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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 24

Година LIV

16 - 22 юни 2016 г.

Цена 0.60 лв.
Гласувайте!

Кълбовидна мълния влезе в Д-р Димитър Стефанов комин на двуетажна къща в Кмет на месеца!
Тутракан и го срина до основи
Калина ГРЪНЧАРОВА
трахотен гръм разтресе Тутракан към
22:00 часа на 3 юни
като добавка към проливния
дъжд излял се над града.
Точно тогава кълбовидна
мълния влиза в комина на
двуетажна къща на ул.
"Добри Чинтулов" №29 и
го срива до основи. Голяма
дупка се отваря на покри-

С

ва, част от стените са
също с разбити и изпопадали тухли. Прозорците
са натрошени, гръмнала е
ел.инсталацията и всички
електроуреди.
Къщата е на семейство
Мария и Георги Стойкови.
Там те живеят с майката
на Георги - Мария, и двете
си дъщери - близначкина стр.2

Домът за стари хора
навърши юбилейните 15!

на стр. 4

Плюс/Минус

Къде живеят сега
Селвет и Емир, господа?

Адриан ВАСИЛЕВ
реди няколко дни си купих брой 21-22 на в-к
„Тутракански глас“. Исках
да имам за спомен моята статия
за концерта на големия Теодоси
Спасов. Понеже вестникът се списва интересно, а исках да погледна
и написаното за Букурещкото
първенство по канадска борба,
разгледах и прочетох почти всичко.
С огорчение прочетох и дописката
на учителката на малкия Емин.

П

Възхищавам се на гражданската
позиция!
Навярно някой би си помислил
за мен: „А бе, тоя пенсионер защо
не си кротува там, в Русе, ами е
тръгнал да оправя тутраканските
работи!?“ Работата е там, че „пъпната ми връв“ с Тутракан е малкото
лозе в края на града, което родът
ми владее вече четвърто поколение. Това малко лозе вече около
15 години всяка пролет прекопава
Селвет. Отначало идваше с някоя
съседка, а последните 3-4 години
идва с Емо. Така тя нарича внука
си. На обяд сме сядали винаги
трима да ядем хляб. А когато си ял
с някого хляб, съдбата му не ти е
съвсем безразлична. Селвет често
ми е разказвала за проблеми с нейната къща. Но поради това, че проблемите ни са доста различни, от
разказа съм запомнил откъслеци
за неразбории с роднини, съседи
и градски власти – все проблеми,
които, ако бяха попаднали в ръцете
на свестен адвокат, едва ли биха
на стр. 3

метът на община Тутракан - д-р Димитър Стефанов, е номиниран за "Кмет на месеца" в инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg.
Темата за месец юни е "Празници и фестивали".
Да подкрепим д-р Стефанов като гласуваме на
http://kmet.kmeta.bg/!

К

На 18 юни (събота) от 10:00 часа
на езерото в Малък Преславец:

Книги за библиотеката
в Тутракан дариха от
съседна Олтеница

Празник
на водните лилии

на стр. 2

а девети пореден път
край езерото в с. Малък
Преславец, община Главиница ще се проведе Празник
на водните лилии. В езерото
може да се види колония на
бяла водна лилия на територия от 46 декара, която е

З

най-голямата в страната. То
е обявено за защитена територия, а водната лилия е със
статут на застрашен вид в
Червената книга на България.
В миналото бялата лилия,
която на местен диалект
на стр. 2

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ОТНОВО - КЪЩИЧКА ЗА КНИГИ

Къщичката за книги в Крайдунавския парк в Тутракан отново очаква
своите малки и големи читатели. Нека всички да бъдем добър пример
за хора, които пазят създаденото, призовават от НЧ "Н.Й.Вапцаров".
Тук всеки гражданин може да прочете, заеме и да дари книга.
ɍȼȿɅɂɑȺȼȺɌɋɈɐɂȺɅɇȺɌȺɉȿɇɋɂə
От 1 юли 2016 г. размерът на социалната пенсия за старост се
увеличава от 115,15 лв. на 118,14 лв. Повишението е с 2,6 на сто –
процентът, с който ще се осъвременят от 1 юли и всички пенсии за
трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 г.
Промяната ще доведе до увеличаване на размерите и на пенсиите,
които не са свързани с трудова дейност – пенсиите за военна и за
гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има увеличение и на нормативно установените
добавки към пенсиите (добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945
г. и добавката по Закона за ветераните от войните).
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɈɉɈɊɂɐȺɇɂȿ
На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения
и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Георги Василев Георгиев за нарушение на чл.150 и чл.137А, ал.1 от Закона за движение по пътищата (на
08.03.2016 г. в 21:30 ч. в с. Старо село на ул. „Алекси Кюранов” – като
неправоспособен водач управлява "Фолксваген Голф" и без да използва обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила), съгласно
Наказателно постановление №16-0362-000110 от 15.03.2016 г., издадено от ВНД Началник РУП към ОДМВР – гр. Силистра, РУ-Тутракан.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 25/07.06.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет-Тутракан с Решение №187 по
Протокол №9 от 26.05.2016 год. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ
на Боянка Рачева Стефанова и Спас Маринов Стефанов да изработят Подробен устройствен план /ПУП/
- Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно
кабелно трасе за ел. захранване на „Жилищна сграда
с гараж” в 73496.500.335 и ел. захранване на „Два
хладилни фургона” в 73496.500.337 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София.
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
№ 26/08.06.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
по искане на „Кентоя България” ЕООД, ЕИК 148078740,
собственик на поземлен имот с идентификатор
73496.500.4037 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. №3237, акт№52, т.VIII,
д.№1392/2009 г. на Служба по вписванията гр.Тутракан
е издадена Заповед №РД-04-790/08.06.2016 год. на
Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи
изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение
на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496.500.4037 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/

16 - 22.06.2016 г.

Кълбовидна мълния влезе в
комин на двуетажна къща в
Тутракан и го срина до основи
от стр. 1 който е в близост до ул.
"Добри Чинтулов", от високото напрежение се запалва контакт с разклонител
на втория етаж, но обитателите на Дома навреме
виждат случващото се и
успяват да потушат пожара.
Феномен или обичайно
природно явление, все още
се питат учените. Кълбовидната мълния е атмосферен феномен. Тя е
изключително рядко явление, което представлява
концентриран електричен
заряд със сферична форма.
Появява се предимно в края
на гръмотевична буря. Има
диаметър 10-20 см. и неясни
граници, понякога обкръжени от синкава обвивка.
Средното и време на живот
е от 3 до 5 секунди. Този
вид мълния е озадачаващ
въпрос, изключително противоречив откъм мнения на
изследователи.

те Моника и Росица. Цяло
щастие и късмет е, че
момичетата - студентки
в Стопанската академия в
Свищов, са били в сесия, и
не са били в града, защото мълнията е преминала
точно през тяхната стая,
разказаха запознати.
Мария е учителка в основното училище в с. Стефан
Караджа, а съпругът й е
безработен. За съжаление,
домът им не е застрахован,
нито има гръмоотвод.
Живеещите в т.нар общински бараки са видели
кълбовидната мълния.
Мълнията е нанесла щети
в целия квартал. В къщата,
която е на калкан с най-пострадала, са избити всички
контакти, изгърмели са 3
телевизора, рутер, сходно
е състоянието и в другите
съседни къщи.
В Дома за стари хора,

Книги за библиотеката
в Тутракан дариха от
съседна Олтеница

Празник
на водните лилии

бщинският съветник
Кристина Драган и
директорът на Теоретична гимназия „Неагое Басараб” в Олтеница
- Кристиан Ликиардопол
направиха изненадващо посещение в Тутракан. Главната им цел бе да дарят на
Градската библиотека седемтомната „Монография
на Олтеница” от името на
нейния автор Паул Аму.
Тази монография е възстановяване на незабравими спомени, създадени от

се нарича малаеш, е брана
свободно. Възрастни жители си спомнят и вкуса на
лилията - "много сладък".
В района виреят 180 висши
растения, които са около
4,8% от висшата флора
на България. В езерото на
село Малък Преславец са
наблюдавани и 147 вида
птици.
Край езерото и по брега
на Дунав край с. Малък
Преславец преди няколко
години бяха извършени благоустройствени дейности

О

уникални обстоятелства.
Отразено е и посещението
на делегация от Тутракан
по повод честването на
150-годишнината от основаването град Олтеница
през 2003 г. с участието на
авторитетни личности от
града ни в ( т.6 – стр.114 –
121 ) и за Тутракан още в
(т.7 - от стр.346 до края.)
Читателите, които проявяват интерес към монографията могат да я намерят
в читалищната библиотека
всеки работен ден.
“ТГ”

от стр. 1 за създаване на условия за
отдих и туризъм, а в селото е открит и туристически информационен център.
Празникът се организира от Община Главиница,
Кметство Малък Преславец и НЧ "Йордан Йовков-1946".
Заявки за участие са подали над 40 художествени
състави от областите
Силистра, Добрич и Русе.
По време на празника ще
станат ясни победителите от предварително
обявения конкурс за детска
рисунка.
“ТГ”

СОУ "Йордан Йовков" отново е в челната класация
по резултати от националното външно оценяване
егионалният инспекторат по образованието в Силистра
подготвя анализ на резултатите от проведеното
национално външно оценяване (НВО) на учениците
завършили 4 и 7 клас във
всички 34 училища в Силистренска област.
От направените справки
се формират и статистическите данни за тази
учебна година.

ɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɈɍ Ɉɬɟɰ ɉɚɢɫɢɣ ɫ ɋɬɟɈɍ ɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ ɫ Ɂɚɮɢɤɚɧɦɹɫɬɨ
ɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɦɹɫɬɨ
ɪɨɜɨɦɹɫɬɨ
Ɉɍ Ɉɬɟɰ ɉɚɢɫɢɣ ɫ ɋɬɟɮɚɧɄɚɪɚɞɠɚɦɹɫɬɨ
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Ɉɍ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɫ
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥɦɹɫɬɨ
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Ɉɍ ɂɜɚɧ ȼɚɡɨɜ ɫ Ɂɚɮɢ7600
Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
ɪɨɜɨɦɹɫɬɨ
 ɋɉɂ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ ɫ
ОБЯВЛЕНИЕ
ȼɚɪɧɟɧɰɢɦɹɫɬɨ

Класацията на училищата
в областта след НВО в 7
клас:

ɋ Ɉ ɍ   ȼ ɚ ɫ ɢ ɥ  Ʌ ɟ ɜ ɫ ɤ ɢ  
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɦɹɫɬɨ
ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɦɹɫɬɨ
ɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɋɨɤɨɥɦɹɫɬɨ
Ɉɍ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ ɫ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥɦɹɫɬɨ
ɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɦɹɫɬɨ
ɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɦɹɫɬɨ

Р

ɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧɦɹɫɬɨ
Ɉɍ ɋɜɋɜɄɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣɫɋɨɤɨɥɦɹɫɬɨ
ɋ Ɉ ɍ   ȼ ɚ ɫ ɢ ɥ  Ʌ ɟ ɜ ɫ ɤ ɢ  
ɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚɦɹɫɬɨ
ɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚɦɹɫɬɨ

Класацията на училищата
в областта след НВО в 4
клас:

№ 27/09.06.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че
по искане на Георги Костадинов Георгиев и Красимир
Костадинов Георгиев – собственици на поземлен имот
УПИ VII-142 в кв.21 от Кадастрален и регулационен план
на с.Нова Черна, одобрен със Заповед № 44/25.02.1991
год. на ОбНС - Тутракан е издадена Заповед № РД-043722/08.06.2016 год. на Кмета на Об-щина Тутракан
с разрешение да възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот УПИ VII-142 в кв.21
от Кадастрален и регулационен план на с.Нова Черна,
одобрен със Заповед №44/25.02.1991 год.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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16 - 22.06.2016 г.

Дияна СТАНКОВА, Директор на СОУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Постигнахме добри резултати на матурите

"Доволна съм от резултатите от
държавните зрелостни изпити, които положиха нашите възпитаници, коментира директорът на СОУ
"Христо Ботев - Дияна СТАНКОВА.
(на сн.) На всички 42 зрелостници
беше даден шанс да се явят, няма
недопуснати до матура".
Седем са отличните оценки
- Йорданка Петрова е 5,95 на
матурата по математика и 5,54 по български език и литература
(БЕЛ), Марин Стойков - 5,72 - по
английски език, Яница Георгиева

- 5,71 - по английски език, Ирина
Тотева - 5,53 - по БЕЛ, Теодора
Филипова - 5,51 - по БЕЛ.
На матурите има и три двойки
- 2 по география и икономика и
една - по БЕЛ.
Средният успех за випуска от
ДЗИ е мн. добър 4,67.
Преподавател по английски език
на учениците е Веселина Стефанова, по БЕЛ - Донка Петрова, а
по математика - Ценка Маринова.
Средният успех за випуска от
държавните изпити за придоби-

ване на Втора степен на професионална квалификация е мн. добър
4,86 в двете професии - "Програмист" и "Сътрудник в малък и
среден бизнес".
Дияна Станкова даде информация и за резултатите от т.нар "малки матури" при седмокласниците,
които в училището са 45.
"Тук имаме отстъпление, каза
тя. Миналата година бяхме на 6-то
място в областта, а тази година сме
на 21. 34% са двойките по математика и 18% по български език".
Средният успех на випуска от
националното външно оценяване
в 7 клас е добър 3.70.
Резултатите от националното
външно оценяване в 4 клас са наредили училището на 15-то място
в областта от общо 34 училища,
като средният успех на випуска е
мн. добър 4.53.
Тази година 10б клас, специалност "Сътрудник в малък и среден
бизнес", е включен в националното
външно оценяване на дигиталните
компетентности, което се проведе
на 14 юни. Изпитът е онлайн, в два
модула, а резултатите ще бъдат

включени в представителната
извадка на МОН.
И като за финал - тази година,
за 24 май, директорът на СОУ
"Христо Ботев" Дияна Станкова
е отличена от МОН с Почетното
отличие "Неофит Рилски" за цялостна високопрофесионална
трудова дейност в системата на
българското образование.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Ловно-рибарското дружество "Сокол"
проведе отчетно-изборно събрание
Д-р Димитър Стефанов е преизбран за председател на Управителния съвет

Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на 29
от общо избраните
37 делегати от ловните дружинки, на 11 юни
в залата на Общинския
съвет, се проведе отчетно-изборно събрание на
Ловно-рибарското дружество "Сокол". 16 са ловните
дружинки на територията
на общините Тутракан и
Главиница, които формират
състава му.
Без дебат бе приет отчетният доклад за дейността на Управителния
съвет през 2015 г., тъй
като той бе предварително раздаден и с него са се
запознали и дискутирали по
дружинките.
Председателят на Контролния съвет Тодор Стойчев запозна делегатите

В

с работата му през изминалата година, като
отчете, че Сдружението
няма задължения към банки,
има преразход по ремонта
на сградата, в която се
помещава, но той се дължи
на реализацията на спечелен и финансиран от МИРГ
"Главиница-Тутракан-Сливо
поле" проект, по който
предстои да им бъдат възстановени средства.
Делегатите приеха основни насоки и програма за
дейността на сдружението
през 2016 г., както и бюджет за същата.
Прието бе предложението на д-р Димитър Стефанов размерът на членския
внос - встъпителен, редовен и намален на членовете
ловци и риболовци да не се
променя. Същото се отнася

и до санкциите на закъснелите платци.
В хода на събранието,
досегашният председател
на Управителния съвет на

сдружението д-р Димитър
Стефанов бе освободен, а
в последвалия избор за нов,
той бе предложен и избран
отново. За председател
бе предложен и Димитър
Петров, който си направи
отвод.
За председател на Контролния съвет бе избран
Рашко Денев, а досегашният председател Тодор
Стойчев, който също бе
предложен, отказа с отвод.
Дълга дискусия се заформи по броя на членовете
на Управителния съвет.

Прието бе досегашният
9-членен състав да бъде
увеличен на 13 заедно с
Председателя на УС.
Що се отнася до състава
на УС, бяха направени предложения в него да влизат
председателите на дружинки, а също и 80% от състава да е от председатели,
а останалите - експерти.
В крайна сметка, след
тайно гласуване, от 18
предложени имена бяха избрани 12. Това са Николай
Николов, Димитър Петров,
Володя Иванов, Йордан Михайлов, Радослав Филев,
Младен Минчев, Георги Пенев, Красимир Петров, д-р
Юрий Василев, Славейко
Йорданов, Любен Пенев и
Ангел Иванов.
В Контролния съвет освен председателя влизат
Деньо Цонев и Димитър
Симеонов.

Знаменосец на сдружението за този мандат ще е
Камен Маринов.
Гости на отчетно-изборното събрание бяха Васил
Василев - главен секретар
на Националното сдружение
на ловците и риболовците,
зам.-областният управител
Младен Минчев и директорът на ОДМВР-Силистра ст.комисар Кристиян
Петров.
Васил Василев отговори
на актуални въпроси, които
му поставиха членовете на
ЛРД "Сокол".

Плюс / Минус

Къде живеят сега
Селвет и Емир, господа?
от стр. 1 да добавя още две неща. Малко
са хората, на които бих поверил
ключа от къщата си, но когато в
мое отсъствие на лозето е трябвало да се вършат неотложни неща,
на нея съм давал ключовете. А
относно това, че внукът е умно
дете, бих потвърдил, че беше
усвоил отлично български още в
предучилищна възраст.
Вече съм на достатъчно години да знам, че медалите имат и
обратна страна. Вероятно Селвет
и нейната къщурка са настъпили
върху нечия амбиция или нечии
интереси. Сигурно решението
за събаряне на къщата е „бетонирано“ със законови и …
подзаконови актове. Но, ако
след това деяние тези, които са
решили и са съборили къщата,
са си легнали под своя покрив
с чиста съвест, от позицията
на 70-годишен дядо на трима
внука, бих възкликнал чисто по
тутракански: „Срамота!“
Моля Ви, драги съграждани, не
създавайте насила нови „братчета на Гаврош“!
А, ако сред Вас има и такива,
на които „не им пука“ за тази
драма с трагичен привкус, ще
цитирам една старинна руска
поговорка: „Затвор и просяшка тояга всекиму прилягат!".
Прочее, да внимаваме, защото
никой не знае, на какъв хал ще
достигне през годините…

приключили тъй драматично. И
тук попадаме на констатацията
„Ето, къде е заровено кучето!“.
За адвокат трябват пари. А Селвет, въпреки че е изключително
трудолюбива и почтена жена,
е от онези, които недоимъкът е
залюлял от твърде рано. Работата
си тя не подбира. Дали ще вади
подлога, дали ще къпе немощни
старци или ще върти мотиката,
за нея няма значение. Само
работа да е!
Но-о … вероятно ви е направило впечатление, че в своя
материал г-жа Проданова, учителката на Емир, споменава само
него и неговата баба. Няма ли си
той баща, майка, дядо? Нямам
желание да упреквам никого. За
мен те са си такива, каквито са.
Проблемът е, че от години Селвет
почти сама се бори със всички
горчилки. Нещо повече: когато
някое от децата или внучетата
закъса, макар и временен приют
са намирали в същата тази къща,
която вероятно я няма вече. Тази
къща е събирана тухла по тухла
от надничарския труд на Селвет.
Гостувал съм у тях и знам, че
имаше какво да се желае по
архитектурния облик. Но там,
където беше сгушена, можеше да
се види само от спътникова снимка. За Селвет и внучето искам

Нови успехи за Читалище
„Янко Забунов-1955 г.“, с.Черногор

Марияна НАЦОВА
латен медал и Диплом за присъдена първа награда в трета
възрастова група за народно
пеене получи Емир Бенай САБРИ в
Първия национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров 1906-1989“,
гр.Казанлък, който се проведе от 10
до 12 юни т.г. Тридневният форум за
народна музика и танци е под патронажа на кмета на община Казанлък
Галина Стоянова и се организира
от Общината, НЧ „Възродена Искра
2000“, Военен клуб, АМТИИ - Пловдив
и фолклорен ансамбъл „Гъдулица".
Приятно изненадани бяхме и
от признанието от светилата във
фолклорната област, които връчиха
Почетна грамота на Пламен КАЛЧЕВ
- ръководител и корепетитор на самодейните състави към читалището ни,
за принос в съхранение и разпространение на българския фолклор и
традиции.
Поздравленията и похвалите за
таланта на Емир в личен разговор със
изтъкнатите специалисти в областта
на фолклора, му дадоха надежда,
сили и амбиции да продължи напред
във вярната посока, която е поел.
Благодарим на всички, които му
повярваха и помогнаха да успее и
да покаже красотата на автентичния
добруджански фолклор.
Журито бе председателствано от
акад. Милчо Василев - ректор на
АМТИИ, гр.Пловдив.

З

На сцената на площад „Севтополис“ над 1000 души от цяла България,
на възраст от 5 г. до 85 г., участваха
в конкурса, кръстен в памет на
известния казанлъшки фолклорист
Димитър Гайдаров. Първият национален фолклорен конкурс се провежда
по идея на внука–съименик Димитър
Гайдаров и съвпада със 110-та годишнина от рождението на известния
казанлъчанин, посветил живота си на
народното творчество.

„Златната гъдулка“
От 47-мия събор „Златната гъдулка“, проведен в Русе на 12 юни
отново бележим успехи. Поощрителна награда за индивидуалното
изпълнение на нашето момче Емир
Сабри с песни от автентичния
фолклор отреди професионалното жури в състав: председател
– проф. д.ф.н. Албена Георгиева
– етнолог и членове: проф. д-р Горица Найденова – етномузиколог
и Десислава Тихолова – етнолог.
Сред 800 участници, от които
по-малко от 20 са наградените,
няма как да не сме доволни. С изпълненията си, Емир получи цветя,
предизвика бурни ръкопляскания
и възгласи „Браво“ от публиката.
За поредицата успехи благодарим на Пламен Калчев - ръководител и корепетитор на самодейните
колективи при НЧ „Янко Забунов
– 1957“, с.Черногор.
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Колко малко му трябва на
Домът за стари хора
навърши юбилейните 15! човек, за да бъде щастлив!
Калина ГРЪНЧАРОВА
15-годишен юбилей на Дома
за стари хора в Тутракан бяха отбелязани в предиобедните часове
на 14 юни.
В събитието участваха общинското ръководство водено от кмета
д-р Димитър Стефанов, председателят на Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов, зам.-кметът
Петя Князова-Василева, бивши
директори и служители на Дома,
представители на Домовете за стари хора в Силистра и Алфатар и др.
Директорът Димитрина Барбучанова посрещна всички, които от
своя страна поднесоха поздравления
и подаръци. Цветен принтер е подаръкът от Община Тутракан, 200 лв. и
саксия с цвете поднесе Валя Петрова
от името на Красимир Петров, кмет на
община Тутракан от 1999 г. до 2003

г., в чийто в мандат бе осъществена
идеята за Дома за стари хора. Икона
с Богородица и младенеца и цвете
подари ГЕРБ-Тутракан, кметицата
на с.Варненци Снежана Михайлова
подари от цялото население на селото картина и цветя, а подаръкът
от бившия директор на Дома Юмит
Кантаров е електрическа кана за чай и
кафе, ел.машинка за подстригване на
потребителите на Дома и едно борче.

В крайна сметка Домът
за стари хора вече може
да изглежда като картинна
галерия и цветна градина, а
обитателите му ще помнят
прекрасните изпълнения
на млади и по-големи по
възраст таланти!
През 2000 г. по предложение на общинската администрация, Общинският
съвет приема решение да
бъде открит такъв Дом, като
изпраща предложението
до Областната дирекция за
социално подпомагане и
Министъра на труда и социалните грижи. През м.
декември се получава разрешението за реконструкция
на закритата детска градина
и превръщането й в Дом за
стари хора. На 14
юли 2001 г. Домът
е открит и започва
работа като приема първите 5-6
обитатели. Бързо
из района се разчува за качествата на социалната

Анастасия ЯКОВА
еобичаен шум издаваше
Домът за стари хора в
Тутракан на 14 юни. Песни,
танци и много настроение! Младостта влезе в Дома и развълнува
възрастните хора!
Така се отпразнуваха 15 години
от откриването му. Много гости
почетоха хората от третата възраст.
Директорката на Дома Димитрина
Барбучанова посрещаше гостите
с усмивка и удовлетворение от
посещението им.
Кметът на Общината д-р Димитър Стефанов пристигна заедно
с председателя на Общински
съвет-Тутракан Данаил Николов и
заместник-кмета Петя Василева.
Тук бяха Шенол Молла – директор
на Дирекция „Социални грижи”,
подчинение на Дирекция "Соци- бившите директори на Дома –
ално подпомагане", а от 2007 г. се Нина Търпанова и Юмит Кантаров,
бивши служители от институцията
управлява от Община Тутракан.
Социалното заведение е с не- и дарители. Отправените поздрапрекъснат режим на работа, осигурява 24-часово обслужване на
потребителите. 19 души е съставът
на персонала, който се грижи за
тях - 6 са санитарките, а 4 - меди-

институция и тя
запълва капацитета си от 40
потребители.
"Местата винаги са заети, има и листа на чакащите" - информира директорът
Димитрина Барбучанова. Тук живеят
възрастни хора не само от община
Тутракан, но и от областите Силистра, Русе, Разград и Велико Търново.
Първоначално Домът е бил на

цинските сестри.
Домът за стари хора в Тутракан
е специализирана социална институция, която предлага дългосрочни
социални услуги. От създаването
си до сега през него са преминали
207 потребители.

вителни думи бяха изпълнени с
много топлота и обич.
Книги за библиотеката в Дома
дари журналистката от Русе Габриела Стефанова, а картина Анастасия Якова.
Изненадите дойдоха с песните
на съставите към Пенсионерския

рез месец септември се навършват 100
години от една от
най-успешните битки на
Българската армия - тази
по превземането на Тутраканската крепост през
1916 г., прославила бъл-

състезание на тема „100 години Тутраканска епопея”, в
което ще участват ученици
от СОУ „Йордан Йовков”,
СОУ „Христо Ботев” от
Тутракан, както и от СОУ
„Христо Ботев”, гр. Главиница. Според регламента,

Приключи Детска полицейска академия

Н

П

клуб ”Дунав” в
Тутракан.
А колко младост, красота и
жизненост се
чувстваше в танците на Танцов
състав "Дунавска
младост" от местното читалище
с ръководител
Елена Атанасова! Младостта с
усмивки влезе
при възрастните
хора!
Приятен бе песенният поздрав
от гостите от силистренския Дом
за стари хора. Не
забравиха да облекат и народните носии, с които
внесоха цветно

настроение!
Живата музика и мултимедията
на тържество бе осигурена от Валентин Василев.
От местния Дом, Стефанка
поздрави присъстващите с песента „Назад, назад Калино”. Ма-

рия прочете нейно прочувствено
стихотворение, в което звучеше
благодарност към екипа на Дома,
които полагат топли грижи - към
директорката, администрацията,
сестрите и санитарките.
Поздрави и красива картина имаше и от кметицата на
с.Варненци Снежана Михайлова.
„Черешката на тортата" бе присъствието на Асен Рашков, с
неговия безспорен талант и четвъртото място в телевизионния
формат „България търси талант”.
Той завърши 8 клас в Социалнопедагогическия интернат "Христо
Ботев" в с.Варненци и поздрави
присъстващите с народни песни, с
които участва във формата.
Всичко това повдигна духа и
предизвика радостни усмивки у
възрастните хора. Почувстваха, че
не са забравени и има за какво да
живеят и се радват!

Мобилна изложба от
Тутракан гостува в Никопол

Тутраканската епопея тема на историческо
състезание
ɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ
ɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɫ
ɜɪɴɱɜɚɧɟ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɢ ɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ȼ
ɩɪɨɞɴɥɠɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ ɦɟɫɟɰɚ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɋɉɂ ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ  ɫȼɚɪɧɟɧɰɢ ɋɈɍ
ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɢɋɈɍɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜɩɪɢɞɨɛɢɜɚɯɚɡɧɚɧɢɹ
ɡɚ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɬɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ
ɜɢɞɨɜɟɬɟ ɩɨɥɢɰɚɢ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɩɨɡɚɥɚɜɹɧɟ
ɧɚɩɪɟɫɬɴɩɧɢɰɢɫɬɪɟɥɛɚɩɨ-
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ɤɚɡɧɨɨɬɫɥɟɞɨɜɨɬɨɤɭɱɟɊɟɤɫɢ
 ɜɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ ɫɴɛɪɚ ɨɳɟ ɤɭɩ
ɡɪɢɬɟɥɢɨɫɜɟɧɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɢ ɝɨɫɬɢ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɛɹɯɚ ɫɬɚɪɲɢ ɤɨɦɢɫɚɪ
Ʉɪɢɫɬɢɹɧ ɉɟɬɪɨɜ  Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɧɚ
ɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚȽɥɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɂɜɚɣɥɨɐɟɤɨɜɇɚɱɚɥɧɢɤɧɚ
ɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɉɟɬɹ Ʉɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚ  ɡɚɦɤɦɟɬ ɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚȺɫɟɧɊɚɲɤɨɜɛɟɫɩɟɰɢɚɥɟɧɩɨɡɞɪɚɜɡɚ
ɜɫɢɱɤɢɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢ
“ТГ”

гарското оръжие и героизма на българския войник
в цяла Европа, съобщават
от Историческия музей в
крайдунавския град. Тут-

състезанието ще протече
в четири кръга, с въпроси
свързани с Тутраканската
епопея, а жури в тричленен
състав ще оценява отгово-

раканската операция поставя героичното начало
на освободителния поход
в Добруджа и е образец за
настъпателна операция на
българската армия.
По този повод на 16 юни
(четвъртък) от 17:30 часа в
Обредния дом ще се проведе

рите на участниците.
Инициатор за състезанието е д-р Юрий Василев,
президент на Ротари клуб–
Тутракан, а организатори
- Историческият музей и
Ротари клуб.
Основните цели, които
са си поставили организа-

зложбата "Плавателни
съдове по река Дунав" на
Исторически музей-Тутракан бе открита на 9 юни в Никопол,
като начало на предстоящите
инициативи посветени на Деня на
Дунав. Експонирани са 15 табла на
западната витрина на читалищната
сграда. В цялостния си вид изложба е показвана в Тутракан и в Русе.
Там, освен архивен, документален,
снимков и веществен материал,
свързан с плавателните съдове от
древността до нашето съвремие от
фондовете на единствения специализиран музей за лодкостроене
в България - Етнографски музей
"Дунавски риболов и лодкостро-

ене” в Тутракан са били показани
и макети на плавателни съдове от
фонда на Регионален исторически
музей - Русе. Мобилната изложба
е осъществена с финансовата
помощ на Министерството на
културата по проект.
НЧ "Напредък 1871” в гр. Никопол за втори път осъществява
съвместни дейности с Исторически
музей – Тутракан. Първата тяхна
мобилна фотоизложба „Гигантски
риби по поречието на Дунав” гостува за 29 юни 2014 г. и предизвика
небивал интерес.
Николинка ХРИСТОВА,
Секретар на
НЧ"Напредък-1871", Никопол

торите са да се популяризират сред подрастващите
знанията за Тутраканската
епопея, да се предостави
възможност за изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към
историята и в частност
Първата световна война
и епичната битка за Тут-

раканската крепост; да се
даде възможност учениците
да покажат оригинално мислене; да се даде възможност на отборите, излъчени
от училищата, да сравнят
знанията си в областта на
родната история.
За участниците са осигурени награди.

И

Призово място в Юбилейния
международен екофорум
„Сребърна 2016“

""Л
Луди - млади"
Светлана ПЕТКОВА
ного емоции, песни и
танци поднесоха талантливите самодейци от НЧ
"Н.Й.Вапцаров" - Тутракан на своята публика по време на заключителния концерт проведен на 9
юни. Букет от танци от различни
фолклорни области поднесоха

М
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16 - 22.06.2016 г.

от Клуб "Добруджа" - всички те
с ръководител Елена Атанасова.
Децата и младежите от Група
"Акустика" и Школата по китара с
ръководител Володя Иванов бяха
част от големия концерт.
Градусът на емоциите вдигнаха
Елица Камбуров и Асен Рашков
- два безспорно големи таланта,
които вече са част от голямото

а 3 юни т.г. единадесетокласничката Теменужка Росенова Йорданова,
възпитаничка на СОУ “Христо Ботев“, Тутракан беше тържествено
наградена за заето първо място
в международния литературния
конкурс за есе на тема „Земята
– наш дом“. Тя се състезаваше
с още 250 участници в раздел
„Литературен конкурс“, а общо
участниците бяха над 650. Консултант на момичето е г-жа Донка
Петрова, ст. учител по български
език и литература. С това призо-

Н

и момчета, защото за тях той
беше прощален. Това са нашите
абитуриенти-самодейци: Ирен
Маринова и Гергана Вълкова от
ТФ "Дунавска младост", Илиян
Неделчев, Владимир Димитров,
Йорданка Петрова и Владимир
Енев от Група "Акустика", Борислав
Петков и Станислав Йорданов от
танцьорите от трите възрастови семейство на нашето читалище. Театрален състав "Борис Илиев". Те
По-специален
беше
този
концерт
получиха Благодарствени адреси и
групи на Танцова формация "Дунавска младост" и чаровните дами за няколко от нашите момичета плакети за принос в развитието на

танцовото, музикалното и театрално изкуство. За тях беше и песента
"Пътят към дома" в изпълнение
на Елица Камбурова с апел да не
забравят родния град, родния дом
и нашата сцена.
Цветя и Поздравителен адрес
връчи Стефка Станкова - Директор на дирекция "Хуманитарни
дейности" от името на Кмета на
Община Тутракан - д-р Димитър
Стефанов, за което благодарим.

во място Теменужка придобива
правото да получава едногодишна
стипендия.
Председателят на журито Ванушка Ангелова похвали децататаланти за силното им представяне и за оригиналните есета, разкази и стихотворения, посветени
не само на 25-годишнината на
екофорума, а и на 60-годишнината от присъединяването ни в ЮНЕСКО. Всички се обединиха около
каузата за опазването на резерват
"Сребърна" и на природата.
Клуб „Млад журналист”

поетично

"Заедно се забавляваме и побеждаваме"
портен празник, организиран от Младежката организация на ГЕРБ - Тутракан, събра младите хора от област
Силистра на 11 юни в местността
"Антимовско ханче". Със спортен
хъс и ентусиазъм, те се впуснаха в
поредната битка, от която всички
заедно бяха - Победители!
"Заедно се забавляваме и побеждаваме", под това мото с много
смях и настроение преминаха
спортните игри. Спортистите бяха
поздравени от областния координатор на ПП ГЕРБ в Силистра Тодор
Тодоров и от кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов.
Младежите засадиха и 10 дръвчета
"Туя" в местността .
Общинското ръководство на ПП се включиха в организирането на
ГЕРБ-Тутракан изказва специална празника и го подкрепиха с учас“ТГ”
Благодарност към всички, които тието си.

С

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Бригада
Елена, Васка, Пенка, Жана чета все отбрана бяхме на бригада да почистиме тревата и да блеснат игрищата.
След това на "Къмпинга", пак четирите,
след добрата работа - следва ядене!
Дойде време да си тръгнем.
Боже, ам` сега?
Такси ли да хващаме или пък пеша?
Наредихме се в колона, вървим към града.
Оооо, спира камиона - качваме се ний,
смях и самоирония огласихме в шир.
Излязохме на пътя. Хоп! Колата спря две момчета мили решиха да ни вземат и
четирите.
Качихме се ние и то с голям зор краката не мърдат, ръцете не държат
тежестта старешка!
Мамка му и тя, станахме за смях пред тия
деца!
Преживяване страхотно, сълзите текат,
Всеки се прибира към своя домашен кът.
Задължения все същи, сбирките и те.
Чувстваме се ний щастливи и четирите!

Благотворителна инициатива
Лиляна ДИМИТРОВА
о повод 1-ви юни – Деня
на детето, Общинският
клуб на жените-социалистки проведе своя инициатива
в СПИ-с. Варненци. Бе направено
дарение от името на жените-социалистки и с помощта на ЗК „Хр.
Ботев“-Тутракан под формата
на хранителни продукти. Проведена бе среща на талантите от
Интерната и Клуб "Работилничка
на инициативи“ към СОУ „Христо
Ботев“, гр. Тутракан.
Вдъхновени от изпълненията и
емоциите се роди идеята за нова

П

среща, но с конкурсен характер.
Тя ще бъде посветена на Деня на
Тутракан през есента. Наградният
фонд отново ще бъде осигурен
от Клуба на жените-социалистки
в общината.
След достойното представяне
на Асен Рашков и класиране на
4-то място в предаването „България търси талант“, Общинския
клуб на жените-социалистки ще
направи предложение пред Община Тутракан за отпускане на
еднократна стипендия по Общинската Наредба за стимулиране на
даровити и талантливи деца.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 9 от 26 май 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 168
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка относно извършения счетоводен отчет на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД гр. Тутракан към 31 декември 2015 г.
Докладва: д-р Недка Цветкова - Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
2. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в Общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Силистра.
Докладва Председател на ОбС - Тутракан
3. Приемане на отчет за изпълнението
на Бюджет 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Обсъждане и приемане на Докладите
на читалищата в Община Тутракан за
дейността им през 2015 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Учредяване безвъзмездно право на
строеж за реализация на проект за ремонт
и реконструкция на Народно читалище
„Искра-1928”, с.Цар Самуил, община
Тутракан, по мярка 7 ”Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”
към „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Учредяване безвъзмездно право на
строеж за реализация на проект за ремонт
и реконструкция на Народно читалище
„Христо Ботев-1942” с. Белица, община
Тутракан, по мярка 7 ”Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”
към „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Допълване в Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 г., приета с
Решение №81 по Протокол №5/21.01.2016
г. на Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа
на актове посочени в параграф 4 от Предходните и Заключителни разпоредби на
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Приемане на решение за разпореждане с недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, ул. Сакар планина №10, вх.Д,
ет.6, представляващ апартамент №18 с
площ от 84,210 кв.м с идентификатор
№73496.501.2849.5.18.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Прекратяване на съсобственост
между Община Тутракан и Здравко Димитров Иванов с постоянен адрес гр. Тутракан, ул. „Братя Мавродинови„ № 16, вх.А,
ап. 12 в поземлен имот с идентификатор
№73496.500.2085 по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
№73496.501.3386 с площ от 1021 кв.м.
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Волга" по
КК на гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 805 кв.м. и идентификатор
№ 73496.504.165 находящ се в гр. Тутракан, КК на гр.Тутракан.
Докладва Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 686 кв.м. и идентификатор
№ 73496.504.166 находящ се в гр. Тутракан, КК на гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 545 кв.м. и идентификатор
№ 73496.504.167 находящ се в гр. Тутракан, КК на гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 910 кв.м. и № 000359, местност ”До селото” по КВС на с. Цар Самуил.
Докладва Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 1520 кв.м. и № 000360,
местност ”До селото” по КВС на с. Цар
Самуил.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 2274 кв.м. и № 000361,
местност”До селото” по КВС на с. Цар
Самуил.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя с площ от 5000 кв.м. и идентификатор № 73496.11.117 находящ се в гр.
Тутракан, КК на гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/
- Парцеларен план /ПП/ за елементите
на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за прокарване на кабелно трасе за
външно ел. захранване на поземлени
имоти с идентификатори 73496.500.335
и 73496.500.337 по Кадастрална карта на
гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД
– 18 – 6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София.
2. Даване на предварително съгласие
на Общински съвет по чл. 30, ал. 3 от
ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за
право на прокарване на кабелно трасе за
ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж” в 73496.500.335 и ел. захранване на

„Два хладилни фургона” в 73496.500.337
и определяне на срок на валидност на
предварителното съгласие.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Кандидатстване на Църковно настоятелство на църква „Свети Николай",
гр. Тутракан по Програма по за развитие
на селските райони 2014-202 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Промяна предназначението на
сграда със застроена площ 479 кв.м. с
кадастрален номер 73496.500.180.1 с
предназначение: Сграда за детско заведение /ОДЗ „Щастливо детство”/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 169
На основание чл.11, ал.1, т.4, предложение първо от Наредбата за учредяване
на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата за
собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала,
приета с решение №135 по протокол №11
от 12 май 2008 г. на Общински съвет Тутракан и чл.40, ал.1, т.1 буква „б” от Закона за
счетоводството, Общински съвет Тутракан
ПРИЕМА годишния счетоводен отчет на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан” ЕООД за 2015 г.както и
доклада на регистрирания одитор.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 170
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2
от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 198е, ал.3
от Закона за водите, Общински съвет
град Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Димитър Венков
Стефанов – Кмет на община Тутракан да
представлява Община Тутракан в заседанието на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Силистра,
което ще се проведе на 31.05.2016 г.
от 10:00 ч.
2. При невъзможност за участие на
определения по т. 1 представител в заседанието на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Силистра,
той ще бъде заместван от Милен Маринов
- Заместник-кмет на Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 171
Приема отчета за изпълнение на Бюджет 2015 на Община Тутракан към
31.12.2015 г., съгласно Приложения № от 1
до 11 включително, от Докладната записка
на Кмета на Община Тутракан, относно
Отчет за изпълнение на Бюджет 2015.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26а, ал.5 от
Закона за народните читалища Общински
съвет-Тутракан приема Докладите на
читалищата в Община Тутракан, с изключение на докладите на НЧ ”Стефан
Караджа-1940” с. Шуменци и НЧ ”Светлина-1941” с. Преславци, за осъществените
читалищни дейности и изразходваните
средства през 2015 г.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 173
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.37, ал.3 и ал.6, т.1 от ЗОС във връзка
с чл.44, ал.2, т.1 от НРПУРОИ, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. Учредява безвъзмездно право
на строеж на СНЦ „НЧ Искра-1928 г.”
с.Цар Самуил, община Тутракан, Булстат
000560052, представлявано от Адем Шукри Адем, във връзка с кандидатстване за
финансиране, разработване и изпълнение
на проект за ремонт и реконструкция
на масивна сграда със застроена площ
435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м.,
двуетажна с РЗП от 910 кв.м, в т.ч. маза
с площ от 40 кв.м, състояща се, както
следва: I-ви етаж – кино салон, клуб за
репетиции, гримьорна; II-ри етаж – балкон,
канцеларии, читалня, библиотека и кино
кабина, находяща се в община Тутракан, с.
Цар Самуил, кв.24, УПИ-VI, поземлен имот
№368 по плана на селото, одобрен със
Заповед №324/22.08.1990г.,ул. Дочо Михайлов №19, по мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони”
към „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.” за срок от 10 г.
2.Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши съответните фактически и
правни действия, съобразно действащото
законодателство във връзка с предоставеното безвъзмездно право на строеж,
за ремонт и реконструкция на Народно
читалище „Искра-1928”,с. Цар Самуил,
община Тутракан.
3. Дейностите по проекта отговаря
на приоритети на общинския план за
развитие на Община Тутракан 2014-2020 г.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.37, ал.3 и ал.6, т.1 от ЗОС, във връзка
с чл.44, ал.2, т.1 от НРПУРОИ, Общински
съвет гр. Тутракан
1. Учредява безвъзмездно право на
строеж на СНЦ „НЧ Христо Ботев - 1942”,
с. Белица, община Тутракан, Булстат
000559662, представлявано от Албена
Стоянова Лефтерова, във връзка с кандидатстване за финансиране, разработване и изпълнение на проект за ремонт

и реконструкция на масивна сграда със
застроена площ 378 /триста седемдесет и
осем / кв.м., двуетажна с РЗП от 756 кв.м,
състояща се, както следва I-ви етаж – кино
салон и клуб; II-ри етаж – канцеларии,
библиотека и коридори, находяща се в
община Тутракан, с. Белица, кв.12, УПИ-VI,
по плана на селото, одобрен със Заповед
№1318/26.02.1953 г., ул. „Десети май”, по
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” към „Програма
за развитие на селските райони 2014 г.2020 г.” за срок до 10 години.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши съответните фактически и
правни действия, съобразно действащото
законодателство, във връзка с предоставеното безвъзмездно право на строеж,
за ремонт и реконструкция на Народно
читалище „Христо Ботев -1942”, с.Белица,
Община Тутракан.
3. Дейностите по проектите отговарят
на приоритети на общинския план за
развитие на Община Тутракан 2014-2020 г.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 175
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 №5/21.01.2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан в Част III, буква
В за имоти, върху които община Тутракан
има намерение да учреди вещни права, без
търг или конкурс, както следва:
1. Масивна сграда със застроена площ
435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м,
представляваща Народно читалище
„Искра-1928”, с. Цар Самуил, двуетажна
с РЗП от 910 кв.м, в т.ч. маза с площ от
40 кв.м, състояща се, както следва I-ви
етаж – кино салон, клуб за репетиции,
гримьорна; II-ри етаж – балкон, канцеларии, читалня, библиотека и кино кабина,
находяща се в община Тутракан, с. Цар
Самуил, кв.24, УПИ-VI, поземлен имот
№368 по плана на селото, одобрен със
Заповед №324/22.08.1990 г.,ул. Дочо
Михайлов №19.
2. Масивна сграда със застроена площ
378 /триста седемдесет и осем/ кв.м, представляваща Народно читалище „Христо
Ботев -1942”,с. Белица, двуетажна с РЗП
от 756 кв.м, състояща се, както следва
I-ви етаж – кино салон и клуб; II-ри етаж
– канцеларии, библиотека и коридори,
находяща се в община Тутракан, с. Белица, кв.12, УПИ-VI, по плана на селото,
одобрен със Заповед №1318/26.02.1953
г.,ул. „Десети май”.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал.
4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински
съвет – Тутракан:
1. ОПРЕДЕЛЯ оценка на общинска земя,
върху която е било учредено право на
ползване въз основа на актовете, посочени
в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва :
1.1. За земеделска земя от 1148
кв.м. /хиляда сто четиридесет и осем
кв.м./, представляваща имот с идентификационен №73496.505.68 в местността
”Голишна" в землището на гр. Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно ползване:
земеделска земя – 683,00 лв. / шестстотин
осемдесет и три /;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да предприеме необходимите
законови действия по реда на §4к от
ПЗРЗСПЗЗ за придобиване на собственост
от правоимащите по §4 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 13 съветника, За –
13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 177
I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.42, ал.1 и
ал.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.3, ал.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 №5/21.01.2016
г., за общинско жилище, находящо се в
гр. Тутракан, ул. Сакар планина №10, вх.Д,
ет.6, ап.18 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”
II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, 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 №5/21.01.2016 г. на
Общински съвет гр. Тутракан в Част III,
буква Б, т. - имоти, които община Тутракан има намерение да продаде, чрез търг
или конкурс със следния имот: тристаен
апартамент с площ 84,210 кв.м, с идентификатор №73496.501.2849.5.18, находящ
се в гр. Тутракан, ул. Сакар планина №10,
вх.Д, ет.6, ап.18
III. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.
2 от ЗОС, и чл.36 във връзка с чл.32, ал.1,
т.1 и ал.3 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл.40,
ал.2 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр.Тутракан:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
недвижим имот - недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, общ.Тутракан, ул.Сакар планина №10, вх.Д, ет.6, ап.18 в кв.50, УПИпо плана от 2006 г. с идентификатор
№73496.501.2849.5.18 по КК и КР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед РД-186/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ тристаен апартамент с
площ от 84,210 /осемдесет и четири цяло и
двеста и десет/кв.м, състоящ се от дневна,
две спални, кухня и сервизни помещения/
ведно с избено помещение №18/осемнадесет/ с площ от 3,50 кв.м. и припадащи се
идеални части от общите части на сградата
6,69% и ОПС-93,51 кв. в ж.б с идентификатор №73496.501.2849.5, находящ се в
имот с кадастрален №73496.501.2849, при
граници и съседи на имота: север – външен
фасаден зид; изток – стълбищна клетка
и зид към обект №73496.501.2849.5.17;
юг – външен фасаден зид; запад – външен
фасаден зид и определя пазарна стойност
на имота в размер на 26 863,00 /Двадесет
и шест хиляди осемстотин шестдесет и
три/ лв.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ, при начална
тръжна цена от 26 863,00 /Двадесет и шест
хиляди осемстотин шестдесет и три/ лв.
3.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 № 178
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 от Закона за собствеността,
чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и
ал.3, и чл.40, ал.1, т.2 и ал.3 от НРПУРОИ,
Общински съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати
съсобствеността между Община Тутракан и Здравко Димитров Иванов с ЕГН:
7007015622, постоянен адрес гр. Тутракан,
ул. „Братя Мавродинови„ № 16, вх.А,
ап. 12, чрез продажба на общинската
идеална част, представляваща 147/307
идеални части от поземлен имот с
идентификатор №73496.500.2085 по КК
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК
гр.София, находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Братя Мавродинови, целия с площ от 307
кв.м. при граници и съседи: С3 – улица
със № 73496.501.347; Север – поемлен
имот № 73496.500.1782; Изток – поз. имот
№ 73496.500.2084, Юг – улица „Братя
Мавродинови" № 73496.500.672 ; Западпоземлен имот № 73496.500.2086 по АОС
№ 1917/17.11.2015 г.
2. Определя пазарната оценка за продажба на гореописания имот в размер на
1789,20лв. /хиляда седемстотин осемдесет
и девет лева и двадесет стотинки/ с ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да извърши всички законосъобразни
действия във връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 179
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
№73496.501.3386 с площ от 1021 кв.м.
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Волга"
по КК на гр.Тутракан, кв.144, УПИ-XV по
регулационния план на града, съгласно
АОС № 1494/29.04.2013 г., при съседи:
№ 73496.501.3385; №73496.501.322;
№73496.501.3370; №73496.501.3385;
и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 9679,00 лв.
/девет хиляди шестстотин седемдесет
и девет лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 180
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 805,00 кв.м. и идентификатор № 73496.504.165 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 №1981/31.03.2016 г., при съседи:
№ 73496.504.160; №73496.504.161;
№73496504.166; №73496.504.166 е №
73496.504.225; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 465,00 лв. /четиристотин шестдесет
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: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма

РЕШЕНИЕ № 181
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 686,00 кв.м. и идентификатор № 73496.504.166 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 №1980/31.03.2016г., при съседи:
№ 73496.504.161; №73496.504.167;
№73496504.169; №73496.504.165; и
утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 397,00 лв. /триста
деветдесет и седем лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 182
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 545,00 кв.м. и идентификатор № 73496.504.167 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 №1992/12.05.2016 г., при съседи:
№ 73496.504.161; №73496.504.166;
№73496504.169; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 324,00 лв./ триста двадесет и четири
лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 183
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 0,910 дка и идентификатор № 000359 местност «До селото»,
с начин на трайно ползване: „ Нива”,
категория при неполивни условия III /
трета/ по КВС на с. Цар Самуил /ЕКАТТЕ 78238/, общ. Тутракан, съгласно
АОС №1417/28.02.2013 г., при съседи:
№000362; №000360; №000354; №000354;
№000356; №000358 и № 050030; и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 880,00 лв. /осемстотин
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: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 184
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 1.520 дка и идентификатор № 000360 местност « До селото»,
с начин на трайно ползване: „Нива”,
категория при неполивни условия III /
трета/ по КВС на с. Цар Самуил /ЕКАТТЕ 78238/, общ. Тутракан, съгласно
АОС №1469/16.04.2013 г., при съседи:
№000362; №000361; №000353; №000351;
№000354; №000359; и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в
размер на 1469,00 лв./ хиляда четиристотин шестдесет и девет лева /
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 185
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
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земя с площ от 2.274 дка и идентификатор № 000361 местност «До селото»,
с начин на трайно ползване: „Нива”,
категория при неполивни условия III /
трета/ по КВС на с. Цар Самуил /ЕКАТТЕ 78238/, общ. Тутракан, съгласно
АОС №1441/21.03.2013 г., при съседи:
№050030; №000348; №000349; №000351;
№000352; №000360 и № 000362; и
утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2 198,00 лв. /две
хиляди сто деветдесет и осем лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 186
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 5000,00 кв.м. и идентификатор № 73496.11.117 местност
«Баша», с начин на трайно ползване:
„Нива”, категория при неполивни условия VI /шеста/ находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, по КК на гр. Тутракан,
съгласно АОС №1788/11.11.2014 г., при
съседи: №73496.104.85; №73496.104.86;
№73496.104.93; №73496.104.201;
№73496.11.118; №73496.11.118 и
№73496.11.102; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 3008,00 лв. /три хиляди и осем лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината….” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7
от ЗУТ, Общински съвет-Тутракан дава
разрешение:
1. За изработване на Подробен
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на
подземно кабелно трасе за ел. захранване на „Жилищна сграда с
гараж” в 73496.500.335 и ел. захранване на „Два хладилни фургона” в
73496.500.337.
2. Дава предварително съгласие за
преминаване на кабелно трасе за ел.
захранване през имот 73496.505.205
представляващ полски път, общинска
публична собственост, като определя
срока на валидност на предварителното съгласие - срок от две години.
Да се представят проекти: ПУП ПП в съответствие с изискванията на
Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,ЗОЗЗ,ППЗОЗЗ,
СПЗЗПП,ЗСПЗЗ.
Да се представи решение на комисията към областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване на трасето
на обекта съгл.чл.17а, ал.2. от ЗОЗЗ.
Проектите да бъдат изработени в
цифров и графичен вид.
Проекта да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема основа и на магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със
заинтересуваните експлоатационни
дружества – представяне на писмено
становище от ведомствата.
Да се приложат предварителните
договори/съгласие между възложителя и собствениците на имотите за
право на преминаване на трасето на
ел. кабела през тях.
Да се изпълнят разпоредбите на
чл.128, ал.1 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 188
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА, Общинският съвет-Тутракан
декларира, че дейностите по проект
„Основен ремонт, реставрация и консервация на храм „Свети Николай“ и
камбанария в УПИ - I, кв. 3, гр. Тутракан, благоустрояване и озеленяване
на околното пространство“, съответстват с Общинския план за развитие
на Община Тутракан 2014-2020 г.
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл. 134 от ЗУТ, Общинският съвет-Тутракан дава съгласие
за промяна на предназначението на
сграда със застроена площ 479 кв.м
с кадастрален номер 73496.500.180.1
с предназначение от сграда за детско
заведение /ОДЗ „Щастливо детство”/
в друг вид обществена сграда.
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ

ɬɨɩɧɚɥɨ ɦɟɬɥɚɬɚ ɜ ɤɨɮɚɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɬɨɚɥɟɬɧɚ
ɩɨɫɥɟ ɩɨɱɭɤɚɥɨ ɧɚ ɜɪɚɬɚɬɚ
ɩɪɢɥɟɩɢɥɨ ɫɟ ɜɫɬɪɚɧɢ ɢ ɤɨɝɚɬɨɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɹɬɧɚɞɧɢɤɧɚɥ
ɝɨɡɚɲɥɟɜɢɥɨɫɧɟɹɜɥɢɰɟɬɨ
ȼɫɢɱɤɢɜɤɢɥɢɹɬɚɫɟɡɚɯɢɥɢɥɢ
ɧɟɢɫɬɨɜɨ
ȿɦɪɴɫɟɧɧɨɦɟɪɚɦɚɱɚɤ

ɩɴɤɦɧɨɝɨ
ɂɡɱɚɤɚɣɬɟɦɚɥɤɨ
ɋɥɟɞ ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɢɧɭɬɢ ɜɪɚɬɚɬɚ ɫɟ ɨɬɜɚɪɹ ɫ ɬɪɹɫɴɤ Ⱦɟɫɟɬɢɧɚ ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɢ ɫ ɩɚɥɤɢ
ɜɥɢɬɚɬɜɤɢɥɢɹɬɚɢɢɡɜɢɤɜɚɬ
Ⱦɹɞɤɚɨɬɦɟɫɬɢɫɟɜɫɬɪɚɧɢ ɱɟ ɫ ɬɢɹ ɦɨɦɱɟɬɚ ɢɦɚɦɟ
ɪɚɛɨɬɚ

Продавам
Магазин за строителни материали "Моника-92"
търси да назначи Продавач-консултант (мъж).
За допълнителна информация:
в магазина, на ул. "Ана Вентура" №52а
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

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
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

ȾɢɫɩɟɱɟɪɨɬȻɴɪɡɚɩɨɦɨɳɜ ɩɪɨɬɢɮɞɚɫɚɜɢɞɢɦ"
Ȼɚɧɫɤɨɨɬɝɨɜɚɪɹɧɚɩɨɜɢɤɜɚɧɟ
ɥɟɜɚɧɚɱɚɫ
ɑɟɜɟɩɨɦɨɥɚɞɚɦɢɨɛɹɫɯɚɂɲɬɨɬɨɥɤɨɫɟɮɬɢɧɨ"
ɧɢɬɟȿɛɚɦɭɫɟɦɚɱɹɬɚɲɨ
 ɍɱɢɬɟɥɤɚ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɡɧɚɱɢɬɨɱɧɨɩɚɞɧɚɥɟɱɸɫɧɚ ɟɡɢɤɫɴɦɓɟɩɨɪɚɛɨɬɢɦɜɴɪɥɟ ɫɟ ɠɟɝɧɚ ɝɨ ɬɨɤ ɢɥɢ ɝɨ ɯɭɩɪɚɜɨɩɢɫɚɬɢ
ɫɝɜɚɰɚɤɨɥɚ"
ɀɟɧɚɫɴɧɭɜɚɤɨɲɦɚɪɲɭɦɋɟɞɢɫɢɤɪɨɤɨɞɢɥɴɬɡɟɥɟ- ɧɨɜɢɤɚɢɫɴɛɭɠɞɚɦɴɠɚɫɢ
ɧɟɟɨɬɡɥɨɛɚɢɫɢɜɢɤɚ
Ʉɚɤɜɨɬɢɟɫɤɴɩɚ"ɩɢɬɚ
ɋɟɝɚɳɟɫɟɩɭɫɧɚɩɨɪɟɤɚɬɚ ɬɨɣ
ɢ ɤɚɬɨ ɫɬɢɝɧɚ ɞɨ ɩɚɞɧɚɥɨɬɨ
 ɋɴɧɭɜɚɯ ɱɟ ɦɟ ɝɨɧɹɬ ɤɚɞɴɪɜɨ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɦɚɣɦɭɧɚɬɚ ɧɢɛɚɥɢɚɨɬɩɪɟɞɩɪɨɩɚɫɬɇɹɫɢ ɫɟɞɢ ɢ ɫɢ ɱɢɫɬɢ ɡɴɛɢɬɟ ɦɚɲɟɤɚɤɜɨɞɪɭɝɨɞɚɧɚɩɪɚɜɹ
ɳɟɤɚɠɚ
ɫɤɨɱɢɯ ɢ ɩɨɥɟɬɹɯ ɧɚɞɨɥɭ Ɂɚ
Ɂɞɪɚɜɟɣɦɚɣɦɭɧɨɀɟɧɟ- ɳɚɫɬɢɟ ɭɫɩɹɯ ɞɚ ɫɟ ɯɜɚɧɚ
ɧɚɥɢɫɢ"
ɡɚɟɞɧRɞɪɴɜɱɟɫɬɴɪɱɚɳɨɨɬ
Ⱥɤɨ ɨɬɝɨɜɨɪɢ Ⱦɚ ɳɟ ɹ ɫɤɚɥɢɬɟɢɩɨɫɥɟɫɟɫɴɛɭɞɢɯ
ɩɢɬɚɦ ɑɟ ɤɨɣ ɬɟ ɜɡɟ ɬɚɤɚɜɚ
ȼɢɠɞɚɲɥɢɫɩɚɫɢɥɚɫɢɫɟ
ɦɚɣɦɭɧɚ"
ɉɭɫɧɢɞɪɴɜɱɟɬɨɫɟɝɚ
ɏɢɯɢɝɚɞɧɨɨɨ
Ⱥɤɨɤɚɠɟɇɟɳɟɧɚɬɴɪɬɹ
ɉɢɹɧ ɦɴɠ ɡɚɛɨɥ ɝɥɚɜɚ ɜ
ɑɟɤɨɣɳɟɬɟɜɡɟɦɟɬɚɤɚɜɚ ɬɨɚɥɟɬɧɚɬɚɱɢɧɢɹɩɨɜɪɴɳɚ
ɦɚɣɦɭɧɚ"
Ɇɚɥɤɢɹɬ ɦɭ ɫɢɧ ɜɢɠɞɚɣɤɢ
ɏɢɯɢɩɚɤɝɚɞɧɨɨɨɨ
ɝɨɤɚɡɜɚ
ɉɨɟɥɧɚɞɨɥɭɩɨɪɟɤɚɬɚɫɬɢɌɚɬɢɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɚɤɚɲ
ɝɚɞɨɞɴɪɜɨɬɨɢɭɯɢɥɟɧɜɢɤɚ
ɁɞɪɚɜɟɣɦɚɣɦɭɧɨɀɟɧɟȾɴɳɟɪɢɱɤɚɤɴɦɛɚɳɚɫɢ
ɧɚɥɢɫɢ"
ɌɚɬɟɢɫɤɚɦɝɨɥɹɦɨȻɚɪɛɢ
Ɍɹ ɢɡɩɥɸɜɚ ɤɥɟɱɤɚɬɚ ɩɨ ɂ ɚɡ ɢɫɤɚɦ ɦɢɥɢɱɤɚ ɧɨ
ɝɥɟɠɞɚɝɨɩɪɟɡɪɢɬɟɥɧɨɢɩɪɨ- ɦɚɣɤɚɬɢɧɟɞɚɜɚ
ɰɟɠɞɚ
Ʉɚɤɞɚɫɟɨɠɟɧɹɤɚɬɨɧɚȼ ɤɢɥɢɹɬɚ ɜɥɢɡɚ ɫɬɚɪɱɟ
ɨɤɨɥɨɫɚɦɨɤɪɨɤɨɞɢɥɢ
ɧɚ ɨɤɨɥɨ  ɝɨɞɢɧɢ Ⱦɟɫɟɬɢɧɚɬɚ ɡɚɬɜɨɪɧɢɰɢ ɝɨ ɝɥɟɞɚɬ ɫ
Ʉɚɤɜɨɟɥɹɬɨ"
ɭɱɭɞɜɚɧɟ
Ɉɬɝɨɜɨɪɧɚɪɚɞɢɨɬɨ
 Ɍɢ ɩɴɤ ɡɚ ɤɚɤɜɨ ɫɢ ɬɭɤ
 Ʌɹɬɨ ɟ ɤɨɝɚɬɨ ɩɨɦɚɥɤɨ ɞɟɞɟ"
ɬɢ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɡɚ ɪɚɤɢɹ ɩɨɜɟ ɉɪɚ ɹ ɦɧɨɝɨ ɦɪɴɫɧɢ ɧɨɱɟ ɡɚ ɛɢɪɚ ɧɨ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɡɚ ɦɟɪɚ
ɝɥɭɩɨɫɬɢ
 Ʉ ɜɢ ɦɪɴɫɧɢ ɧɨɦɟɪɚ ɛɟ"
ȿɞɜɚɜɥɚɱɢɲɱɟɯɥɢɬɟ
ȼɱɚɬɚ
 ɓɟ ɜɢ ɩɨɤɚɠɚ  ɤɚɡɚɥɨ
 ɡɞɪ Ʉɟɮɢɲ ɦɚ ɇɟɲɬɨ ɫ ɝɚɞɧɚ ɭɫɦɢɜɤɚ ɫɬɚɪɱɟɬɨ
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Влакчето на спомена

ипуск'1966 на тутраканската гимназия
"Йордан Йовков" са
тези щастливи млади хора!
Разходка с атракционното
влакче е подаръкът, който
им е направил кметът на
Тутракан, похвалиха се те
в съботния 11 юни.
По улиците на родния

В

В СОУ "Христо Ботев" - Тутракан

"Чети с мен“ в памет на Евтим Евтимов
о инициатива на държавния глава Росен
Плевнелиев на 11 юни,
събота, се проведе третото
издание на националната
кампания за насърчаване на
четенето „Чети с мен."
Още на 10 юни в училищната библиотека, съвместно с
Геновева Стоянова - главен
учител, класен ръководител
и преподавател по български
език и литература, подкрепихме инициативата и проведохме интерактивен урок "Чети с
мен" с учениците от Х б клас .
Четохме прекрасните и силни

П

Стефка КАПИНЧЕВА
„Забавно лято в библиотеката” е инициатива,
която се провежда всяко
лято и в която се дава
възможност на децата от
7 до 14-годишна възраст
да се позабавляват и четат заедно през летния
ваканционен период, оползотворявайки свободното
си време.
Чрез тази инициатива,

Ш

стихове на Евтим Евтимов.
Слушахме част от песните,
превърнали се отдавна в
шлагери, създадени от незабравимия поет и композитора
Тончо Русев, в изпълнение на
ФСБ, "Импулс", "Трамвай №
5", Георги Станчев и Веселин
Маринов. Следата, която остави след себе си чрез своята
лирика „един от най-нежните
поети на България“ и „майстор на изящния стих“, ще се
запечата дълбоко в сърцата
и паметта ни...
Поклон!
Анка КОЗАРЕВА

лична, битието също, но
родният Тутракан и родното училище остават в
сърцата им където и да
се намират в България или
по света.
Или до утрото на новата ни среща, както
се пееше в една френска
“ТГ”
песен...

Чети с мен

Забавно лято в библиотеката

Тенис турнир

колата по тенис на маса
към ОЦИД с ръководител Момчил Йосифов
организира турнир, в който участваха ученици от двете градски
училища. Турнирът се състоя в
две възрастови групи: 1-4 клас и
5-8 клас.
В първата група на 1-во място

град те си спомниха за
безгрижието в детските
и младежките години, за
мечтите, за учителите,
за първата любов, за приятелството, което в много
случаи се пази и до днешни
дни.
Реализацията в живота
на всеки от тях е раз-

която ще стартира на 20
юни, се цели да се насърчи
детското четене, да се
задоволят потребностите
на нашите деца - читатели
и да се обогатят духовно
и творчески техните познания. И още - грижа за
осмисляне на свободното
време чрез развитие на самостоятелни, интерактивни форми и индивидуално
образование.

е Димитър Тодоров, следван от
Владимир Николов и Димитър
Методиев. При по-големите първи
е Константин Дочев, втори - Иво
Тодоров, а трети - Емир Сейфедин.
* Всички, които желаят да практикуват този спорт, могат да се
запишат на място в ОЦИД всеки
делничен ден от 8:00 - 17:00 ч.

Радка СТЕФАНОВА
а трета поредна година Националната кампания „Чети
с мен”, отново събра малки
и големи ценители на словото в
Нова Черна. Духа и артистизма на
приятелите на книгите, показаха, че
обичат да осмислят свободното си
време с книга в ръка.
Празникът на четенето се проведе
на открито, пред библиотеката, където дойдоха деца, жители и гости
на селото.
Библиотекарят прочете приказка

З

за Хитър Петър, герой, който продължава да е сред обичащите го
поколения българи, а случките с него
пулсират в хармонията на прекрасния юнски ден, в който присъстващите са се събрали, за да споделят
съкровени късчета обич, чрез думите
на своите любими писатели.
В организирането на кампанията
тази година библиотеката получи
подкрепа от кметство Нова Черна,
родители на участващите и екипа
на ЦДГ „Славянка” с директор Димитрина Панайотова.
Вдъхновени от силата на словото,
участниците поднесоха един прекрасен словесен спектакъл на публиката. В програмата на събитието
имаше и литературни игри, които
направиха четенето по-забавно и
весело.
"Чети с мен" е инициатива на
президента на Република България
Росен Плевнелиев. Тя е подкрепена
от Министерството на образованието и науката, Асоциация "Българска
книга", Съюза на народните читалища, Българската библиотечноинформационна асоциация, фондациите "Глобални библиотеки" и
"Детски книги", сайтовете "Аз чета",
"Книголандия" и Love Theater.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

17 юни - Симеон ПЕТКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 юни - Черешова задушница
21 юни - Галина ДИМИТРОВА, Тутракан
19 юни - Петдесетница
22 юни - Инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС20 юни - Св.Дух, Храмов празник на църквата в с.
Тутракан
Белица
22 юни - Теодора АТАНАСОВА, Школа по китара, НЧ
21 юни - Св.ап.Петър и Павел

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

