɦɚɧɫɤɢɹɬɩɪɚɡɧɢɱɟɧɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɟɢɡɝɪɚɞɟɧɜɴɪɯɭɥɭɧɧɢɹɝɨɞɢɲɟɧɰɢɤɴɥȼɫɹɤɚɫɥɟɞɜɚɳɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɚɡɧɢɰɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɹɬ ɫɜɨɟɬɨ ɧɚɫɬɴɩɜɚɧɟ ɫ  ɞɧɢ
ɧɚɩɪɟɞɱɟɫɬɜɚɧɟɬɨɢɦɧɟɟɮɢɤɫɢɪɚɧɨɫɬɨɱɧɚɞɚɬɚɢɥɢɫɟ
ɡɨɧɐɟɧɬɪɚɥɧɨɦɹɫɬɨɜɬɚɡɢɫɢɫɬɟɦɚɡɚɟɦɚɬɟɞɧɨɦɟɫɟɱɧɢɹɬ
ɩɨɫɬɢɞɜɚɬɚɛɚɣɪɚɦɚɊɚɦɚɡɚɧɢɄɭɪɛɚɧ
ФИНАЛ НА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ
ɇɚɸɧɢ ɩɟɬɴɤ ɳɟɛɴɞɟɡɚɤɪɢɬɚȾɟɬɫɤɚɬɚɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɬ  ɱɚɫɚ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɜ ɋɈɍ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɟɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨ
КРИМИНАЛЕ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬȽȼɟɡɚɫɟɱɟɧɞɚɲɨɮɢɪɚɫɥɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɧɚ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ Ɇɴɠɴɬ ɛɢɥ ɡɚɞ ɜɨɥɚɧɚ ɧɚ ɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ÄɎɢɚɬ´ ɤɨɝɚɬɨ ɧɚ  ɸɧɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɛɢɥ
ɫɩɪɹɧɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚɩɨɭɥÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɌɟɫɬɴɬ
ɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɫɪɟɞɫɬɜɨɨɬɱɟɥɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɭɩɨ
ɬɪɟɛɚɧɚɤɚɧɚɛɢɫɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɩɪɨɦɢɥɚɚɥɤɨɯɨɥɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɜɢɡɞɢɲɚɧɢɹɜɴɡ
ɞɭɯɲɨɮɢɪɚɥɦɨɬɨɩɟɞɛɟɡɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɝɨɞɢɲɧɢɹɬɄɘ
Ɍɨɣɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɨɬɩɴɬɧɢɩɨɥɢɰɚɢɧɚɸɧɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚ
ɜɫɟɥɨɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɈɬɤɚɡɚɥɟɤɪɴɜɧɚɩɪɨɛɚɋɪɟɳɭ
ɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɧɢɤɚɪɢɫɚɨɬɜɨɞɧɢɥɢɤɴɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɸɧɢ

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
обявява свободно работно място за длъжността „Библиотекар“
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше библиотечно, средно с библиотечен курс
или средно;
- Изисквания, съгласно длъжностна характеристика, с която може
да се запознаете в библиотеката или при секретаря на читалището;
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
4. Мотивационно писмо;
Срокът за подаване на документите е до 20.06.2016 г.
Документите се подават при секретаря на читалището на адрес:
гр. Тутракан, пл. Суворов №2
За повече информация: тел. 0893 504322, e-mail: chitalishte_
tutrakan@abv.bg

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан
обявява свободно работно място за длъжността „Общ работник“
Изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – средно или средно специално
- Изисквания, съгласно длъжностна характеристика, с която може
да се запознаете в библиотеката или при секретаря на читалището;
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплом за завършено образование;
Срокът за подаване на документите е до 20.06.2016 г.
Документите се подават при секретаря на читалището на адрес:
гр. Тутракан, пл. Суворов №2
За повече информация: тел. 0893 504322, e-mail: chitalishte_
tutrakan@abv.bg

Елиф Халиибрямова
с пълна шестица по биология
от стр. 1 по всички предмети е 4,037.
Шестиците са 109, което
се равнява на 13,83 %. Този
процент е близък до миналогодишния - 14 %.
От трите най-предпочитани изпити, най-високи са
резултатите по предмета
Английски език със среден
успех 5.16, следват Биология с успех 4.17 и География
- 3.32.
Двойките са 124, което се
равнява на 15,74 %. Има нарастване спрямо миналата
година, когато са били 12 %. Двойки са получили 19,65%
от седмокласниците. Миналата година 16% от учениците са били със слаби оценки.
На национално външно
оценяване по математика
са се явили 856 деца, втория
модул са решавали 54 % от
тях. Средният им успех от
тряскащите резул- изпита е 3,072. Учениците с
тати от външното шестици са 0,47 %, миналаоценяване след седми та година процентът е бил
клас в национален мащаб или 0,12. Двойки имат 34% от
т.нар "малки матури" дадоха седмокласниците.
основание да се твърди, че
В СОУ "Йордан Йовков" в
от училищата излиза негра- Тутракан на външното оцемотно поколение. Какво е няване са се явили общо 37
състоянието в Силистрен- седмокласници, 25, от които
ска област, научаваме от са положили изпит и в двата
информация предоставена модула. Вторият модул и по
от Регионалния инспекто- двата предмета - матемарат по образованието в тика и български език, не е
Силистра.
задължителен.
3,74 е средният успех по
Общата оценка по българ„Български език и литера- ски език и литература за
тура“ на ученици от област двата модула е 5,482. Има
Силистра. Това сочат резул- само една двойка, поясни
татите от националното пом.-директорът Анелия
външно оценяване след 7 Калдарева.
клас. На този изпит са се
Преподаватели по БЕЛ са
явили 860 деца, уточняват Елка Стоянова и Венета
от там.
Александрова.
Учениците с шестици са
По математика средният
3,49% от положилите изпит. успех от двата модула е

с 5,84, Елиф Халиибрямова
- 5,70, Селена Дамянова 5,63, Севил Ниази - 5,60 и
Елеонора Георгиева - 5,51.
Освен пълната шестица
на Елиф, по Биология Севил
Ниази е с 5,95, а Мария Терзийска - с 5,93.
По Английски език Александра Георгиева е с оценка
5,93, а Селена Дамянова
- 5,78.
По Математика Симона
Цонева е получила 5,89.
Сред явилите се на матура по География няма
отлични оценки.
Две са пълните шестици
на зрелостния изпит по Български език и литература
(БЕЛ) в област Силистра,
при среден успех 3.805, показват данните на РИО на
МОН. Отличните оценки са
5,5 % от явилите се на изпита 769 зрелостници.
Ръст от 4 % бележи тази
година нивото на слабите
оценки - 13,9 % от явилите
се зрелостници имат слаби
оценки, при 9 % през миналата година. Те са концентрирани в 6 професионални
гимназии. Останалите 13
училища нямат слаби оценки
или само по един ученик с
двойка.
Най-високият среден училищен резултат по БЕЛ е на
ЕГ „Пейо Яворов“, Силистра
- 5,113, които изместиха миналогодишния първенец ПМГ
„Св. Кл. Охридски”.
Девет са зрелостниците
с пълни шестици от втория държавен зрелостен
изпит, като средния успех

"Малките
матури" на
седмокласниците

С

4,946, като тук двойките са
14. В първия модул има две
отлични оценки. Преподавател на седмокласниците в
тутраканското училище е
Нурджихан Ибрям.
Предстои учениците да
получат служебна бележка
с оценките си в училищата,
където учат. Учениците с
двойка на един от двата изпита не могат да участват
в приема след VII клас.
Завършилите успешно
ученици могат да кандидатстват за 14-те паралелките с прием след VII
клас в област Силистра.
Максималният брой места
в тези паралелки е 364 – в
профилирани паралелки 208
места и в професионални
паралелки 156 места.
Заявленията за кандидатстване се подават в
Младежкия дом в Силистра
и в СОУ „Й. Йовков” – Тутракан от 16 до 21 юни. Важно
условие е учениците да са
придружени от родител или
настойник.
На 27 юни (понеделник)
ще бъде обявено първото
класиране.

Приемат заявления за de minimis за засегнати
от нодуларен дерматит животни
ивотновъдите, които имат унищожени животни заради
заболяването Заразен нодуларен дерматит, ще получат подпомагане от общо
2 милиона лева чрез минималната помощ de minimis,
реши Управителният съвет

Ж

на ДФ „Земеделие“.
Заявления за подпомагане
ще се приемат от 8 юни
в отделите „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“ на областните
дирекции на Фонд „Земеделие”. Срокът за изплащане
на средствата е до 10 дни

след подаване на заявлението.
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин или едно и
също предприятие помощи
по схема de minimis не може
да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро

за период от три последователни данъчни години.
Определената максимална ставка за едри преживни
животни под селекционен
контрол по държавната
помощ е 900 лв., а за стоковите едри преживни жи“ТГ”
вотни – 350 лева.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 6 юни 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
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия –
средно обр.
1 технически организатор – средно обр.
1 работник, зареждане на рафтове – средно обр.
1 продавач консултант – средно обр.
2 бармани – средно 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, компютърни
умения
10 сезонни работници, горско стопанство – няма изискване
за заемане
1 началник на смяна – средно образование, трисменен режим
на работа
2 помощник-готвачи – няма изискване за заемане
1 сервитьор – средно образование
1 барман – 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.
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Министър Румяна Бъчварова посети ОДМВР-Силистра Опит за убийство на
началника на сектор
В
БОП-Силистра

ътрешният министър
Румяна Бъчварова посети ОДМВР-Силистра на 4 юни.
По време на работната среща с директора на
областната дирекция ст.
комисар Кристиян Петров
са били обсъдени мерките
за превенция на битовата
престъпност на територията на областта.
Ст. комисар Петров е
отчел тенденция за намаляване на престъпленията
от този тип за последните
пет месеца на територията на област Силистра.
По думите му подобреният
резултат се дължи до голя-

ма степен на превантивни
мерки като видеонаблюдение, седмични специализирани полицейски операции и
добра координация с местната власт.
Министър Бъчварова се
е запознала на място и с
работата на граничните
полицаи на ГКПП Силистра.
С началника на ГПУ Силистра комисар Илко Гецов те
са инспектирали работата
на системата за граничен
контрол, която е била напълно възстановена по обяд
същия ден след затрудненията, породени от възникнал
технически проблем.
“ТГ”

Възможност за избор на ново джипи - до 30 юни Н
О
т 1 до 30 юни лицата,
желаещи да сменят
своето джипи, могат
да направят това като
се регистрират при нов
общопрактикуващ лекар.
Съгласно Наредбата за
осъществяване правото
на достъп до медицинска
помощ, здравноосигурените
лица имат право свободно
да избират общопрактикуващ/личен лекар в лечебно
заведение за извънболнична
медицинска помощ на територията на цялата страна,

което е сключило договор
с НЗОК.
За да направят промяната желаещите трябва да
подадат при новоизбрания
лекар попълнен и подписан
формуляр за постоянен избор, придружен от здравноосигурителната си книжка.
Формулярът може да се
закупи от книжарница, но
може да бъде разпечатан и
от сайта на Националната
здравноосигурителна каса
www.nhif.bg.
Включването в листа на

В с.Шуменци:

Решение за ненужните
стари електроуреди
кция за събиране на
излезли от употреба
електроуреди обяви
Кметството на с. Шуменци. Тя започна на 6 юни и
приключва на 10-ти. Уредите се приемат в стопанския двор на Кметството
след предварителна уговорка със служителите.
Идеята, разбира се, е на
кметицата Калина Михайлова. Тя установила, че хората от селото разполагат
с много уреди излезли от

А

на пациентите на новоизбрания лекар се извършва
служебно в Здравната каса.
Не е необходимо хората да
посетят и да се отписват
от досегашния си личен лекар. Изборът на общопрактикуващ лекар е свободен
и личен, и само за лицата
под 18 години се прави от
родител или настойник.
Това се удостоверява със
саморъчното подписване на
регистрационната форма.
Коректното и точно
вписване на личните дан-

В

Намалява безработицата
в Силистренско
област Силистра 542ма души са постъпили
на работа през април,
с 10 по-малко в сравнение с
март, информират от Регионалната служба по заетостта
в Русе. Трудовите посредници
са осигурили заетост на първичния пазар на 391 безработни, а други 28 безработни
са наети по програми и мерки
за заетост. Общо обявените
през април свободни работни места от работодатели
на територията на областта

В

Любителският риболовен сезон е открит
т началото на м.юни
се откри любителският риболовен сезон в
страната.
До 15 юни, включително, остава
в сила забраната за рибностопанските обекти, които се намират на
надморска височина над 500 метра. Припомняме още, че уловът на
калкан във водите на Черно море е
забранен до 30 юни. През периода
на забраната всички стационарни
и други риболовни уреди трябва
да бъдат извадени от водата под
контрола на инспекторите по „Ри-

О

“ТГ”

Мартин С.М. е установен
незабавно от органите на
полицията и е задържан по
реда на ЗМВР. Открит и
иззет и ножът, с който са
причинени нараняванията.
Окръжната прокуратура в
Силистра образува досъдебно производство за опит за
убийство на Илиян Великов
и привлече като обвиняем
30-годишния Мартин С.М.
за престъпление по член
115, във връзка с член 18
от Наказателния кодекс, и
продължи срока на задържането му до 72 часа.
Продължават неотложните
следствени действия. “ТГ”

Работна среща за прединвестиционни
проучвания на водната територия на "Вик"

залата на Областна администрация Силистра
с участието на зам.-областния управител Елена Томова,
на Мая Хараланова – главен
секретар на Асоциация „ВиК“ за
област Силистра и на Васил Боранов – управител на „ВиК“ ООД
Силистра, бе проведена първа
встъпителна работна среща с
участието на представители на
общините от област Силистра и
на консултантския консорциум
ДЗЗД „Уотър Дизайн – БКО“.
Той изпълнява договор от възложителя МРРБ за подготовка на
регионални прединвестиционни
проучвания за водните територии
на областите Добрич, Силистра,
Варна и Русе, като общата стойност на този Лот е 6 854 130 лв.
без ДДС.
Община Тутракан бе представеса 436. Към края на април на от зам.-кмета Милен Маринов.
в трите бюра по труда – СиВ края на м. март в МРРБ са
листра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни
са 7153. Техният брой за пореден месец намалява с 445
в сравнение с края на март.
бщо 571 села в страната
Равнището на безработица за
са без население или с
област Силистра е 15,7%,при
едноцифрен брой жители,
16,7% през предходния ме- показва справка на БТА, направена в
сец. Най-високо е равнището Националния регистър на населенина безработица в общините те места на НСИ за броя на жителите
Кайнарджа, Главиница и Ал- по селища към 31 декември 2015
фатар, а най-ниско в община година.
“ТГ”
Силистра.
Към 31 декември 2015 г. в страната има общо 5259 населени места,
от които градовете са 257, селата 5000, като два са манастирите със
барство и контрол” от съответните статут на населено място. От всички
териториални сектори на Изпъл- 5000 села в България общо 571 са
нителната агенция по рибарство и без население или с едноцифрен
брой жители, сочат данните.
аквакултури.
Общият брой на селата с едноИ тази година цените на билетите за любителски риболов цифрен брой жители е 411, а 160 са
ще останат непроменени. Цената населените места, в които няма нито
на седмичен билет ще бъде 4,00 един постоянен обитател. С един
лв, на месечния – 8,00 лв., на жител в страната са точно 69 села.
шестмесечния билет е 15,00 лв., По двама души население има в 67
а на годишния 25,00 лв. Децата населени места, а по трима - в 44
до 14-годишна възраст и хората села. 46 населени места в България
с увреждания могат да извършват са с по четирима жители. С по пет
любителски риболов с безплатен души постоянно население са 52
“ТГ” села, а с по шестима жители - 33
риболовен билет.

активна употреба, чието
съхранение ги затруднява
и само им пречи в ежедневието.
Михайлова се свързала с
фирма по интернет, която
в края на кампанията ще
дойде да вземе със собствен превоз събраното.
"Уговорката е да се получат ваучери за намаление
при покупки от голяма верига за бяла и друга техника“
- уточнява кметицата.

ни при попълването на
регистрационната форма,
както те са записани в
личната карта, е от голямо значение. Грешки могат
да станат причина новият
избор да не се осъществи.
Новоизбраният общопрактикуващ лекар, от своя
страна, трябва да впише
в здравноосигурителната
книжка на лицето, което
го е избрало, своите данни:
адреса на практиката и
телефон за връзка с него.

а 7 юни 2016 г., около
9:20 часа пред сградата на ОД на МВР
- Силистра, по време на
среща между началника на
сектор БОП в ОД на МВР
в Силистра Илиян Великов
и Мартин С.М., последният
е нанесъл няколко удара с
нож по тялото и главата
на полицейския служител,
информират от Апелативна
прокуратура-Варна.
На Илиян Великов са причинени разкъсно-контузни
рани и охлузвания. Настанен
е в хирургично отделение на
болницата в Силистра без
опасност за живота.

подписани четири договора на
обща стойност 38 929 950 лв. за
подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за
ВиК проекти в 14 области.
Проектът за подпомагане на
ефективността, управлението
и регионалното инвестиционно
планиране на отрасъл ВиК се из-

160 са мъртвите села в България

O

села. Общо 28 села имат по седем
жители, други 34 са с по осем
обитатели, а 38 села са с деветима
души население.
Селата без население са разположени в 11 области на страната, а
тези с едноцифрен брой жители са
пръснати в 21 области. Справката
в регистъра показва, че най-много
села без жители - 61, и най-много с
едноцифрен брой на населението 115, има в Габровска област - общо
176. В Габровска област има общо
349 населени места, което означава,
че повече от половината от тях са
или необитаеми, или с едноцифрен
брой на жителите.
След нея се нарежда област Велико Търново - общо 336 населени
места, с 54 села без постоянно население и 87 села с едноцифрен брой
на обитателите. В двете области са
разположени повече от половината
от селата в разглежданата група.
В област Кърджали има 10 села
без жители и 23 с едноцифрен брой
население. В Смолянска област

пълнява от МРРБ с финансовата
подкрепа на ОП „Околна среда
2014-2020 г.“, съфинансиран от
Европейския съюз.
Целта на тези проучвания е да
се осигури интегриран подход
при планирането и инвестиции за
бъдещото развитие на ВиК-отрасъла. Избраните изпълнители ще
с нулево население са 7 села, а
други 31 са с едноцифрен брой на
жителите си. Със 7 села без жители
е и област Хасково, в която според
данните има 18 села с едноцифрен
брой на населението.
В Софийска област са разположени 6 села без население, както и
26 с едноцифрен брой на жителите.
В две области - Благоевград и Стара
Загора, са разположени по четири
села без жители, като в първата
населените места с едноцифрен
брой на обитателите са 20, а във
втората - седем. В област Кюстендил има три села без жители, а 23 са
с едноцифрен брой на населението.
В областите с административен
център Бургас и Търговище има по
две села без жители и съответно 3
и 13 с едноцифрен брой население.
С различен брой на селата с
едноцифрен брой население са
областите Перник - 16 села, Добрич
- 12 села, Видин - 5 села, Варна - 3
села, Монтана, Пазарджик и Пловдив - по 2 села и Враца, Силистра и
Сливен по едно село с едноцифрен
брой жители.

подготвят регионални инвестиционни ВиК проекти, формуляри
за кандидатстване за европейско
финансиране с всички необходими приложения и анализи, както и
идейни проекти за линейната ВиК
инфраструктура.
С тях ВиК операторите ще могат
да кандидатстват за финансиране
от ОП „Околна среда 2014-2020“.
Формулярите за кандидатстване
се очаква да бъдат готови през
есента на 2017 година. Работата
по договора ще продължи на три
фази общо 27 месеца – до края
на м. юни 2018 г.
В момента тече първата фаза,
през която става събирането и
обменът на информация, за да
бъде анализирана. Продължението във втората фаза е свързано
с изработка на регионалните
прединвестиционни проучвания,
а третата фаза е посветена и на
т.нар. малки агломерации. “ТГ”
И към края на миналата година
най-голямото българско село остава Лозен - област София-град,
с население 6250 души. Справката
показва, че Лозен е по-голям от 142
града или иначе казано от повече
от половината градове в страната.
Следващото по големина село
е Айдемир - област Силистра,
с население 5727 души. Топ 10
на най-големите села допълват
Бистрица - област София-град, с
население 4979 души, Казичене
- област София-град, със своите
4737 обитатели, Драгиново - област
Пазарджик, с 4714 жители, Розино
- област Пловдив, с 4278 жители,
Мало Конаре - област Пазарджик, с
4145 души, Труд - област Пловдив,
4044 жители, Калипетрово - област
Силистра - 3938 жители и Градец област Сливен - 3935 обитатели.
Любопитно е да се отбележи, че
цели 2391 села в страната са по-големи от най-малкия град в България
- Мелник, който има 208 жители към
края на миналата година. Други 6
села пък имат равен брой жители
с Мелник.
“ТГ”
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„Да запазим фолклорното ни наследство
живо!"
Дончо ДОНЧЕВ,
Секретар
на НЧ "Освобождение -1940 г.”
с. Сокол,
италището е духовен
храм на българската
духовност. Никъде по
света няма такава форма,
горди сме, че думата „читалище" влезе в европейска и
световна употреба.
В края на м.май обновената читалищна сграда в
гр.Главиница приюти над
600 самодейци, като стана домакин на „Общински

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

Ч

преглед на любителското
художествено творчество
- 2016". Във фолклорния преглед участваха самодейни
състави от 23 читалища
от населените места в
общината. Повече от 7
часа продължи празничната
атмосфера на сцената, ко-
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ято в някои моменти едва
побираше участниците в
кръшните български народни танци.
По предложение на читалищните секретари мероприятието нямаше конкурсен характер, а това
спомогна участниците да

се почувстват по-равностойни и по-спокойни при
поднасянето на своите
изпълнения. Всяко читалище
имаше право да се изяви
в рамките на 20 минути.
Повече от изявите бяха
в жанровете – хорови изпълнения на автентични и
обработени народни песни
и танцови изпълнения на
автентични и обработени
народни танци. Почти при
всички участници и във
всички жанрове, не остана
незабелязано и присъствието на професионалистите
– хореографи, певци и инструменталисти. Работата на народните читалища
с професионалисти е едно
много скъпо удоволствие,
но това е начинът, по който най-лесно се прониква
в душата и съзнанието на
младото поколение. За наша
радост тази инициатива в
община Главиница, вече се
превръща в реалност и има

своите резултати. С всяка
следваща година на сцената присъстват все повече
млади самодейни таланти.
А с това се дава възможност да се реализира
и една много важна цел и
заръка на всички читалищни
служители – „Да възпитаваме в любов към българския
фолклор, да го предаваме на
по младите, да го слушат
и изпълняват, да запазим
фолклорното ни наследство
живо”.
Тази година, НЧ „Освобождение – 1940 г.” с. Сокол,
взе участие в общинските
прегледи с две групи самодейци, които участваха
в четири жанра: акапелни
песни, обработени народни
песни, автентични народни
песни, обработени народни
танци.
Като цяло самодейците
се представиха чудесно!
С такъв успех се поздравиха и останалите

участници във фолклорния
празник. Много от изпълненията на самодейците са
с професионални качества,
достойни за излъчване в
ефира на медиите.
Изпълненията на песните
и танците предизвикаха
огромно възхищение и въодушевление от страна
на прекрасната публика.
И както винаги, овациите
си остават едни от най
големите награди за самодейните изпълнители.
Всички участници получиха скромен обяд, подсигурен
от домакините.
И накрая, ако направим
разбор на всичко, което
се случи за тези 7 часа на
сцената, с гордост можем
да заявим, че читалищата

на територията на община
Главиница разполагат с
далновидни ръководители /
общински и членове на ЧН
и ПК/, които работят с
отговорни и трудолюбиви
читалищни служители, а самодейците им са достойни
Орфееви наследници, които
не жалят нито труд, нито
лично време за благородната ни кауза - „Да запазим
фолклорното ни наследство
живо!".
Уважаеми самодейци от
община Главиница, всички
вие заслужавате уважение
и възхищение за своя труд
– безкористен и всеотдаен.
С пожелания за много
здраве, настроение и жар
за многобройни, успешни
самодейни изяви!

телствени организации.
Почистен са две нерегламентирани сметища, както и района на блатото
в село Малък Преславец,
спортни площадки, райо-

ни на детски градини и
училища, алеи и паркове
за отдих в различни населени места.
Снимки:
Община Тутракан

"Да изчистим България заедно - 2016!"
Н

ад 6 000 души от
населените места в
община Тутракан се
включиха в тазгодишното
издание на кампанията
"Да изчистим България
заедно", информираха от
общинската администрация. Статистиката сочи
още участието на членовете на пет неправителствени организации, 37
фирми и производители,
75 входа на жилищни кооперации, 8 учебни заве-

ɇɚɣɦɚɥɤɚɬɚɭɱɚɫɬɧɢɱɤɚɜ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɢɹɧɚ

дения – детски градини,
основни и средни училища, 12 кметства, МБАЛТутракан, Дом за стари
хора, Общински център за
извънучилищни дейности,
ОП „БКС", 9 учреждения,
2 пенсионерски клуба и 5
читалища.
Почистени са две нерегламентирани сметища
и 15 терена за биоразградими отпадъци в селата
на общината.
Събрани са 23 640 тона
отпадъци.
В община Главиница са
участвали 359 доброволци, 56 фирми и ведомства,
4 училища, 2 неправи-
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"Натура милк" - млякото, което заслужавате!
от стр. 1
мляко от собствена кравеферма, в сърцето на
Добруджа - тутраканското
село Сяново.

Чакахме около 6 месеца,
одобриха ни и така започнахме строежа. Много
сме доволни от помощта
с евросредства, никой не
ни е искал рушвети или
нещо подобно. В цеха започна да се осъществява

двете."
Тутракан и селата от
общината са първите
места за реализация на
продукцията. След това
идват Силистра, Русе,
Велико Търново, Бургас.
От скоро започват и износ
за Англия.

Натурална
продукция

Ʉɪɚɣɦɚɧɞɪɚɬɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɟɨɮɨɪɦɹɩɪɢɪɨɞɟɧɛɢɬɨɜɤɴɬ

Двамата млади мъже на
снимката са 38-годишният
Пламен Петров и 41-годишният Николай Василев. Тяхна е фирмата "Нико Милк",
която стои зад производството на качествените
млечни продукти.

Началото

"Тъй като нашите родители имат кравеферма
тук в Сяново, решихме
да затворим цикъла, да
не продаваме млякото
на други, обясни Пламен
Петров. - Тогава беше
отворена мярка 123 - Добавяне стойност на неземеделски продукти от
Програмата за развитие
на селските райони 20072013 и рискувахме. Регистрирахме наша фирма,
подготвихме проект и
кандидатствахме в София.

дейност от м.април 2015
г. Началото бе с кисело
мляко, то ни беше приоритетът, по-късно решихме
да пробваме и със сирене и
тъй като се получи хубаво
сирене - продължихме и с
него. Сега съчетаваме и

Мандрата в Сяново е една
от малкото в България, която работи без хомогенизатор. Това означава, че в
производството на сирене
и кисело мляко "Натура" не
се ползва нито сухо мляко,
нито палмово масло. Една
от функциите на хомогенизатора е смесването им
с прясното мляко. Освен
това, хомогенизаторът
разбива млякото до така
степен, че то става бяло,
без каймак. Докато при
"Натура" каймакът изплува.
При производството се
използва само закваска и
прясно мляко от собствената кравеферма. Логично,
киселото мляко да има и
по-малка трайност.
Капацитетът на
мандрата
е един тон
мляко на
ден. Вече е
поръчана и
втора машина, тъй
като сега
се работи с
една 500-литрова.
"Тръгнахме с помалкото, но
нещата се
получават,

вече има интерес и от София за нашата продукция."
- допълва Петров.
"Засега всичко е в положителна посока, да се
надяваме, че и занапред
така ще бъде - включва се и Николай Василев.
Увеличаването на продукцията не означава, че ще
изкупуваме мляко. Идеята
е да преработваме само
наше мляко, от нашата
кравеферма, защото ние
произвеждаме и фуража.
Цикълът е напълно затворен - като се започне от
фуража, люцерната и зърното, мине се през кравите
и се стигне до мандрата,
в която произвеждаме си-

ренето и киселото мляко.
Затова и нашето мляко е
едно от най-чистите."
През зимата контролните органи са проверявали
чистотата на млякото и
наличието на микроорганизми в него. "Ние сме перфектни, имаме и сертификат за това" - категоричен
е Пламен Петров.
Кравите се изкарват на
паша от април до октомври, не се гледат само във
фермата. В околността
има много билки. Имат
закупен и електропастир,
вече втора година ползват
и поддържат общински
мери и пасища.
"Благодарение на нашите родители постигнахме

крайния успех - с тяхната финансова помощ и
европроекта. Искам да
благодаря и на нашите служители - Донка Атанасова,
Стефко Стефанов и Галя
Атанасова. Без тяхната
помощ едва ли щяхме да постигнем тези резултати.
Те са професионалисти!"
- каза на финала Василев.
Така можем да приключим
историята за двама мъже
поели в нова професионална
посока. Единият - Пламен
Петров е бил 12 години
полицай, другият - Николай
Василев - международен
шофьор. Сега те ни осигуряват качествените
натурални сирене и кисело
мляко. "Натура милк"...

Първоюнски детски
празник "Шарено котле"
Ɍɨɜɚɟɮɟɪɦɚɬɚɜɤɨɹɬɨɮɚɦɢɥɢɹɬɚɨɬɝɥɟɠɞɚɤɪɚɜɢɬɟ

състващи - малки и големи,
бяха и изпълненията на
учениците от ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" - с. Нова
Черна, ОУ "Стефан Караджа" - с. Цар Самуил и СОУ
"Йордан Йовков" - гр. Тутракан, както и изпълненията
на децата от ДВГ "Слънчева усмивка" при Общински
център за извънучилищни

ного забавления, подаръци и изненади
дари Община Тутракан на децата по случай
техния празник 1-ви юни.
Подарък за всички при-

М

дейности - гр. Тутракан в
Амфитеатъра в Дунавския
парк.
Това бяха участниците в
"Шарено котле" - детският
празник, който премина под
мотото "България в песни
и танци".
Атракционното влакче
бе част от празничния интериор!

ържествена част и
церемония за връчване на Удостоверения за завършен четвърти клас на начален
етап от основната образователна степен на
клас "Пчелица" от СОУ
"Христо Ботев" се със-

Т

тоя на 2 юни в залата на
Обредния дом, научаваме
от профила във Фейсбук от тяхната класна
ръководителка Румяна
Статева. В празника
участва и кръстникът
на класа - кметът д-р
Димитър Стефанов, кой-

то преди четири години
даде това име и им пожела успешен образователен старт.
Вълнуващо и емоционално се чувстваха всички присъстващи, категорична в оценката си още
е Румяна Статева.
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 8 от 21 април 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 145
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Общинска програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2016 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Общинска програма за
закрила на детето за 2016 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
3. Кандидатстване на Църковно настоятелство на църква „Св. Харалампий",
с.Варненци по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
4. Определяне размера на годишната
вноска за 2016 г. във фонд „Общинска
солидарност" към НСОРБ.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
5. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., приемане на решение за продажба и одобряване на оценка
на недвижим имот представляващ застроен
урегулиран поземлен имот № III-719, кв.17
по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан,
обл. Силистра в полза на собственика на
законно построена сграда в имота.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
6. Продажба на общинско жилище с
идентификатор №73496.501.2761.6.5 на
наемател, настанен в него по административен ред.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
7. Продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ
застроен поземлен имот с идентификатор
№73496.501.684, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Байкал” №10, кв.132.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
8. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение
с основна площ от 49 кв.м и спомагателна
площ от 23,80 кв.м, находящо се в общинска
сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13,
УПИ-IХ-120 по плана на селото от 1953 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за трансформиране от – публична общинска собственост
в частна общинска собственост и промяна
начина на трайно ползване на имот с
идентификатор № 050105 с площ от 11.699
дка, с НТП „Сметище”, находящ се в с. Цар
Самуил, общ. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
10.Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващнезастроен урегулиран поземлен имот с площ от 907кв.м.
и идентификатор УПИ-XI, кв. 46, находящ
се в с. Цар Самуил, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 1353
кв.м. и идентификатор УПИ-V, кв. 85, находящ се в с. Цар Самуил, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 1.360 дка и идентификатор
№000016 находящ се в землището на с.
Антимово, местност ”До село" по КВС на
с. Антимово.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 1.175 дка и идентификатор
№000017 находящ се в землището на с.
Антимово, местност ”До село" по КВС на
с. Антимово.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 0.796 дка и идентификатор
№000018 находящ се в землището на с.
Антимово, местност ”До село" по КВС на
с. Антимово.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 0.999 дка и идентификатор
№100029 находящ се в землището на с.
Старо село, местност ”Юрта" по КВС на с.
Старо село.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 2285
кв.м и идентификатор №52, УПИ-IV, кв. 5А,
находящ се в с. Пожарево, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 1494
кв.м и идентификатор № 191, УПИ-I, кв. 1,
находящ се в с. Търновци, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 1500
кв.м и идентификатор №191, УПИ-II, кв. 1,
находящ се в с. Търновци, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 597 кв.м и идентификатор
№ 73496.504.484 находящ се в гр. Тутракан,
КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 602
кв.м и идентификатор № 73496.501.3397,
кв75, УПИ-XXV находящ се в гр. Тутракан,

обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
21. Кандидатстване на Община Тутракан
с проект към фонд „Социална закрила”.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
22. Наредба за управление на общинските пътища на територията на община
Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община Тутракан
23. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 146
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и чл.17,
ал.1, т.3 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба за
условията и реда за осъществяване закрила
на деца с изявени дарби , приета с ПМС
№298 от 17.12.2003 г., посл. изменение в
сила от 25.04.2014 г. и чл. 6 от Наредба за
условията и реда за осъществяване закрила
на деца с изявени дарби от училищата и
извънучилищните дейности на територията
на Oбщина Тутракан, последно изменена и
допълнена с Решение № 472 от 30.01.2014 г.,
предлагам Общински съвет Тутракан приема
Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби в Община Тутракан за 2016 г.
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 147
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 3 от Правилника за
приложение на Закона за закрила на детето,
Общински съвет – Тутракан приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общинският съвет-Тутракан декларира, че
дейностите по проект „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на прилежащите площи на храм „Св. Харалампий, с.Варненци”,
съответстват с Общинския план за развитие
на Община Тутракан 2014-2020 г.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 149
1. Определя годишна вноска за членство
във фонд „Общинска солидарност" за 2016
г. в размер на 500 лева.
2. Възлага на кмета на общината да:
Внесе годишната вноска в срока, съгласно Правилника за устройството и дейността
на фонд „ Общинска солидарност „.
3. Подписва съответните документи
свързани с изпълнението на т. 1 и т.1 от
настоящето Решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 150
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл8, ал.9; чл.41, ал.2 и чл.35, ал.3 от ЗОС,
във връзка 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 имоти общинска
собственост за 2016 г. в част III, буква „Б”
III за „Продажба на земя - частна общинска
собственост на собствениците на законно
построени сгради” с нов ред „Недвижим
имот представляващ застроен урегулиран
поземлен имот № III-719, кв.17 по плана на
с. Нова Черна”.
2. ДОБРЯВА оценка в размер на 2987,00
лв. /две хиляди деветстотин осемдесет и
седем лева/без ДДС, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в с. Нова Черна, общ. Тутракан, представляващ застроен урегулиран
поземлен имот № III-719, кв.17 с площ от
481 кв.м по плана на селото върху който
законно е построена сграда, собственост
на ЕТ ”Ерос-Коверсиал-Ерол Кара” Булстат:
828034518 със седалище с. Нова Черна, ул.
„Марица № 84 с управител Ерол Басриев
Кара с ЕГН. Договор за покупко-продажба
от 28.09.2004 г. вписан в Службата по
вписванията при ТРС с вх. Рег № 3619,
Том.4, акт № 159, стр. 207,11817,2085 от
08.10.2004 г.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички законосъобразни
действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 151
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.37 и чл.38, ал.4 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища Общински
съвет –Тутракан,
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажбата
на общинско жилище, представляващо апартамент №5/пет/ с кадастрален
№73496.501.2761.6.5 с площ от 40,78 кв.м,
гарсониера състоящ се от дневна, кухня
и сервизни помещения, ведно с маза №5
с площ от 3,44 кв.м, ид.части от общите
части - 2,77% от сграда №73496.501.2761.6
и ОПС-45,18 кв.м в поземлен имот
№73496.501.2761 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр.София,

находящ се в гр. Тутракан, ул. Сакар планина №12, вх.Е, ет.2, при граници и съседи:
С-зид към апартамент №73496.501.2761.6.4
и стълбище, И-външен зид и зид към
ап.73496.501.2761.6.4, Ю-външен зид, Ззид към апартамент №73496.501.2761.6.6,
съгласно АОС №537/26.08.2009 г. на Амза
Рушид Махмуд с ЕГН, настанен в него по
административен ред.
II. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на
жилищния имот по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер
на 16700,00 лв. (Шестнадесет хиляди и
седемстотин лева).
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 152
РЕШЕНИЕ I. На основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.42, ал.2 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.3, ал.3 и чл.41, ал.8 от Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища, Общински съвет – Тутракан ПРОМЕНЯ списъка
на общинските жилища, приет с Решение
№82 по Протокол №5 от 21.01.2016 г.,
за общинско жилище, находящо се в гр.
Тутракан, ул. Байкал №10 от Списък №1 с
предназначение „Жилища за отдаване под
наем на лица с установени жилищни нужди” в Списък №4 предназначение „Жилища
за продажба и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени
за общински нужди"
РЕШЕНИЕ II. На основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет
гр. Тутракан,
ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г., приета с Решение
№81 по Протокол №5 от 21.01.2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан в Част III, буква
Б, т.II – общински жилища, които община
Тутракан има намерение да продаде на наемател, настанен в него по административен
ред със следния имот: застроен поземлен
имот с площ от 156 /сто петдесет и шест/
кв.м с идентификатор №73496.501.684
в т.ч. едноетажна полумасивна жилищна
сграда със застроена площ от 34,00 кв.м с
кадастрален №73496.501.684.1
РЕШЕНИЕ III. На основание чл. 21, ал.
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.47, ал. 1, т.3 и ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл. 37 и чл.
38, ал.4 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет – Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот, частна общинска собственост - представляващ застроен поземлен
имот с площ от 156 кв.м. с идентификатор №73496.501.684 в т.ч. едноетажна
полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 34 кв.м. с кадастрален
№73496.501.684.01, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Байкал” №10, кв.132, съгласно
АОС №429/13.11.2008 г., при граници: север
- поземлен имот №73496.501.686, изток
- улица №73496.501.287, юг - поземлен
имот №73496.501.685, запад - поземлен
имот №73496.501.685, на Гюра Христова
Георгиева с ЕГН с постоянен адрес: гр.
Тутракан, ул. „Байкал” №10, наемател
настанен в него по административен ред.
2. ОПРЕДЕЛЯ продажна цена на жилищния имот, по пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител в размер на 2700,00
лв. /Две хиляди и седемстотин лева/, в
т.ч. стойността на земята – 969,00 лв./
Деветстотин шестдесет и девет лева/ и
стойността на сградата – 1731,00 лв. /
Хиляда седемстотин тридесет и един лев/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на процедурата и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 153
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и
чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество / НРПУРОИ/, във
връзка с т.3.3 от Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на
1 кв.м при предоставяне на общински
помещения, терени и земи, Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно:
обособено помещение с основна площ - 49
кв.м и спомагателна площ - 23,80 кв.м,
находящо се на първи етаж от общинска
сграда – „Спортна зала” в с. Белица,
кв.13, УПИ- Х-120 по плана, одобрен със
Заповед №1318/26.02.1953 г., с предназначение за търговска дейност, за срок от
5/пет/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ началната тръжна цена,
съгласно “Тарифа за началния размер
на месечните наемни цени на 1 кв.м., при
предоставяне на общински помещения,
терени и земи” в размер на 100,40 лв. /
Сто лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.
3. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по

реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ .
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 154
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА
, чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот с идентификатор № 050105 с площ от 11,699 дка,
III /трета / категория, Местност „Кючук
Екенлик” по КВС на с. Цар Самуил /ЕКАТТЕ-78238/, общ. Тутракан, обл. Силистра
от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
2. ПРОМЕНЯ начина на трайно ползване
на поземлен имот с идентификатор №
050105 с площ от 11,699 дка, III /трета/ категория, Местност ”Кючук Екенлик" по КВС
на с. Цар Самуил /ЕКАТТЕ-78238/, общ.
Тутракан, обл. Силистра, от „Сметище" в
„Друг вид земеделска земя”.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по
нататъшните действия свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 155
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от
907 кв.м. и идентификатор №УПИ- XI-579
кв. 46, находящ се в с. Цар Самуил, обл.
Силистра по плана на селото одобрен със
Заповед № 324/22.08.1990 г., съгласно
АОС № 1989/05.04.2016 г. при съседи:
УПИ- VI-579 ; УПИ- II-578 и УПИ-III-578;
УПИ- Х-679 и улица № 1056; и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 4118.00лв./ четири хиляди сто
и осемнадесет 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: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 156
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32,
ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 1353
кв.м и идентификатор №УПИ-V кв. 85,
находящ се в с. Цар Самуил, обл. Силистра
по плана на селото одобрен със Заповед
№ 324/22.08.1990 г., съгласно АОС №
1877/08.07.2015 г., при съседи: улица с
№ 1033; УПИ-VI-545; регулация на селото;
УПИ –IV-552 и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 5940.00
лв. /пет хиляди деветстотин и четиридесет
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: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 157
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32,
ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя
с площ от 1,360 дка и идентификатор №
000016, местност «До село», с начин на
трайно ползване: Нива, категория при
неполивни условия IV /четвърта/ находящ
се в с. Антимово, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
/00494/ по КВС на с. Антимово, съгласно
АОС №1613/09.01.2014 г., при съседи: №
022001; №000017; №022006 и №000015 и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 787,00 лв. /седемстотин
осемдесет и седем лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 158
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 разпореж-

дане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя
с площ от 1,175 дка и идентификатор №
000017, местност «До село», с начин
на трайно ползване: Нива, категория
при неполивни условия IV /четвърта/
находящ се в с. Антимово, общ. Тутракан,
ЕКАТТЕ/00494/ по КВС на с. Антимово,
съгласно АОС №1612/09.01.2014 г., при
съседи: № 022001; №000018; №022006
и №000016 и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 680,00
лв. /Шестстотин и осемдесет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 159
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 0,796 дка и идентификатор №
000018, местност «До село», с начин на
трайно ползване: Нива, категория при
неполивни условия IV /четвърта/ находящ
се в с. Антимово, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
/00494/ по КВС на с. Антимово, съгласно
АОС №1611/09.01.2014г., при съседи: №
022001; №022006 и №000017 и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на 461,00 лв. /четиристотин шестдесет
и един лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 160
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 0,999 дка и идентификатор №
100029, местност «Юрта», с начин на
трайно ползване: Нива, категория при
неполивни условия IV /четвърта/ находящ се в с. Старо село, общ. Тутракан,
ЕКАТТЕ/69078/ по КВС на с. Старо село,
съгласно АОС №1974/28.03.2016 г., при
съседи: № 100067; №100028; №100069
и №100030 и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 577,00
лв. /петстотин седемдесет и седем лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 161
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32,
ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2285 кв.м.
и идентификатор № 52, УПИ-IV, кв. 5А,
находящ се в с. Пожарево, обл. Силистра
по плана на селото одобрен със Заповед
№ 3917/28.08.1950 г., съгласно АОС №
1982/31.03.2016 г., при съседи: УПИ № I;
УПИ № III; Улица о.т. 4; Улица о.т.16-15 и
утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 8592,00лв. /осем хиляди
петстотин деветдесет и два лева/ без ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 1494
кв.м. и идентификатор № 191,УПИ-I, кв. 1,
находящ се в с. Търновци, обл. Силистра
по плана на селото одобрен със Заповед
№ 3649/05.07.1955 г., съгласно АОС №
1986/05.04.2016 г., при съседи: регулация
на селото; УПИ № II-191; път II–ри клас

9 - 15.06.2016 г.
Тутракан - Силистра и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 3825,00 лв. /три хиляди осемстотин
двадесет и пет 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: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от
1500 кв.м и идентификатор № 191, УПИII, кв. 1, находящ се в с. Търновци, обл.
Силистра по плана на селото одобрен със
Заповед № 3649/05.07.1955 г., съгласно
АОС № 1987/05.04.2016 г., при съседи:
УПИ № I-191; регулация на селото; УПИ №
III-191; път II–ри клас Тутракан - Силистра
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 3840.00 лв. /три хиляди
осемстотин и четиридесет 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: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 164
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 597,00 кв.м. и идентификатор №
73496.504.484 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 №1979/31.03.2016 г., при
съседи: № 73496.504.514; №73496.504.485;
№73496.8.90; №73496.504.483; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 345,00 лв. /триста четиридесет
и пет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот с площ от 602
кв.м. и идентификатор № 73496.501.3397,
УПИ- XXV, кв. 75, ул.”Опълченска „ №
59, находящ се в гр. Тутракан, обл.
Силистра по КК на града одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г., съгласно
АОС № 1983/31.03.2016 г., при съседи:
улица „Опълченска” № 73496.501.321;
поз. имот № 73496.501.3396; поз.
имот № 73496.501.3130; поз. имот
№ 73496.501.3129; поз. имот №
73496.501.3398 и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 5695.00 лв. /пет хиляди шестстотин
деветдесет и пет 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: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 166
Въз основа на чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет-Тутракан дава съгласие Община Тутракан да
кандидатства с проект „Като звездите”
към фонд „Социална закрила” и осигурява
собствени финансови средства в размер
на 635.00 лв.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 23 от Закона
за пътищата, Общински съвет-Тутракан
Приема НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ОБЩЕСТВО
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ȼɱɚɬɚɡɚɡɚɩɨɡɧɚɧɫɬɜɚ
Ɉɩɢɲɢɫɟɛɟɣɛɢ
Ⱥɦɢɢɪɭɫɚɫɴɦ
Ɉɱɢ"
ɂɦɚɦ

ɍɚɭɡɜɭɱɢɫɥɨɠɧɨɢɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɨɤɚɤɜɨɬɨɱɧɨɡɧɚɱɢ"
Ɋɚɡɬɹɝɚɧɟɧɚɥɨɤɭɦɢ

Работа предлага:

Фирма "Строител" ООД - гр. Русе
набира квалифицирани строителни работници
и Технически ръководител на обект с опит над
една година.
Тел. за връзка: 082/880476 - Младенова

ɂɧɬɟɪɜɸɫɢɦɟɧɢɬɭɱɟɧ
 Ʉɚɠɟɬɟ ɡɚɳɨ ɡɚɩɨɱɧɚɯɬɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ ɞɚɬɴɪɫɢɬɟɪɚɡɭɦɜɄɨɫɦɨɫɚ"
ɨɛɫɴɠɞɚɡɚɞɴɥɛɨɱɟɧɨɞɢɚɝɧɨ
ɇɚɁɟɦɹɬɚɜɟɱɟɬɴɪɫɢɯ
ɡɚɬɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɈɡɚɞɚɱɟɧɨɬ
Магазин за строителни материали "Моника-92"
ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨɦɭɩɪɨɮɟɫɨɪɴɬ
 Ƚɨɫɩɨɠɨ ɜɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ
ɩɢɬɚ
ɞɚɧɟɫɬɟɚɛɨɧɚɬɫɢɡɤɥɸɱɟɧ търси да назначи Продавач-консултант (мъж).
За допълнителна информация:
ȿɤɨɥɟɝɢɤɚɤɜɨɪɟɲɚɜɚɦɟ ɬɟɥɟɮɨɧ"
в магазина, на ул. "Ана Вентура" №52а
ɳɟɝɨɥɟɤɭɜɚɦɟɥɢɢɥɢɞɚɝɨ
ɇɟɡɚɳɨ"
ɨɫɬɚɜɢɦɞɚɫɢɠɢɜɟɟ"
Ⱥɦɢɬɚɤɚɜɚɫɬɟɟɞɧɚɧɟ
Продавам
ɞɨɫɬɴɩɧɚ
Ⱦɜɚɦɚ ɟɜɪɟɢ ɨɬɢɲɥɢ ɜɴɜ
Продавам цигли втора употреба в Тутракан.
ȼɚɬɢɤɚɧɚɢɝɥɟɞɚɥɢɫɢɡɭɦɥɟ
ɁɞɪɚɜɟɣɆɢɲɨ
За допълнителна информация тел:0988 749 726
ɧɢɟɬɴɥɩɢɬɟɬɭɪɢɫɬɢɦɚɝɚɡɢɧ
ɇɨɚɡɫɴɦɄɚɬɹ
ɱɟɬɚɫɟɪɝɢɢɫɭɜɟɧɢɪɢ
 ȼ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɧɚ ɦɴɠɚ ɦɢ
ȿɞɢɧɢɹɬɩɢɬɚɞɪɭɝɢɹɬ
ɫɢɆɢɲɨ
Ɇɨɲɟɂɫɭɫɤɚɤɴɜɛɟɲɟ"
ȿɜɪɟɢɧ
Ɂɚɳɨɫɟɩɪɢɛɢɪɚɲɩɢɹɧɜ
Ⱥɉɟɬɴɪ"
ɱɚɫɚ"
ɂɬɨɣ
Ʉɚɤɜɨɧɹɦɚɦɥɢɩɪɚɜɨɧɚ
до Общинския пазар предлага:
 ȿ ɤɚɤ ɫɬɚɧɚ ɬɚɤɚ ɱɟ ɞɚ ɡɚɤɭɫɤɚɜɬɟɫɟɧɫɟɦɟɟɧɤɪɴɝ"
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɞɨɯɦɟ ɰɟɥɢɹ ɬɨɹ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚ
торове, техническа сяра за пчелари
ɢɬɚɥɢɚɧɰɢɬɟ"
Ʉɚɤɜɨɟɬɨɜɚ"
За справки: 0866 60 079
ȼɞɴɯɧɨɜɟɧɢɟ
ɍɦɪɹɥɚ Ƚɟɪɝɢɧɚ Ɉɬɢɲɴɥ
ɇɨɬɨɜɚɟɤɚɲɨɧɜɨɞɤɚ
ɦɴɠɴɬ ɣ Ʉɢɪɨ ɞɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚ
Ⱥɚɡɤɚɤɜɨɤɚɡɚɯ"
ɧɟɤɪɨɥɨɝɜɴɜɜɟɫɬɧɢɤɚ
 Ɉɛɹɜɢ ɞɨ  ɞɭɦɢ ɫɚ ɛɟɡ
Ɇɚɣɤɚɧɚɞɟɰɚɡɚɹɜɢɥɚ
ɩɥɚɬɧɢ Ʉɚɤɜɨ ɞɚ ɩɢɲɟɦ"  ɱɟ ɡɚ ɩɴɥɧɚɬɚ ɤɨɥɟɤɰɢɹ ɢ
ɩɢɬɚɫɥɭɠɢɬɟɥɤɚɬɚ
ɥɢɩɫɜɚȼɨɞɨɥɟɣ
Ƚɟɪɝɢɧɚɩɨɱɢɧɚ
 ɋɚɦɨ ɬɨɜɚ ɥɢ" Ɉɫɬɚɜɚɬ
Ɂɧɚɟɬɟɥɢɱɟɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ
ɨɳɟɛɟɡɩɥɚɬɧɢɞɭɦɢ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɩɨɳɢ ɫɚ ɢɡɨ
Ако сте поискали информация от някоя
ȾɨɛɪɟɩɢɲɢɬɨɝɚɜɚȽɟɪ ɛɪɟɬɟɧɢ ɫɭɲɟɧɢɬɟ ɩɥɨɞɨɜɟ
институция по Закона за достъп до обществена
ɝɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚ ɉɪɨɞɚɜɚɦ *ROI ɫɢɪɟɧɟɬɨɫɩɥɟɫɟɧɢɨɰɟɬɚ"
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
ɬɪɨɣɤɚ
можете да получите
Ⱦɚɞɨɯɥɟɜɚɡɚɢɧ
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
ɋɤɚɤɜɨɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɲ"
ɱɨɜɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚȿɦɨɑɨɥɚɤɨ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
 ɋ ɟɤɫɬɟɧɡɢɹ ɧɚ ɡɚɯɚɪɨ ɜɚɳɟɦɢɜɢɤɚɁɞɪɚɜɟɣɬɟɢ
www.aip-bg.org
ɚɦɢɥɨɡɧɢɹɝɟɥ
ɜɢɟɧɚɦɚɥɤɢɹɟɤɪɚɧ

ТГ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Програма
Достъп до Информация

Сканди

СУДОКУ

9 - 15.06.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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9 - 15.06.2016 г.

Приключи Областния футболен шампионат, ǲȔȍȚȢȓșȒȐȐșȚȖȘȐȐ
"Доростол" е победител
Капитанът на ФК "Белица" Ивелин Спасов
с приз “Най-полезен състезател”
"Доростол" (Силистра) е новият шампион в
Областния шампионат
по футбол. На финала
силистренци разгромиха
с 6:0 отбора на "Вихър"
(Любен).
До тази среща "Доростол" достигна, след като
спечели в Западна група.
Докато съставът на "Вихър" (Любен) повтори постижението си от миналия сезон и отново записа
името си във финалната
среща, след като нямаше
сериозна конкуренция в

другия поток – Източна
група. На трето място
е отборът на Белица,
четвърти остана "Лудогорец" (Паисиево).
"Доростол" спечели още
купата за първото място
на юношеската формация
– младша възраст, следван от "Червена звезда"
(Дулово), "Победа" (Вокил)
и "Левски-98" (Главиница).
След финалната среща
бяха раздадени няколко
индивидуални отличия.
Стражът на Доростол
Веселин Василев бе опре-

делен за “Най-добър
вратар”. Бранителят
на "Лудогорец" (Паисиево) Шенер Ердинч получи приз за
“Най-добър защитник”. Голмайсторът
на шампионата Илиян
Георгиев от състава на ФК "Белица"
също получи плакет.
За “Най-полезен състезател” на първенството бе определен
капитанът на ФК "Белица" Ивелин Спасов.
(на снимката)

След "България търси талант":

Тутракан се готви
Бъдещето е пред
за Джулая!
таланта на
Асен
З
Рашков
а четвърти пореден
път на брега на река
Дунав в Тутракан ще
бъде посрещнато юлското
утро, по-популярно като
Джулай морнинг - по едноименния световен хит на
"Юрая Хийп".
Миналата година самият
автор на песента - Кен
Хенсли, я запя и така юлското утро дойде с подобаващо настроение.
Тази година на сцената
край Дунав "Джулай Морнинг" ще запее бившият
вокалист на групата - Джон
Лоутън заедно с "Б.Т.Р.". Тук
ще са отново Васко Кръпката и "Подуене Блус Бенд".
Разбира се, цяла нощ ще
се лее рок. Организаторите вече са подготвили
"графика" на гостуващите

езусловен успех е
четвъртото място
на 15-годишния Асен
Рашков в последното издание на телевизионния
формат "България търси
талант". Възпитаникът на
СПИ "Христо Ботев" в с.
Варненци показа силен дух
и вокални възможности,
които биха могли да са
пътеводна светлина в бъдеще. Асен е самороден талант, не познава нотите,

Б

изпълнители:
20:00-20:30 – „Вход свободен”- Силистра
20:40-21:00 – Санеца
21:00-21:45 – „Ignore The
Hate” – Шумен
22:00-22:50 – „ПББ” и Васко Кръпката
23:00-23:45 – „Elevate” Бургас
00:00- 00:45 – „Торнадо”
- София
01:00-01:45 -„Bloodrush”Добрич
01:50-02:30 –„Bad City” –
Перник
02:40-03:20 – „Blood Sugar”
– Силистра
03:30-04:30 – Metallica
tribute by „Sanitarium Escape”
– Варна
04:40-06:00 - John Lawton
& Б.Т.Р.

за, че новите управляващи
на крайморския град са
антирокаджии, които определиха като сбирка на
"катуни" феновете на рок
фестовете и Джулая.
Неоспорим факт е, че за
своите три мандата - от
2003 до 2015 г., кметът на
Каварна Цонко Цонев успя
да превърне градчето в
световна сцена на рока. И
съвсем резонно е да е Кметъл... Затова и в книгата
си той е включил своите
спомени от срещите си
със световни звезди като
Рони Джеймс Дио, Глен Хюз,
Алис Купър, Apocalyptica,
Motorhead, Manowar, Accept,
Scorpions, Джон Лоутън,
Кен Хенсли, Deep Purple,
Емир Кустурица, руската
група "Любэ" и др. Специално място е отделено за
Кембълът, Б.Т.Р. и Санеца.
Любопитен е и фактът,
че Цонев проведе своеобразен "референдум" във
Фейсбук за снимка на корицата на книгата и изпълни
волята на феновете.
В Тутракан оставаме
в очакване на Кметъла и
неговите "Кметълски истории"...
Калина ГРЪНЧАРОВА

Очакваме ви!

учи песните по слух и ги
съпреживява на сцената.
Изпълненията му по време
на формата и нелеката му
житейска съдба впечатлиха
всички, които го подкрепиха
на финала.
Сега пред Асен е бъдещето. Средно училище, мечтаната Консерватория и дай,
Боже, успешна житейска
реализация. Пожелаваме
му я!
Калина ГРЪНЧАРОВА

ɇɚɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɫɭɞɠɭɤɚɜȽɨɪɧɚɈɪɹɯɨɜɢɰɚɐɨɧɤɨɐɨɧɟɜ
ɄɦɟɬɴɥɚɫɴɫɫɜɨɢɬɟɩɪɢɹɬɟɥɢɤɦɟɬɚɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɚɤɬɶɨɪɚȼɥɚɞɢȼɴɪɝɚɥɚɩɨɤɚɡɚɯɚ
ɤɭɥɢɧɚɪɧɢɬɟɫɢɭɦɟɧɢɹɩɪɢɜɚɪɟɧɟɬɨɧɚɦɢɞɢ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

9 юни - Дияна ГОГОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 юни - Марияна ДОНЕВА, Директор на ЦДГ "Св.Кирил
и Методий", Главиница
12 юни - Чавдар ВЛАДИМИРОВ, Общински съветник,
ГЕРБ, ОбС-Тутракан
12 юни - Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 юни - Йордан ДИМИТРОВ, Охрана, Община Тутракан
13 юни - Петьо СТОЙЧЕВ, Счетоводител, Община

очно на рождения си
ден - 3 юни, най-големият рокаджия сред
кметовете - Цонко Цонев
Кметъла, представи в столичния рок бар "Rock IT"
книгата си "Кметълски истории". Популярни музиканти, артисти и рок фенове
уважиха събитието и вече
имат книга с автограф.
След София, последва Варна и Добрич. Днес, 9 юни,
съгражданите му в Каварна
ще имат възможност да се
срещнат с него и "Кметълските истории", а след тях
да се готвят Силистра и
Русе. Националното турне на книгата и Кметъла
ще продължи. И Тутракан
е включен в него - около
Джулая!
И както Цонев писа в
своя Пътеводител на галактическия катунджия във
Фейсбук: "Уважаеми катунджии, започвам турнето
си във вашите катуни.
До сега вие посещавахте
Каварна и рок концертите
ни, сега аз идвам при вас,
за да представя книгата си
"Кметълски истории".
Що е то катун ли? След
приключване на кметския
период на Кметъла се ока-

Т

Тутракан, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 юни - Диана СПИРИДОНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
15 юни - Йорданка МАРКОВА, Ст.спец. "Местни приходи", Община Главиница
15 юни - Велина ХРИСТОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

9 юни - Възнесение Господне - Спасовден - Спас,
Спаска, Спасена, Спасимир, Спасимира, Сотир

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

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

