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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 30

Година LIV

28 юли - 3 август 2016 г.

Цена 0.60 лв.

"Огненият Дунав" - в разгара си!
Очаква се фолклорният фестивал днес да бъде посетен
от вицепрезидента на България Маргарита Попова
Калина ГРЪНЧАРОВА
разничната фестивална седмица "Огненият Дунав" в Тутракан продължава с пълни
обороти. След постанов-

П

ката "Лудории в съботната вечер" и чудесното
изпълнение на актьорите
от театър "Искри и Сезони" - Искра Радева, Милена
Атанасова, Веселин Ранков

и Атон Радичев, последвани от "Зорба гъркът" и
великолепните балетисти
от Софийската опера и
балет, тази вечер, амфитеатралната сцена ще бъде

изпълнена с "Огнени песни
и танци край Дунава". Публиката ще има възможност
да наблюдава изкуството
и феерията на фолклорни
на стр. 2

Националният военен университет
изпрати Випуск "Тутракански"
Тутракан и реката К
в картини на известни
български художници!
метът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов и директорът на Историческия музей Петър Бойчев
участваха в церемонията,
на която първото си военно звание получиха 88
курсанти от Националния
военен университет „Васил Левски”. Ритуалът се
проведе на 22 юли пред
Музикално-драматичния
театър в старопрестолния
град Велико Търново.
Със заповед на министъра на отбраната Николай
Ненчев и по повод 100-годишнината от Тутраканската епопея, Випуск`2016
на военната институция
вече се нарича "Тутракански". Наименование на завършващ випуск не е имало
от 2003 г., когато беше
кръстен на Илинденско-Преображенското въстание.
на стр. 4

на стр. 5
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НОВИНИ
ДФЗ КАНИ ЛОЗАРИТЕ ДА ПОДПИШАТ
ДОГОВОРИТЕ СИ
Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за
втория прием за финансовата 2016 година по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор 2014-2018 година, да подпишат договорите
си. Фонд „Земеделие“ вече подписа всички договори и
изпрати покани до бенефициентите.
Припомняме, че одобрените заявления от този прием
са 63, като по този начин в лозаро-винарския сектор
ще бъдат инвестирани още 17 249 318 лева. След
подписването на договорите кандидатите трябва да
подадат заявление за аванс в срок до 20 август 2016 г.
КРИМИНАЛЕ
Без материални щети са пожари, възникнали на 20
юли в района на гр.Тутракан и на 21 юли в гр.Главиница
и с. Нова Черна. Причината е небрежност при боравене с огън.
На 22 юли в гр. Главиница С. О. (59 г.) управлява
колесен трактор с неустановена марка и модел, без
регистрация, след употреба на алкохол, проверен с
уред, който е отчел 1,7 промила. Образувано е досъдебно производство.
На 26 юли в гр. Тутракан се е възпламенил изтекъл
пропан-бутан. Причината е техническа неизправност
на вентил. Пожарът е овладян преди да е нанесъл
материални щети.

Община Главиница, Област Силистра

"Огненият Дунав" - в разгара си!
Очаква се фолклорният фестивал днес да бъде посетен
от вицепрезидента на България Маргарита Попова
от стр. 1 прах над Дунав" ще хвърлят
изпълненията на автора на
песента "Джулай Морнинг"
- Кен Хенсли, на 29 юли.
Освен него на сцената ще
излязат Румънеца и Енчев и
група "Дийп Вайълет".
И така, стигаме до кулминацията - "Огненият
Дунав", която е в съботния
30 юли.
В 17:30 ч. в Обредния дом
ще бъде открита изложба
от картините на художниците участвали в пленера
по живопис, които цяла седмица твориха в Тутракан.
По същото време на брега на Дунав ще се постави
началото на различни занимателни конкурси и състезания, вкл. за най-вкусна

ансамбли от Чили, Гърция,
Турция и Казахстан. Ще им
домакинстват тутраканските танцьори от "Дунавска младост", а водещ
на шоуто е Наско Стоянов
от БГ Радио.
Специално за фестивала
се очаква да пристигне и
вицепрезидентът на България Маргарита Попова.
Преди два месеца тя отново посети Тутракан като
гост на VI-я Национален
фестивал на децата от
социалните институции,
под чийто патронаж се
провежда той.
Огнените изненади не
свършват до тук. "Звезден

Във връзка с празниците на града, конто ще се
проведат на 23, 24 и 25 септември 2016 година,

ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

"СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с
по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни
екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка.
Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от
малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2016
година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.
Аврамови - 1856".
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2016 година
на адрес:
5250 гр. Свищов,
облает В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 4 а, Община Свищов „Култура", за конкурса.
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и
на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg
Телефони за информация:
0631/643-51 - главен експерт „Култура"

рибена чорба и символично
преплуване на р. Дунав,
преминаване по греда намазана с грес над водата
и спортен риболов, демонстрация на високоскоростни моторни лодки и
забавления за най-малките.
Организаторите от Община Тутракан са приготвили
и примамливи награди.
И приятелят на Тутракан
- Цонко Цонев Кметъла, ще
е тук със своя специалитет
"миди натюр". Очакват се и
гости от съседна Румъния.
А вечерта сцената ще
бъде превзета от бившия
солист на "Рейнбоу" и "Дийп
Пърпъл" - Джо Лин Търнър
и групите "Конкурент" и
"Еридан".

Преди да им я отстъпят,
своя талант ще покажат
младите изпълнители от
Школата по вокално пеене на Доротея Бальовска
към Общински център за
извънучилищни дейности и
децата от Танцово училище "Тутракан". Актьорът
Стефан Рядков също ще е
тук - със специална забавна
програма.
"Огненият Дунав" ще бъде
закрит със светлинно и
лазерно шоу.
Припомняме, че в този
формат празничната седмица "Огненият Дунав" се
провежда за пети път. Той
е възстановен през 2000 г.
като еднодневен Празник
на реката.

Настоящия лидер и познати Кърлежи и чревни инфекции
соцлица предлагат за президент са най-честите летни
тутраканските социалисти заболявания в Силистренско

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ
ИМОТ:
Обособена част с площ 250 кв.м. от сграда № 15031.501.1077.1
заедно с прилежащ терен с площ 100 кв.м. по кадастралната карта
на гр.Главиница.
Обектът на търга да се ползва съобразно предназначението му
за производствена дейност.
Търгът ще се проведе на 09.09.2016 г. (петък) от 14:00 часа в
заседателната зала на общината - IVетаж.
Срок на наемното отношение – 5 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на 160 лв. без ДДС
/192,00 лв. с ДДС/;
Депозит за участие в търга в размер на 50,00 лв. се внася по
сметка на община Главиница: BG 07IORT80473360005500, при ТБ
„ИНВЕСТБАНК" АД, ФЦ Силистра до 16:00 часа на 08.09.2016 г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00 лв. се закупува
от Център за информация и услуги срещу представяне на документа
за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване
на тръжна документация до 08.09.2016 г.
Заявление за участие се подават всеки работен ден до 16:00 ч.
на 08.09.2016 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на
16.09.2016 г. на същото място и при същите условия.
Допълнителна информация на телефон: 086362128

28.07.-3.08.2016 г.

50 души в областта през месец
юни са регистрирани след ухапване от кърлежи. Трима от ухапаните
са били хоспитализирани със съмнение за Лаймска болест, но не са
лабораторно потвърдени, съобщи
пресцентърът на Регионалната
здравна инспекция в Силистра.
Почти двойно – от 26 през май
на 43 през юни, са се увеличили
случаите на регистрирани чревни
инфекции. Болните от недиференцирани ентероколити са 33 през
юни при 18 за май. Потвърдени са
1 случай на ротавирусен гастроеКалина ГРЪНЧАРОВА
а проведената конференция на общинската организация на
БСП в Тутракан са направени и гласувани предложения
за президент на Република
България, информира нейният председател Данаил
Николов. Всъщност, това
е била и основната точка
от дневния ред на форума.
Тутраканските социалисти залагат на настоящия
си партиен лидер Корнелия
Нинова. И още - на омбудсмана на републиката Мая
Манолова, на несменяемия
от 1990 г. народен представител от БСП Янаки
Стоилов, историка акад.
Андрей Пантев, дългогодишната евродепутатка
Илиана Йотова, актьора
Стефан Данаилов, както и
на бившия кмет на Благоевград и депутат - Костадин

Н

Паскалев.
Предложенията са изпратени до Националния съвет
на БСП в София.
И още една новина от
соцредиците - на проведено
заседание на Областния съвет на БСП за председател
е преизбран Георги Кирилов,
а негови заместници вече
са Данаил Николов - общински лидер на Тутракан и
Светлана Великова.
На 30 юли под връх "Бузлуджа" над 400 социалисти
и симпатизанти на БСП
от Силистренска област
ще вземат участие в националния митинг-събор, на
който БСП ще чества 125
години от създаването на
социалистическото движение в България. 25 от тях
ще бъдат от Тутраканска
община, конкретизира Данаил Николов.
Снимка: БСП-Силистра

нтерит и 9 случая на бактериални
чревни инфекции – дизентерии,
салмонелози и колиентерити.
Пет деца в предучилищна възраст са се разболели от скарлатина, а заболелите от варицела са
24, основно от община Силистра.
Хоспитализирани са трима болни с туберкулоза.
През юни е регистриран един
болен от ехинококоза /кучешка
тения/. Изследвани за чревни паразити са 234 деца от организирани
колективи. При 3 деца са изолирани
“ТГ”
дребни глисти.

ЕНЕРГО-ПРО издаде първите фактури
с променен срок на плащане
лектроснабдителната
компания в Североизточна България предприе
промяна в сроковете на плащане на сметките за ток на част от
своите клиенти от август 2016
г. През месец май дружеството стартира информационна
кампания за уведомяване на
клиентите за промяната чрез
съобщения на границата на
имотите, на Интернет страницата и в денонощния телефонен
център.
Сроковете, които досега бяха
10-то, 15-о или 25-о число,
от август ще бъдат 1-во или
10-о число. Крайната дата за
плащане 25-о число се запазва
само при клиентите в малките населени места, които се
обслужват от клоновете на

Е

Български пощи.
ЕНЕРГО-ПРО вече издаде
първите фактури със срок за
плащане 1-ви август. Клиентите на компанията могат да
проверят дали техният срок се
променя и коя е новата крайна
дата за плащане на сметката за
електроенергия на денонощната телефонна линия 0700 1
6161, на Интернет страницата
www.energo-pro.bg, както и във
всеки Център за обслужване на
клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.
Компанията няма да прекъсва електрозахранването през
месец август на клиентите с
променена дата за плащане,
които са забавили погасяването на задълженията си, за
да имат време да реагират на
“ТГ”
промяната.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 юли 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 обучение по време на работа
2 общи работници – основно 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 4 машинни оператори, шиене – без изискване за заемане
2 готвачи – без изискване за заемане
1 старши учител, общообразователен предмет в прогимна-

зиален етап – висше образование, математика и информатика,
опит 10 години
1 барман - на 4 часа – основно образование
1 продавач консултант в бензиностанция – средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование,
кат. C+E, мин. 3 години опит
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 сезонен работник, горско стопанство – 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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500 лв. е годишният данък върху таксиметровия превоз на пътници

Калина ГРЪНЧАРОВА
а първото полугодие
на тази година Общински съвет-Тутракан е провел 6 редовни
заседания, на които са
приети 149 решения, стана ясно на последната
сесия на местния парламент проведена на 21
юли, когато съветиците
приеха отчета за своята
дейност.
Преобладаващите докладни записки обсъждани на заседанията са
свързани с придобиването, управлението и
разпореждане с общинско
имущество, което налага
и многократно допълване
на Годишната програма
за управление и разпореждане на имоти общинска собственост. Те
представляват 36 % от
общия брой взети решения за отчетения период.
Приети са и няколко решения за разрешение за
изработване на Подробни
устройствени планове.
Няма изменени решения, а
отменените са две.
На сесията бе приет
и отчетът на кмета на
общината за изпълнението на приетите решения
от страна на местната
администрация за същия период. Наредбата
за определяне размера
на местните данъци на
територията на Община
Тутракан вече е допълнена като в чл. 2 от глава
първа „Общи положения”
се създава нова т. 8 - „Да-

З

нък върху таксиметров
превоз на пътници”, а
в глава втора „Местни
данъци”, се създава нов
раздел VII със същото
наименование. Размерът
на дължимия годишен данък върху таксиметров
превоз на пътници е 500
лв. и се дължи от данъч-

но задължените лица за
всеки отделен автомобил,
за който е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз.
Това, всъщност, е размерът на данъка, който
ще се плаща за следваща 2017 г., а когато
Общинският съвет не е
определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съ-

ответната година до 31
октомври на предходната
година, данъкът се събира
на базата на действащия
размер за предходната
година.
Образованието бе една
от съществените теми
на сесията. Ще бъде направено предложение до
министъра на образованието за включване
на тутраканските СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ
”Христо Ботев” в Списъка на средищните училища в Република България
за следващата учебна
година.
Пътуващи ученици към
двете училища има от
населените места на територията на общините
Тутракан, Сливо поле и
Главиница. В СОУ „Йор-

дан Йовков” те са 113,
а в СОУ ”Христо Ботев”
- 110.
Съветниците дадоха
разрешение за допускане
на изключение от минималния брой ученици в
паралелките и за дофинансиране, както и за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в
паралелките и в групите
на училищата, детските

градини и обслужващите
звена за учебната 20162017 година в две общински училища. В СОУ «Христо Ботев» маломерна
самостоятелна паралелка
е тази в XII б клас по
професията „Сътрудник
в малък и среден бизнес”,
където недостигът е
от 1 ученик. С решение
на Общинския съвет ще
бъдат осигурени 296.60
лв. за обезпечаване на
учебния процес.
За следваща учебна година всички паралелки от
1-ви до 8-ми клас в „Св.
Св.Кирил и Методий”, с.
Нова Черна са маломерни
самостоятелни и за недостигащите 47 ученици
учебният процес ще бъде
дофинансиран с 14 993.00
лв. от общинския бюджет.

Очаква се на следващото заседание през
м.август докладни записки със същото искане да
внесат и директорите на
останалите две общински
училище - СОУ "Йордан
Йовков" и основното училище в с. Цар Самуил.
В останалата част от
заседанието бяха приети
решения за провеждане на
публични търгове с явно
наддаване за отдаване

BG05М9ОР001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

Проект "Независим живот за гражданите на Тутракан"
Подобряване качеството на
живот и на достъпа до услуги за
социално включване в отговор
на комплексните потребности,
включително и здравни, на хора с
увреждания и на хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване
с цел преодоляване на последиците от социалното изключване
и бедността е общата цел на
проект “Независим живот за
гражданите на Тутракан“, регистрационен номерBG05M9OP0012.002-0042-C001 по процедура
за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
„Независим живот“, Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“2014–2020.
Проектът е на стойност 494
451.93 лева и се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Бенефициент на проекта е Община
Тутракан. Срокът за изпълнение
на договора е от 01.01.2016 г. до

31.07.2017 година.
Постигането на поставената цел
ще бъде възможно само с доброто
изпълнение на дейностите по
проекта:
t ªÌ¿¼ÉÄÃ¼ÒÄÛ Ä ÏËÌ¼¾ÇÁÉÄÁ
на проекта. Подбор и напасване
на потребители и доставчици на
социални услуги.
t «ÌÁÀÊÍÎ¼¾ÛÉÁ É¼ ËÊÓ¼ÍÊ¾Ä
социални услуги в общността и
домашна среда. Осигуряване на
достъп до интегрирани услуги,
според специфичните потребности на човека в неравностойно
положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността на Звеното за
почасово предоставяне на услуги.
t ª½ÏÓÁÉÄÁ É¼ ËÁÌÍÊÉ¼Ç¼ Ã¼
предоставяне на услугите.
t«ÌÁÀÍÎ¼¾ÛÉÁÉ¼ËÍÄÑÊÇÊ¿ÄÓÁска подкрепа и/или консултиране
и/или супервизия на персонала,
предоставящ социални услуги.
t ¨ÊÎÄ¾¼ÒÄÊÉÉ¼ ÄÄÇÄ ËÍÄÑÊлогическа или друг тип подкрепа
за потребителите на услугите,
според тяхната индивидуална

потребност.
t¤ÉÐÊÌÈ¼ÒÄÛÄËÏ½ÇÄÓÉÊÍÎ
По проект “Независим живот
за гражданите на Тутракан“ е
създадено Звено за почасово
предоставяне на услуги за хора с
увреждания и хора над 65 години
с невъзможност за самообслужване. От услугите се ползват 76
потребители. Най-голям е броят
на хората с увреждания - 61.
Потребителите над 65 години
самотно живеещи с невъзможност
за самообслужване са 15. Социалните услуги се предоставят от 55
трудово ангажирани доставчици
на услуги - социални асистенти
-26 и домашни помощници - 29.
Услугите обхващат:
- Дейности за лична помощуслугата включва поддържане
на личната хигиена; помощ при
хранене; помощ при вземане на
предписаните от лекар лекарства;
помощ при рехабилитационни и
други специализирани услуги в
дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично
заведение и други;

- Дейности за социална подкрепа и социално включване, като:
помощ в общуването и осъществяване на социални контакти;
придружаване при посещение на
кино, театър, изложби, концерти и
др.; помощ при писане на писма,
заявления, подаването им в съответната институция и всякаква
друга дейност изразена в социалната работа с представителите
на целевата група;
- Комунално-битови дейности:
пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения,
обитавани от потребителя; извършване и/или съдействие за
дребни битови ремонти; извършване на административни услуги
и плащания, приготвяне на храна
с продукти на потребителя и др..
Резултатите от извършения
мониторинг показват добро качество на предоставяните услуги,
доверие от страна на потребителите към домашните помощници
и социалните асистенти, което е
от ключово значение за успешната
реализация на проекта.

под наем на земеделски
земи от Общинския поземлен фонд и на поземлени имоти в регулация
в селата Царев дол, Нова
Черна и Белица.
Започнал е ремонтът
в Детско отделение,
поръчана е дограма за
боксовете, ще бъдат реновирани и санитарните
помещения, информира
управителят болницата
д-р Недка Цветкова.

Зам.-председателят на
Общинския съвет Димо
Денчев постави на вниманието на колегите си и
на кмета необходимостта от ремонт на пътя
за Белица, околовръстния
път за с. Стефан Караджа, където има много
дупки.
Следващото заседание на тутраканските
общински съветници е
насрочено за 25 август.

22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие
Програма - 4 дни/3 нощувки
22.09. - I ден - 6:00 – Отпътуване за Каварна. Пристигане на нос
Калиакра - завършекът на дълъг и тесен полуостров. Непристъпността на скалите станала причина още в дълбока древност тук да
се изгради крепост. Крепостта помни стъпките на тракийското
племе тиризи, римляни, на деспот Добротица и 40-те безименни
български девойки достигнали до нас с легендите.
11:30 - Отпътуване за Балчик. Разходка из градините на Двореца, където ще научим неговата история. “Двореца" е бивша лятна
резиденция на румънската кралица Мария. Вековните дървета,
полските цветя, ручеите и птиците, дори заглъхналите стари воденици и пресъхналите каменни чешми омагьосали първата дама на
Румъния и тя пожелала след нейната смърт, сърцето и да остане
завинаги тук. Посещение на Ботаническата градина /по желание/.
Настаняване в хотел в района на Балчик . Свободно време.
23.09. - II ден - 7:00 – Закуска.
8:00 – Отпътуване за Варна и посещение на Евксиноград – първата
и най-старата извънградска резиденция на българските владетели
от последното българско царство, известен с великолепните си
градини, паметник на парковото изкуство от световна величина.
Дворецът е недвижима културна ценност от национално значение.
Посещение на Музей на стъклото, Белослав - През 1893 г. в град
Белослав е открита първата фабрика за стъкло в България и тя
функционира до днес. В нея днес се помещава и Музея на стъклото.
В музея може да видите съставните компоненти преди обработката
и самата обработка.
Отпътуване за Несебър - един от най-древните градове в Европа,
възникнал преди повече от 3200 години. Старият град е разположен
на малък полуостров с дължина само 850 м и ширина 350 м, свързан
със сушата чрез тесен провлак. Разходка в Несебър с местен екскурзовод . Настаняване в хотел в района на Южното Черноморие.
24.09. - III ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за мегалитното светилище Беглик Таш скътано
в полите на Странджа планина. Огромни скални късове, обработени от незнайни майстори, изграждат гигантска композиция в
закътана местност на 6 км северно от Приморско. На поляната
непосредствено пред светилището са се изпълнявали нестинарски
ритуали до 1956 г.
Отпътуване за замъка в с. Равадиново - високите кули на замъка,
обрасли с бръшлян, ще ви накарат да си припомните приказките
на братя Грим.
Пешеходна обиколка на стария град в Созопол. Посещение на
църквата „Св. Георги Победоносец“, където се съхраняват мощите
на Св. Йоан Кръстител, както и частица от Светия кръст. Свободно
време за разходка. Завръщане в хотела.
25.09. - IV ден - 7:00 – Закуска.
8:30 – Отпътуване за Бургас и посещение на остров Света Анастасия. Между 1945 и 1990 г. островът носи името Болшевик. Намира
се на 6,5 км югоизточно от Бургас, между нос Света Анастасия и
нос Атия. Островът е изграден от вулканични скали, висок е 12
метра, площта му е 0,01 кв.км. На него се намира манастирът „Света
Анастасия“. Продължителност на пътуването: 30-40 мин. в едната
посока. Престоят на Острова е 2 часа.
Отпътуване за Тутракан. Завръщане вечерта.
Цена: 189 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 3 нощувки и
закуски, застраховка, екскурзоводски беседи в обектите, курортна
такса и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Нос Калиакра - 3 лв. (възрастни), 1,50 лв. (ученици, студенти).
- Двореца в Балчик – възрастни – 6 лв., деца /7 - 18 години/ – 1 лв.
- Ботаническата градина в Балчик - възрастни - 8.00 лв.; ученици,
студенти и пенсионери - 3.00 лв.
- Резиденция Евксиноград - индивидуални посещения: 12 лв./
човек; групови /над 10 човека/ - 10 лв./човек; деца до 16 г. и пенсионери – 3 лв.
- Музея на стъклото - възрастни - 5 лв., деца - 3 лв .
- Беглик Таш - възрастни - 2 лв., пенсионери, ученици, студенти - 1 лв.
- Замъка в с. Равадиново – възрастни - 10 лв.
- Остров Света Анастасия - Билет за кораб двупосочен - 12 лв.,
7 лв. (за учащи и пенсионери). Вход за музея - стандартен - 6 лв.,
за пенсионери - 3 лв.
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453
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Националният военен университет
изпрати Випуск "Тутракански"
от стр. 1
"Изборът на името на
випуска не е случаен. Преди 100 г. през Първата
световна война при Тутракан българската войска,
окриляна от мисълта да
види България обединена,
постави началото на освобождението на цяла Южна
Добруджа. Българските
военни показаха, че оръжията са средство за водене
на въоръжена борба, но в
бой се побеждава не само
с оръжие, а и със силен дух,
воля за победа и умение
тази воля да се наложи
над противника. Днес ние както и на целия народ, можещи и високо мотивирапоказваме на предците си, че българската армия има ни млади хора", каза в слоново попълнение знаещи, вото си началникът на НВУ

бриг.ген.Пламен Богданов.
Всичките 88 души са се
обучавали в 4 военни специалности и в 12 военни
специализации.
Първенецът на випуска тази година
е курсант-старшина Ивона
Стоилова, която бе наградена от зам.-министъра
на отбраната Десислава
Йосифова.
85 от завършващите
курсанти ще започнат работа в Българската армия,
а трима ще се влеят в
редиците на виетнамските
въоръжени сили.
Д-р Димитър Стефанов
връчи икона на Св.Димитър
и Почетен плакет на Община Тутракан на бриг.ген.

Пламен Богданов и покана
за участие в националните
чествания на 100-годишнината от Тутраканската епопея, които ще се
проведат на 4 септември
т.г. Покана той връчи и на
началника на Военната академия "Г.С.Раковски" - бриг.
ген. Тодор Дочев.
Калина ГРЪНЧАРОВА

На снимките:
На 1-ва стр. - Д-р Димитър Стефанов с началника
на НВУ "Васил Левски" бриг.
ген.Пламен Богданов
На 4-та стр. - Тутраканският кмет с началника на
Военната академия бриг.
ген. Тодор Дочев
Момент от военната церемония във В.Търново

цели 21 танца - виенски
валс, ча-ча, джайф, румба,
куикстеп, бавен валс, танго,
бачата, салса... Вариациите
бяха, естествено, различни
- формация "Виенски валс",
формация "Латиноджуниър",
формация "Танцуващи деца",

формация "Сребърна фиеста", Формация "Ча-ча шоу",
танцови двойки Латина и
начинаещи деца имаше...
Настроението в залата
няма как да се опише - празнично юбилейно, щастливо
очарователно, още повече

че актьорът Илия Деведжиев "поддържаше огъня".
И така - пет години Танцово училище "Тутракан"! Да
му пожелаем през следващите пет - да се превърне в
Университет!

рупата за изворен
фолклор "Черненци"
към НЧ "Васил Йорданов", с. Нова Черна участва в Празника на народния
обичай и автентичната
носия, който се проведе
на 23 и 24 юли в Рибарица. Те представиха
обичая "Еньовден", преселска черненска носия,
а Керанка Радева отново
събра аплодисментите на

публиката.
"Браво, самодейци! Поздравления на всички Вас,
за достойното представяне, за това, че отделяте от личното си време
и много хора да научат
за нашият автентичен
черненски фолклор!" - с
удовлетворение се обръща към всички техният
ръководител Радка Стефанова.

Пет юбилейни години за
Танцово училище "Тутракан"
чиха в осъществяването на
идеята "Танцово училище
"Тутракан".
Към днешна дата над 40
момичета и момчета се
обучават от двамата треньори и показват своите
умения на не един конкурс
в страната. И печелят
призовите места - това,
като заслужена награда за
общия труд.
Меценат на Танцовото
училище е един тутраканец
успял в Америка, който от
Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на тази
седмица един танцов
юбилей събра любителите на спортните танци в
залата на ресторант "Рио"
(стола на бившата "Терма"). Пет години изминаха
от оня момент, когато в
Тутракан започнаха работа
двама професионалисти Тотка и Лазар Лазарови от
Русе. Полека-лека, с бавни
стъпки, валсови, може би,
малки и по-големи се вклю-

В

известен брой години развива бизнес и в родния си град
- Стив Хараламбиев. Той заедно със съпругата си също
са фенове на спортните
танци и добри танцьори това видяха всички по време
на юбилейното тържество.
На празника, кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов поздрави
юбилярите и им пожела
успехи на танцовия подиум.
А те в отговор изпълниха

Г

“ТГ”
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Тутракан и реката в картини на известни
български художници!

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɬɩɥɟɧɟɪɩɨ
ɠɢɜɨɩɢɫɊɟɤɚɬɚɤɨɣɬɨ
ɫɴɩɴɬɫɬɜɚ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɫɟɞɦɢɰɚɈɝɧɟɧɢɹɬȾɭɧɚɜɢɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɫɴɛɪɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢ ɢɦɟɧɚ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚɲɤɨɥɚɈɬ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɫɟɞɦɢɰɚɬɚɯɭɞɨɠɧɢɰɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɨɬɝɪɚɞɚ
ɢ ɜɟɱɧɚɬɚ ɪɟɤɚ ɬɜɨɪɹɬ ɜɴɪɯɭ
ɩɥɚɬɧɚɬɚ ɩɟɣɡɚɠɢ ɩɨɪɬɪɟɬɢ
ɮɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɡɚ ɬɨɡɢ ɤɪɚɣ ɂ ɬɨɡɢ ɩɴɬ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɬɹɯ ɫɚ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟ
ɧɚ ɒɤɨɥɚɬɚ ɩɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ

Т

ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɱɢɣɬɨɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ
Ⱥɭɪɟɥ ɋɬɨɹɧɨɜ ɟ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ
ɧɚɬɜɨɪɱɟɫɤɨɬɨɫɴɛɢɬɢɟɉɪɢɩɨɦɧɹɦɟɱɟɌɭɬɪɚɤɚɧɟɝɪɚɞɴɬ
ɨɬ ɱɢɹɬɨ ɒɤɨɥɚ ɫɚ ɬɪɴɝɧɚɥɢ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɧɚɣɦɧɨɝɨ ɧɚ
ɛɪɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ
ɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
Ⱦɟɰɚɬɚ ɫɚ ɩɪɟɜɴɡɯɨɞɧɢ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɢɢɚɦɛɢɰɢɪɚɧɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɜɨɰɟɧɤɚɬɚɫɢɫɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟɤɨɹɬɨɬɟɢɡɪɚɡɢɯɚɢɩɪɟɞɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɤɨɣɬɨ
ɫɟɫɪɟɳɧɚɫɬɹɯɩɪɢɫɬɚɪɬɚɧɚ
ɩɥɟɧɟɪɚ

ȼ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢɬɟ ɜɡɚɢɦɧɨ ɫɩɨɞɟɥɢɯɚɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɨɬɫɴɜɦɟɫɬɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɱɚɫɬ
ɨɬ ɬɹɯ ɧɟ ɡɚ ɩɴɪɜɢ ɩɴɬ ɫɚ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɍɪɨɝɧɚɬ ɫɴɦ ɨɬ ɩɨɤɚɧɚɬɚ
Ɂɚ ɦɟɧ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɨɬɤɪɢɬɢɟ
ɤɚɡɚɩɪɨɮɂɜɚɣɥɨɆɢɪɱɟɜ
ɤɨɣɬɨ ɡɚ ɜɬɨɪɚ ɝɨɞɢɧɚ ɜɡɟɦɚ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɩɥɟɧɟɪɚ
ɉɪɨɮ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɑɨɥɚɤɨɜ
ɤɨɣɬɨ ɟ ɡɚɦɞɟɤɚɧ ɜ ɒɭɦɟɧɫɤɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ȿɩɢɫɤɨɩ
ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɉɪɟɫɥɚɜɫɤɢɫɜɴɪɡɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɴɫɫɜɨɢɬɟɫɬɭɞɟɧɬɢɨɬɝɪɚɞɚɤɚɤɬɨɢɫɦɥɚɞɢɬɟ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ ɨɬ ȼɨɤɚɥɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ⱦɨɪɨɬɟɹ Ȼɚɥɶɨɜɫɤɚ

ɬɨɣ ɢɞɜɚ ɢ ɫɴɫ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɨɢɬɨ ɜɫɹɤɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɡ ɦ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɫɜɨɹɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
Ɇɨɠɟɞɚɫɟɤɚɠɟɱɟɜɟɱɟɫɴɦ
ɩɨɱɬɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɫɦɟɟɫɟɬɨɣɄɨɝɚɬɨɡɚɩɴɪɜɢ
ɩɴɬ ɞɨɲɴɥ ɜ ɝɪɚɞɚ ɧɚɣɧɚɩɪɟɞ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɥ ɨɛɫɬɨɣɧɨ

Участниците
в Пленера по живопис "Реката"

ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɟɥɢ ɧɚ ɫɴɛɢɬɢɟ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ɍɨɩɥɨɬɨ ɩɨɫɪɟɳɚɧɟ ɨɬ ɞɨɦɚɤɢɧɢɬɟ ɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɡɚɩɨɦɧɹɳɨɫɟɤɚɡɚəɧɤɨəɧɟɜ
ɤɨɣɬɨɡɚɬɪɟɬɢɩɴɬɟɬɭɤȾɭɧɚɜɴɬɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɬɦɭɡɟɣȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɹɬɦɭɡɟɣɟɩɴɪɜɨɬɨ
ɧɟɳɨɤɨɟɬɨɭɫɟɳɚɦɜɝɪɚɞɚ
Ⱦɨɰ Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɪɞɚɧɨɜ ɨɬ
ɞɴɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ ɟ ɩɪɢɹɬɟɥ ɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɫɜɟɧ ɧɚ ɩɥɟɧɟɪɚ

"Лудории в съботната вечер"

дин прекрасен спекИ обещаха отново да се от трупата на столичния
такъл подари Община върнат тук! Те, артистите театър "Искри и Сезони"!
Тутракан на любителите на театъра - комедията "Лудории в съботната
вечер" от Марсел Митоа,
не само разнообрази битието на тутраканци, но им
създаде видимо настроение.
Публиката аплодираше
всеки сюблимен момент и
комичен ефект от великолепното изпълнение на
популярните актьори Искра
Радева, Милена Атанасова,
Веселин Ранков и Антон
Радичев. Те, наистина, се
раздадоха на сцената в
крайдунавския град.

ɫ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ ɦɭ ɢ ɧɚɪɢɫɭɜɚɥ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɢɫɬɨɪɢɹɬɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚȼ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɪɢɫɭɜɚɪɟɤɚɬɚȾɚ
ɭɥɨɜɹɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɬɨ ɤɨɟɬɨ ɟ
ɫɜɴɪɡɚɧɨɫɝɪɚɞɚɬɚɤɴɜɭɪɨɤ
ɫɴɜɟɬ ɞɚɜɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɫɢ
ɞɨɰɃɨɪɞɚɧɨɜɤɨɝɚɬɨɟɫɬɹɯ
ɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫ
ɬɨɜɚɱɟɢɦɚɪɟɤɚɋɢɧɶɨɬɨɧɚ
ɧɟɛɟɬɨ ɫɢɧɹɬɚ ɪɟɤɚ ɋɜɴɪɡɜɚɦ ɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ
ɤɪɚɫɨɬɚɬɚɬɨɜɚɳɟɟɨɛɟɤɬɴɬ
ɧɚɦɨɟɬɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɜɝɪɚɞɚ
ɪɟɲɢɥɟɞɨɰɄɨɫɬɚɆɥɹɱɤɨɜ
ɤɨɣɬɨɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬɭɱɚɫɬɜɚɜ
ɩɥɟɧɟɪɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚɢɝɨɫɬɨɩɪɢɟɦɫɬɜɨɬɨɫɚɩɴɪɜɢɬɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ
ɧɚ ɞɨɰɞɪ Ɇɚɪɢɧɟɬɚ Ɇɥɹɱɤɨɜɚ Ʌɚɧɞɲɚɮɬɴɬ ɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɟ ɛɥɢɡɴɤ ɞɨ ɬɨɡɢ ɧɚ ȼɟɥɢɤɨ
Ɍɴɪɧɨɜɨɧɨɫɴɱɟɬɚɧɢɟɬɨɫɝɨɥɹɦɚɬɚɪɟɤɚɤɨɹɬɨɧɢɫɜɴɪɡɜɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɫȿɜɪɨɩɚɟɜɩɟɱɚɬɥɹɜɚɳɨɫɩɨɞɟɥɢɬɹ

Проф. Коста Млячков – завеждащ катедра „Рисуване", ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Доц. д-р Маринета Млячкова – преподавател в
катедра по живопис, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Хинко Хинков – художник от гр. Плевен
Иван Христов – Грога – бивш преподавател в
Художествената Гимназия в гр. Трявна
Янко Янев – живописец, гр. Габрово
Доц. Йордан Йорданов, завеждащ катедра по
живопис, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Любен Генов – Председател на Съюза на българските художници (СБХ)
Проф. Десислава Минчева – зам.-председател на
СБХ, преподавател в Националната художествена
академия, София
Проф.Ивайло Мирчев – преподавател в Националната художествена академия, София
Проф. Димитър Чолаков – член на СБХ, зам.-декан
в ШУ „Епископ Константин Преславски”
Николай Янакиев – художник, гр. София
Долорес Дилова, член на СБХ
Мария Райчева, член на СБХ
Финалът на пленера ще
бъде ознаменуван с изложба
от творбите на художниците, които те ще нарисуват
тук. Тя ще бъде открита на
30 юли от 17:30 часа в Обредния дом.

Пленерът по живопис тръгва най-напред под егидата
на Ротари Клуб Тутракан,
но от пет години той е
част от "Огнения Дунав",
чийто организатор е Община
Тутракан,сочи историята.

Е

родължават заниманията в Лятната
академия за изкуство и спорт в Общинския
център за извънучилищни
дейности в Тутракан.
Два път в седмица - в
понеделник и четвъртък,

П

момичетата и момчетата записали се да участват в Ателие "Сцена"
се срещат със своята
ръководителка Пламенка
Ангелова, която им показва първите стъпки в актьорското майсторство.

Началото е с "репетиции на маса", а след това
- на истинската сцена.
"Дядо, баба и европейската ряпа" репетират в
Ателието, а на 11 август
ще се представят и пред
публика.
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол №10 от 30 юни 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 190
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работата на Общински съвет Тутракан за II-то шестмесечие на 2016 г.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
2. Попълване състава на Комисията по символика към Общински съвет-Тутракан.
Докладва Председател на ОбС-Тутракан
3. Избор на членове за актуализиране
състава на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
4. Избор на общински съветници за участие
в състава на Местна комисия за обществен ред
и сигурност /МКОРС/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна помощ на
Марийка Георгиева Василева, гр. Тутракан, ул.
„Ал.Стамболийски” № 122, с ЕГН.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, Оперативна програма
„Околна среда 2014 -2020 г.“, Приоритетна ос
„Отпадъци".
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане на Годишен план за действие
по изпълнението Стратегията за развитие на
социалните услуги в Област Силистра за планов
период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Обсъждане на Докладите на НЧ „Стефан
Караджа-1940”, с. Шуменци и НЧ „Светлина1941”, с. Преславци в Община Тутракан за
дейността им през 2015 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Осигуряване дърва за огрев на ветераните
от войните, съпругите на починалите ветерани
от войните и пенсионери военно-инвалиди от
Община Тутракан, живеещи на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Определяне на оценки на общински
земеделски земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове
посочени в §4 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Отдаване под наем, чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ двустаен апартамент със застроена
площ от 74кв.м, находящ се в с. Старо село,
ул. Съединение №30, етаж I-ви, в УПИ-VI-182 в
кв.25 по плана на селото от 1990 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Безвъзмездно прехвърляне на имот
№ 050043, находящ се в землището на с.
Варненци, публична общинска собственост, в
собственост на държавата.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Разпореждане с имот-общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.505.66 с площ от 1003
кв.м., местност „Голишна” находящ се в гр.
Тутракан, по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот-общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.505.69 с площ от 314
кв.м., местност „Голишна” находящ се в гр.
Тутракан, по КК на гр. Тутракан.
Докладва Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот-общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.504.8 с площ от 1095
кв.м., местност „Зад болницата” находящ се в
гр. Тутракан, по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ земеделска земя
с кадастрален №73496.504.9 с площ от 997
кв.м., местност „Зад болницата” находящ се в
гр. Тутракан, по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот- общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.502.11 с площ от 12780
кв.м., местност „Дикя” находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30 юни 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за нуждите на читалищата
в с. Белица и с. Цар Самуил.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно
кабелно трасе за ел. захранване на „Жилищна
сграда с гараж” в 73496.505.335 и ел. захранване на „Два хладилни фургона” в 73496.505.337
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Отмяна на Решение №173 по Протокол
№9 от 26.05.2016 г. на Общински съвет гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Отмяна на Решение №174 по Протокол
№9 от 26.05.2016 г. на Общински съвет гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Учредяване безвъзмездно право на
строеж за реализация на проект за ремонт и
реконструкция на Народно читалище „Христо
Ботев-1942 г.” с. Белица, община Тутракан, по
мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” към „Програма за развитие
на селските райони 2014 г.-2020 г.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Учредяване безвъзмездно право на
строеж за реализация на проект за ремонт и реконструкция на Народно читалище „Искра-1928
г.”,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 г.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Предложение за изграждане или монтиране върху платното за движение по път II-21
от Републиканска пътна мрежа в участъка през
с. Нова Черна и с. Търновци, община Тутракан,
на изкуствени неравности за ограничаване на
скоростта на движение на моторните превозни
средства (МПС).
Докладва: Чавдар Владимиров, Общински
съветник
28. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 191
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет-Тутракан
приема План за работата на Общински съвет
Тутракан за II-то шестмесечие на 2016 г.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 192
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и
във връзка с чл. чл.1 от Наредбата за символиката и отличията на Община Тутракан Общински
съвет-Тутракан
Избира комисия по символиката в седемчленен състав, както следва:
1. Данаил Николов Николов - Председател
ОбС-Тутракан
2. Димо Рачев Денчев - Зам. Председател
ОбС-Тутракан
3. Валентин Маринов Симеонов - Председател на група общински съветници
4. Нехат Ниязиев Кантаров - Председател на
група общински съветници
5. Ангел Иванов Иванов - Общински съветник
6. Шенол Али Молла - Общински съветник
7. Даниела Гвоздейкова-Кирякова - Секретар
на Община Тутракан
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 22а, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Общински съвет-Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ
I. Oбщински съветници за състава на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, както следва:
1. д-р Румен Паунов Петков - Общински
съветник
2. Красимир Йорданов Петров - Общински
съветник
3. Ангел Иванов Иванов - Общински съветник
4. Адем Шукри Адем - Общински съветник
5. Шенол Али Молла - Общински съветник
II. Председател и секретар на комисията от
посочените членове, както следва:
Шенол Али Молла - Председател на комисията
Ангел Иванов Иванов - Секретар на комисията
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка със Споразумение за
обществен ред и сигурност между Община
Тутракан и Районно управление на МВР-Тутракан от 08.06.2016 г., Общински съвет Тутракан
определя общинските съветници:
1. Чавдар Пенев Владимиров
2. Валентин Маринов Симеонов
да участват в състава на Местна комисия
за обществен ред и сигурност /МКОРС/, който
ще бъде утвърден със заповед на кмета на
община Тутракан.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 195
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет - Тутракан отпуска еднократна помощ
на Марийка Георгиева Василева - гр. Тутракан
,ул. «Ал.Стамболийки» №122 на стойност от
1500,00 лева /Хиляда и петстотин лева/.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 196
На основание чл.21 ал.1 т.23 и т.13 от ЗМСМА, Общински съвет-Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да
кандидатства за финансиране по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения
и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци" като партньор на Община Сливо поле и да подпише Споразумение
за партньорство.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан да
извърши всички последващи законови действия по изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 197
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за
социалното подпомагане и чл.36 /б, ал.4 и ал.5
от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишен план за действие по изпълнението на Областната стратегия в Община
Тутракан за период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 198
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местна
администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за
народните читалища Общинският съвет приема
докладите на НЧ „Стефан Караджа-1940”, с.
Шуменци и НЧ „Светлина-1941”, с. Преславци
за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства през 2015 година.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 199
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Тутракан:
Дава съгласие да бъде отпусната целева

помощ в размер на ч /четири/ кубични метра
дърва за огрев за всеки ветеран от войните и
пенсионер военно инвалид и по 2 /два/ кубични метра за съпруга на починал ветеран и от
Община Тутракан, живеещи на територията на
Община Тутракан.
Отпускането на целевата помощ да бъде
извършено съгласно приложен списък на
правоимащите. (Към 04.06.2016 г., броят на
ветераните е 3, вдовици 19 и военно инвалиди
пенсионери 8).
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 200
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2016г. приета с Решение № 81 по Протокол №
5/21.01.2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан
в част III, буква „Б” за „ Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг” в гр. Тутракан:
- Земеделска земя с площ от 997 кв.м. с
идентификатор № 73496.504.9, местност ”Зад
болницата” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с площ от 1095 кв.м. с
идентификатор № 73496.504.8, местност ”Зад
болницата” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с площ от 1003 кв.м. с
идентификатор № 73496.505.66, местност ”
Голишна” по КК на гр. Тутракан
- Земеделска земя с площ от 314 кв.м. с
идентификатор № 73496.505.69, местност ”
Голишна” по КК на гр. Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 201
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан,
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2016 г. приета с решение № 81 по Протокол №
5/21.01.2016 г., на Общински съвет гр. Тутракан
в част I, буква А, точка 14 за с. Нова Черна, точка
15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 за с. Царев дол и
точка 37 за с. Белица с имоти, частна общинска
собственост, за предоставяне под наем чрез
търг както следва:
14. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1341/12.11.2012 г. за частна общинска собственост, кв. 36, УПИ XIV - 550 по
планът на с. Нова Черна одобрен със Заповед
№44/25.02.1991г. с площ от 1050 кв. м.
15. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1995/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 28, УПИ XIII, с идентификатор
№83 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1630 кв. м.
16. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1993/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ III, с идентификатор
№42 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 899 кв. м.
17. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1999/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ II, с идентификатор
№42 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 936 кв. м.
18. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1994/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ I, с идентификатор
№42 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 837 кв. м.
19. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2006/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ ХIХ, с идентификатор
№48 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1090 кв. м.
20. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2007/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ IХ, с идентификатор
№48 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1065 кв. м.
21. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2011/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ ХХI, с идентификатор
№49 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 938 кв. м.
22. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2011/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ ХХI, с идентификатор
№49 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 938 кв. м.
23. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1998/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ ХХ, с идентификатор
№49 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1104 кв. м.
24. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2010/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ VIII, с идентификатор
№49 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1150 кв. м.
25. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2009/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ VII, с идентификатор
№49 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 953 кв. м.
26. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2014/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ XXII, с идентификатор
№50 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 895 кв. м.
27. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2015/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ IV, с идентификатор
№50 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 878 кв. м.
28. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2016/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 19, УПИ VI, с идентификатор
№50 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 885 кв. м.
29. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2005/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 28, УПИ IV, с идентификатор
№46 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1510 кв. м.
30. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1997/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ I, с идентификатор
№88 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1148 кв. м.
31. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1996/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ II, с идентификатор
№88 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1132 кв. м.
32. Незастроен урегулиран поземлен имот

с акт №2004/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ III, с идентификатор
№89 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1000 кв. м.
33. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2018/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ IV, с идентификатор
№89 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1352 кв. м.
34. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2002/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ V, с идентификатор
№89 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 770 кв. м.
35. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2017/17.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ VI, с идентификатор
№88 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1044 кв. м.
36. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №2003/16.05.2016 г. за частна общинска
собственост, кв. 21, УПИ VII, с идентификатор
№88 по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1243 кв. м.
37. Незастроен урегулиран поземлен имот
с акт №1900/19.10.2015 г. за частна общинска
собственост, кв. 37, УПИ XXVI, с идентификатор
№436 по плана на с. Белица одобрен със Заповед №1318/26.02.1953 г. с площ от 1740 кв. м.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 202
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 ПСР
на ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 991 кв.м. /
деветстотин деветдесет и един квадратни
метра/, представляваща имот с идентификационен №73496,50,4 в местността „Баша”
Зад болницата в землището на гр. Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно ползване:
за земеделски труд и отдих (съгласно §4к от
ПЗР на ЗСПЗЗ), е определена пазарна оценка
от 590,00лв. /петстотин и деветдесет лева/ и
данъчна оценка от 289,90 /двеста осемдесет и
девет лева и деветдесет стотинки/;
1.2. За земеделска земя от 1005 кв. м. /
хиляда и пет квадратни метра/, представляваща
имот с идентификационен №73496.504.536 в
местността „Баша” Зад болницата, в землището
на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496. С начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), е определена
пазарна цена от 598,00лв. /петстотин двадесет
и осем лева/ и данъчна оценка от 294,00 лв. /
двеста деветдесет и четири лева/.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
предприеме необходимите законови действия
по реда на §4 от ПЗРЗСПЗЗ за придобиване на
собственост от правоимащите по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.45а, ал.3 и чл.8, ал.4 от ЗОС, във връзка
с чл.2 и чл.6 от НРУУРОЖ, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост,
а именно: двустаен апартамент със застроена
площ от 74кв. м, находящ се с. Старо село, ул.
Съединение №30, на I-ви етаж в южното крило
на двуетажна масивна сграда, разположена в
УПИ-VI-182 в кв.25 по плана на селото от 1990г.,
с предназначение за жилищни нужди, за срок
от 3/три/ години.
2. ОПРЕДЕЛЯ началната тръжна цена с 50%
увеличение от определената за съответното
жилище по критериите по Глава III, раздел I
от НРУУРОЖ, в размер на 51,00лв. /Петдесет
и един лева/
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: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 204
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 6, ал.1 и чл.35, ал.5 от ЗОС,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна на собствеността на поземлен имот № 050043, находящ
се в землището на с. Варненци от публична
общинска в частна общинска собственост.
2. ДАРЯВА поземлен имот № 050043, находящ се в землището на с. Варненци, в полза
на държавата.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 205
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 кадастрален №73496.505.66 с площ от 1003 кв.м. ,
местност „Голишна”, категория IV /четвърта/
находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан,
съгласно АОС № 1978/31.032016 г., при
съседи: № 73496.505.346; №73496.505.202;
№73496.505.65; №73496.505.340; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 597.00 лв. /петстотин 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 № 206
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 кадастрален

№73496.505.69 с площ от 314 кв.м., местност
„Голишна”, категория IV /четвърта/ находящ
се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан,
съгласно АОС № 2033/13.06.2016 г., при
съседи: № 73496.505.202; №73496.505.3695;
№73496.505.207; №73496.501.2826 и №
73496.505.313; и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 303.00лв. /
триста и три 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 № 207
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 кадастрален
№73496.504.8 с площ от 1095 кв.м. , местност
„Зад болницата”, категория IV /четвърта/ находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан,
съгласно АОС №1838/09.04.2015г., при съседи:
№ 73496.4.105; №73496.504.9; №73496.504.32;
№73496.504.7 и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 652.00 лв. /
шестстотин петдесет и два 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 № 208
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 кадастрален
№73496.504.9 с площ от 997 кв.м. , местност „
Зад болницата”, категория IV /четвърта/ находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан,
съгласно АОС №1842/09.04.2015 г., при съседи:
№73496.4.105; №73496.504.10; №73496.504.33;
№73496.504.8 и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 593,00 лв. /
петстотин деветдесет и три 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 № 209
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 кадастрален №73496.502.11 с площ от 12780 кв.м.
по АОС № 463/30.03.2009 г. и 12785 кв.м. по
скица № 15-273324-08.06.2016 г., местност
„Дикя” находящ се в гр. Тутракан, по КК на
гр.Тутракан, при съседи: № 73496.502.12;
№73496.14.129; №73496.502.10; №7349654.347
и № 73496.54.348; и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 13635,00
лв. /тринадесет хиляди шестстотин тридесет
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 № 210
На основание чл. 56, ал.2, чл.124, ал. 2 и ал. 3
от ЗПФ и чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Общински
съвет-Тутракан:
1. Утвърждава - Актуализиран поименен
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 30 юни 2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация по
бюджета за 2016 г. произлизащи от актуализацията на поименния списък за капиталовите
разходи.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 13,
Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 211
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.39
ал.5 от ЗОС във връзка с чл.50 ал.2 и ал.5 от
НРПУРОИ и §4 от ПЗР от Закона за народните
читалища, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване върху масивна сграда НЧ
„Христо Ботев – 1942”, с. Белица 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 с. Белица, кв.12, УПИ-VI, по плана на
селото, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953
г., ул. „Десети май” с АОС №1871/17.06.2015 г.
в полза на СНЦ „НЧ Христо Ботев -1942 г.” с.
Белица, община Тутракан, Булстат 000559662,
представлявано от Албена Стоянова Лефтерова
- Председател на читалищното настоятелство,
за срок до прекратяване на читалище.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно
право на ползване върху масивна сграда НЧ
„Искра - 1928г.”, с.Цар Самуил 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, УПИVI, поземлен имот №368 по плана на селото,
одобрен със Заповед №324/22.08.1990 г., ул.
Дочо Михайлов №19 с АОС№1916/06.11.2015
г. за поправка на Акт№1876/25.06.2015 г. в
полза на СНЦ „НЧ Искра-1928 г.”, с.Цар Самуил,
община Тутракан, Булстат 000560052, представлявано от Адем Шукри Адем - Председател
на читалищното настоятелство, за срок до

28.07.-3.08.2016 г.
прекратяване на читалището.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да сключи договори за безвъзмездно право
на ползване с председателите на читалищните
настоятелства.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 212
Във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
на основание чл. 129, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ Общински
съвет-Тутракан:
Одобрява - Подробен устройствен план /
ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за проектиране
на подземно кабелно трасе за ел. захранване
на „Жилищна сграда с гараж: в 73496.505.335
и ел. захранване на „Два хладилни фургона” в
73496.505.337.
Трасето е проектирано да мине през ПИ с
иден. 73496.505.336, ПИ с идент. 73496.505.335
(собственост на възложителя), ПИ с идент.
73496.505.205 (полски път, Общинска публична собственост) и достигне имот с идент.
73496.505.337 (собственост на възложителя).
Едното трасе е с дължина 25,25 м, а другото
с дължина 34,55м. и сервитут 2,00 м от двете
страни. В изкопа се полагат два броя кабел на
ел. захранване. Кабелното ел. трасе преминава
през имот „Полски път”, Общинска публична
собственост с дълж. 5,83 л.м и площ заета от
сервитута 23 кв.м.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 213
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.99, т.2 във връзка с чл.102 от АПК, Общински съвет гр. Тутракан:
Отменя свое Решение №173 по Протокол
№9 от 26 май 2016 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 214
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.99, т.2 във връзка с чл.102 от АПК, Общински
съвет гр. Тутракан:
Отменя свое Решение №174 по Протокол
№9 от 26 май 2016 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 215
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 г.”, 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 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 не по-малко от 10 до 15 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 г.”, с. Белица, община Тутракан.
3. Дейностите по проектите отговарят 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 № 216
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 №324/22.08.1990
г.,ул. Дочо Михайлов №19, 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 не по-малко от
10 до 15 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 „Искра-1928 г.”, 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 № 217
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, общински съвет гр. Тутракан:
ДАВА принципно съгласие за изграждане
или монтиране върху платното за движение
на изкуствени неравности за ограничаване на
скоростта на движение на моторните превозни
средства (МПС) - „средства за ограничаване
на скоростта на движение” по път II-21 от
републиканската пътна мрежа в населените
места от община Тутракан - с. Нова Черна и
с. Търновци.
Възлага на кмета на община Тутракан да
предприеме всички необходими действия за
изграждане или монтиране на изкуствени неравности, съгласно т.1 от настоящото решение
и в съответствие с НАРЕДБА № РД-02-20-10 за
условията за изграждане или монтиране върху
платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на
скоростта на движение и изискванията към тях.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбСТутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

СМЯХ

- Как може непрекъснато
да се караш с жена си, а в
същото време да уважаваш
тъща си?
- Навремето именно тя
беше срещу нашия брак.

от това! Като ги гледам полезно!
колегите, събуждат се в
- Моят дядо пък доживя до
пет като пичове и кой от 108 години!
- И ядеше много бонбони ли?
къде е!
- Не, не се бъркаше в чужВлизам днес в един био ди работи!
магазин и гледам пакетче
Вбесен зет изпраща СМС
с надпис "Люцерна на прах"
на тъща си: - Вашето изде250 грама, цена 16,50 лв...
- Бaх мама му, на село лие се повреди. Не готви, не
козата в какъв лукс си чисти, не пере, не глади...
живее...

- Мога ли да наема стая
- Когато съм с жената при вас?
на гости, пия съвсем малко.
- Безспорно!
- Що, не ти дава ли?
- Без порно? Дръжте си я!
- Не, веднъж прекалих и
ми се видя, че имам две
Учителят казал на ученижени. Такъв ужас не съм ците: - Всички олигофрени
преживявал.
да станат.
Никой не станал. По едно
- Къде държите спестя- време станал Иванчо. Учиванията си?
телят попитал:
- В мечтите си.
- Защо стана?
- Стана ми мъчно да сто- Шефе, нощес не се ите само вие прав и реших
наспах.
да ви правя компания
- Причината?
- И причината не се на– Четири литра наливна
спа.
бира, моля.
– А носите ли си съд, в
- Докторе, от близо сед- който да ви я налея ?
мица страдам от безсъние.
– Със съда разговаряте…
- И какви по-точно са
оплакванията?
Из женски форум:
– Ами, будя се някъде към
"9 планети, 258 страни,
два - два и половина и не 809 острова, 7 континента,
мога да заспя повече.
7,3 милиарда население, а аз
- Хмм... Най-вероятно съм необвързана..."
стресът е причината. С
какво се занимавате?
- Момиченце не яж тол- Чиновник съм, но не е кова много бонбони,не е

Тъщата отговаря:
- Изборът е лично Ваш
и производителят не носи
отговорност за скрити
дефекти. Сделката е сключена. Гаранцията е изтекла.
Възможна е поява на програмна грешка. Опитайте
да отстраните проблема с
ключа си. Ако не се справите - потърсете майстор!

Продажби

Продавам къща в с.Белица. Тел. за връзка: 0887418520
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

- Купих си кола, ама нещо
не върви.
- За колко я взе?
- 900 лева.
- Аз за толкова хладилник
си взех, и той не върви.

7

ХОБИ

28.07.-3.08.2016 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

28.07.-3.08.2016 г.

3D рисунки в алеята на Крайдунавския парк Млад скулптор изработи плоча на
читалището в Нова Черна
Пет 3D рисунки ще се
появят по алеите в Морската градина. Художниците ще рисуват до
Слънчевия часовник, на
отклонението за кривото
дърво на централна алея,
на площада с осветените
фонтани под Пантеона,
на алеята до зоопарка и
до Делфинариума, а всички желаещи могат да наблюдават работата им.
В 3D арт фестивала ще
се включат 8 художници
от България и Сърбия.
Весела и Невена ще нарисуват 3D стенописи на
морска тема.
Творбата в Крайдунавския парк на Тутракан,
според качеството на

Калина ГРЪНЧАРОВА
а гребеш или се
повозиш на лодка
"Тутраканка", да успееш да запазиш равновесие на една колона или да
поговориш с корморан, ей
така, в една от алеите
на Крайдунавския парк
в Тутракан, вече е възможно! И да се снимаш
за спомен - също, защото
емоция без снимка, какво
е...
Този стенопис върху
алеята беше сътворен за
три дни от младите ху-

Д

дожнички Весела Петрова
и Невена Лефтерова. Те
са възпитаници на Факултета по изобразително
изкуство на ВТУ "Св.
Св.Кирил Методий" - завършили са специалността "Стенопис". Специализирали са "Мозайка и витраж". Докторантурата
на Весела е "Съвременен
витраж", а на Невена - "3D
стенопис".
По европейски проект
те са изработили една
витражна инсталация за по проект е и мозайката
галерията в Сливен, също за Юридическия факултет на Великотърновския
университет.
Невена Лефтерова има
ателие във Велико Търново, което се нарича
"НЕ". Ателие за творчество, оригиналност и
вдъхновение го определя
самата тя. Освен това
е автор и на карикатури,
които могат да се видят
в профила на Ателието
във Фейсбук.
Весела Петрова се занимава с деца, преподава
уроци по рисуване във
Велико Търново, приема
поръчки за рисуване на
пейзажи и портрети.
И двете млади художнички са категорични, че
техни учители в професията са проф. Олег Гочев
от Националната художествена академия и доц.
Борис Желев - декан на
Факултета по изобразително изкуство във ВТУ.
Досега са участвали
в два фестивала за 3D
изкуство в Сърбия и се
надяват да получат нови
предложения за участия.
Когато четете тези
редове, Весела и Невена
вече ще са във Варна,
където до 31 юли ще
продължи Международен
3D арт фестивал, организиран от асоциацията
за изкуство “Аrt Universe”.

НЧ "Васил Йорданов - 1942
г." в с. Нова Черна вече е с
нова Информативна плоча
с нисък релеф на логото
на читалището. Плочата е
изработена от врачански
камък и е с размери 80/40/5
см, съобщи библиотекарят
Радка Стефанова.
Тя е дело на младия новочерненски скулптор, художник и творец Иван Николов.
При поставянето на плочата негов помощник е баща
му Въльо Николов, а също

самодейците на читалището Габриела и Росица
Иванови и кметът на Нова
Черна Нехат Юсмен!
"Благодарим ти, Ване, от
сърце, защото с твоята
творба името на Васил
Йорданов, ще остане вечно
в сърцата на новочерненци!"
- добави още Стефанова.
Иван Николов е завършил
във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ
"Св. Св. Кирил и Методий".
“ТГ”

боите и особено - метеоусловията, е гарантирана поне 6 месеца. Ако
обаче е на стена, тогава
продължителността на
живот е години, уточниха художничките. Ако
в Тутракан се намери
подходящо място на стена, следващата година
те с удоволствие биха
сътворили нов 3D стенопис. Разбира се, ако ги
поканят. Прочее, Невена и
Весела са състуденти на
тутраканския художник
Дамян Стелиянов, по чиято идея те бяха в нашия
град и сътвориха тази
атракция.
"Градът е спокоен, хората са приятни, Дунавът
- прекрасен! Реката ни
заплени и ни даде идеи
за нов проект догодина!" - това са основно
впечатлението им от
няколкодневната визита
в Тутракан.
На снимките:
Горе - авторите на 3D
рисунките Весела Петрова и Невена Лефтерова
със спасителни жилетки
гребат към брега
Средата - 3D Корморанът
Долу - Тутраканци вече
пробваха 3D колоните:
Бистра Бонева и синът й
със снимка за историята

Честит рожден ден
и да почерпят:
28 юли - Красимир ПЕТРОВ, Общински съветник от
ПП АБВ, Ротари Клуб Тутракан
28 юли - Калина МИХАЙЛОВА, Кмет на с. Шуменци,
община Тутракан
28 юли - Теодора СТОЯНОВА-КУЦАРОВА, ТС "Борис
Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 юли - Марчо ДИМИТРОВ, Бивш главен редактор на
в. "Тутракански глас"
29 юли - Аурел СТОЯНОВ, Ръководител на Школата по
изобразително изкуство към ОЦИД-Тутракан
30 юли - Рафие РАФЕТ, Спец. "АФО", Кметство Листец,
община Главиница
31 юли - Стефка ИЛИЕВА, РЕП-Тутракан
31 юли - Борислав ДИМОВ, Директор на Дирекция"

Общинска собственост", Община Тутракан
1 август - Николай КАЛЧЕВ, ДТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 август - Адем АДЕМ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
2 август - Елена АТАНАСОВА, Художествен ръководител на ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
2 август - Владимир ДИМИТРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 август - Сезен ПОСИ, Общински съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
3 август - Гина ДОЙКОВА, Чистач, ДГС-Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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