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Цена 0.60 лв.

Лъснаха най-големите длъжници към
общинския бюджет, "Булганел" води класацията
Калина ГРЪНЧАРОВА
пълно единодушие бяха
приети проектобюджетът
на община Тутракан за 2017
г. и актуализираната бюджетна
прогноза за периода 2018-2019 г. на
проведеното на 10 септември редовно заседание на Общинския съвет.
Във връзка с протест и образувано административно дело в

С

Административен съд-Силистра,
общинските съветници приеха Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за рекламната дейност
на територията на община Тутракан.
В протеста се твърди, че чл.12, ал.2
от цитираната Наредба противоречи
на чл.57, ал.3 от Закон за устройство
на територията, който предвижда,
че в чужди поземлени имоти и

Уважаеми Дами
и Господа,
Скъпи съграждани,
Най-сърдечно Ви
поздравявам по случай
празника на град Тутракан –
21 септември!
В дни като този
изразявам благодарност
към Вас за доверието и
подкрепата!
Желая Ви здраве, благополучие и нека заедно да
се борим за успеха и развитието на нашия град!

сгради разрешение за поставяне на
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
се издава въз основа на изрично
писмено съгласие от собственика
на поземления имот или писмен
договор за наем на заетата от съоръжението площ.
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общин-

ска собственост беше допълнена с
нови обекти и приети решения за
разпоредителни сделки с тях.
Общинският съвет в Тутракан
даде съгласие Общината да подаде
искане за отпускане на краткосрочен
кредит от Фонд "ФЛАГ" за изпълнение на проект за изграждане на
Пречиствателна станция и доизна стр. 2

Уважаеми
съграждани,
С голямо удоволствие Ви
поздравявам по случай
празника на град Тутракан –
21 септември!
Нашият град е уникално
красив, с богата история и
неповторими
забележителности.
Убеден съм, че добрите
традиции ще се предават на
поколенията, за да се възраждат силата
и самочувствието на съвременните млади хора!

Честит празник!

За да пребъде ТУТРАКАН!
Д-р Димитър Стефанов,
Кмет на община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Хайде на училище!

очно в 9:00 часа на 15
септември започнаха
тържествата по повод откриването на новата
учебна година във всички
училища на територията
на община Тутракан. Най-
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Уважаеми учители,
Скъпи деца и родители,
Най-сърдечно Ви поздравявам по
случай началото на учебната година!
Нека са благословени трудът,
търпението, обичта и знанията,
които учителите даряват на децата!
Бъдете здрави и все така изпълнени с
всеотдайност и грижа!

На добър час!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

нетърпеливи и любопитни,
както винаги, са първокласниците. Те преминаха
през цветни шестици под
одобрителните и радостни
погледи на всички.
на стр. 3

Уважаеми учители,
ученици и родители,
Пожелаваме дните Ви да бъдат
изпълнени с незабравими мигове,
много знания, весели игри и усмивки!
Нека оптимизмът и вярата в
собствените сили не Ви напускат!
Желаем Ви здраве и успехи!

Успешна учебна година!
Сюзан ХАСАН, В.и.д.Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми учители, ученици и
родители!
Започва новата учебна година. Обградете
децата с много любов и търпение.
Споделете с тях всеки миг на радост,
помагайте им в трудностите и бъдете
горди с успехите им!

На добър час!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан
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РЕГИОН

НОВИНИ
АНАСТАСИЯ ЯКОВА ПРЕДСТАВЯ НОВАТА СИ КНИГА
"Тайните на Дунава" се нарича новата книга на тутраканката Анастасия Якова. В нея тя описва 30 истории за преселението на български
семейства вследствие на Ньойския договор и Крайовската спогодба.
Книгата ще бъде представена на 16 септември от 17:30 часа в
залата на Обреден дом в Тутракан.
Подробности - в следващия брой на вестника.
МУЗЕЕН СПЕЦИАЛИСТ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДЕН
НАУЧЕН ФОРУМ
Археологът Георги Митев ще вземе участие в Международна научна конференция „Археологически и нумизматични изследвания”,
която ще се проведе на 15 и 16 септември в Общинския музей в
румънската столица Букурещ. Той ще представи доклад на тема
„Археологически разкопки на Северна крепостна стена на антична
Трансмариска 2009-2011 г.”
РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА В ОБЛАСТТА НАМАЛЯВАЛА
Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6426. Техният
брой за пореден месец намалява - с 84 в сравнение с края на юни.
Като търсещи работа лица са регистрирани и 135 заети, 67 пенсионери и 45 учащи. Равнището на безработица за област Силистра, е
14,1%, при 14,3% през предходния месец. /В сравнение с юли 2015
г. равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта./
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и
относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа – 36,3% /566 безработни лица/,
следват общините Главиница - 32,5% /1085/, Алфатар – 23,2% /230/,
Ситово - 23,1% /348/, Дулово – 20,4% /1973/, Тутракан – 11,4% /595/,
и най-ниско в община Силистра - 7,0% /1629/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1
година) към края на юли са 3200 (с 80 по-малко, отколкото са били
през юни) от всички регистрирани безработни в областта.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от
всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите
до 29 години – 8%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 506.
НАД 4 МИЛИОНА ЛЕВА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
ЗА ПЧЕЛАРИТЕ ЗА 2016 г.
Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална
помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. в размер на
4 379 000 лева. Финансовата помощ е предназначена за физически
лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани. Пчелините, с
които се кандидатства за подпомагане, трябва да са регистрирани
като животновъдни обекти по изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност не по-късно от 29 февруари 2016 г.
По схемата ще се подпомагат пчелари, отглеждащи между 20 и 200
пчелни семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства de
minimis ще се предоставя за първите 200 пчелни семейства. Размерът
на подпомагане на пчелно семейство е до 7 лева.
Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства, могат
да подават заявления до 26 септември 2016 г. в отделите „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“ на областните дирекции на ДФ
„Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащането на
помощта е от 17 до 31 октомври 2016 г.
ШАХМАТ
Турнир по шахмат за деца и мъже ще се проведе на 18 септември
(неделя). Той е посветен на предстоящия Празник на града и се
организира от Шахматен клуб "Трансмариска".
Началото е в 9:00 часа в шахклуба, който се намира в бл. "Росица".
КРИМИНАЛЕ
В опасна близост до огнищата били 80 дка посеви и 2 къщи в село
Нова Черна и 4 къщи и 6 дка лоза край село Подлес на 9 септември,
където в гасенето се включили и местни хора. Причина за произшествията е човешка небрежност.
Хранителни и промишлени стоки на стойност около 500 лева са
откраднати от магазин в село Шуменци. Престъплението е извършено
в периода 10-11 септември чрез взломяване на врата. На адреса е
извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Пожар в сухи треви в района на Нова Черна са загасили огнеборците на 13 септември. Няма материални загуби.

15.09.2016 г.

Лъснаха най-големите длъжници към
общинския бюджет, "Булганел" води класацията
от стр. 1
граждане на канализационната мрежа в града с индикативен размер 29
160 000 лв. и дългосрочен кредит
по същият проект с индикативен
размер 3 240 000 лв.
Съгласие получи и предложената
от кмета на общината д-р Димитър
Стефанов докладна записка за
кандидатстване с проект " Реконструкция и/или рехабилитация на
общински пътища на територията
на община Тутракан, включително
съоръженията и принадлежностите
към тях" по отворената в началото
на месец септември подмярка 7.2
"Инвестиции в съдаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони" на Програмата
за развитие на селските райони.
Финансовата помощ е в размер на
100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекти.
Със свое решение местният
парламент упълномощи кмета на
общината да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
в полза на регионалното министерство в размер на 303 154, 32 лв. за
обезпечаване на авансово плащане
по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проект "Енергийна ефективност за

многофамилни жилищни сгради
бл. "Възход-3" и бл. "Възход-4", гр.
Тутракан".
Приета е и актуализирана Програма за управление на отпадъците
на община Тутракан за периода
2014-2020 г.
На това заседание станаха ясни
и най-големите длъжници към
общинския бюджет - това са седем
фирми, които от години дължат
неплатен данък върху недвижими
имоти (ДНИ) и такса "Битови отпадъци" (ТБО), както и данък върху
движимо имущество - за МПС. В
сравнение с предходната година,
недоборът при ДНИ и ТБО е намален с 26 хил.лв. (през 2015 г. е бил
66 841,90 лв., а сега е 40 961,93
лв.), докато недоборът за МПС от

8 720,78 лв. през 2015 г., сега е 11
119,14 лв.
Най-големият длъжник към общинския бюджет е фирма "Булганел" с 22 895,92 лв. неплатени
данъци и такси. Общинската администрация е предприела действия
по събирането им и освен съставен
акт има наложена възбрана на недвижим имот.
В "класацията" следват фирма
"Невани" - 10 250,31 лв., с недобор
за движимо имущество (с покана
и акт); "Брезентови изделия" - 9
101,02 лв. - неплатени ДНИ и ТБО
и 336,30 лв. - МПС (с покана и акт);
"Владимир Дистилърс Къмпани" - 5
248,79 лв. - неплатени ДНИ и ТБО
(с възбрана на недвижим имот и
сключено споразумание за разсро-

чено плащане); "Палермо" - 561,35
лв. - неплатени ДНИ и ТБО и 532,53
лв. - МПС (с възбрана на недвижим
имот); "Аким Стар" - 2 164,46 лв. и
"Вили" ЕООД - 990,39 лв. - неплатени ДНИ и ТБО (и двете фирми са с
покана за плащане).
В края на заседанието, зам.председателят на Общинския съвет Димо Денчев предложи да
бъде увеличена субсидията на
футболните клубове с 1000 лв., а
сумата определена за отбора на
с. Преславци, който вече не играе
в областното първенство, да бъде
преразпределена също между
участващите тимове. Решение по
предложението ще бъде прието
по време на следващото редовно
заседание.
Тържествена ще бъде следващата сесия на Общинския съвет - на 21
септември, когато е Празникът на
града. По този повод, съветниците
приеха с Грамота да бъде отличен
Милен Тодоров Грозев за изключителни заслуги в областта на
спорта. Той е участвал в Държавни
първенства за незрящи по кандаска
борба, където е печелил златен и
сребърен медал. Три златни и един
сребърен медал печели в хвърляне
на диск и тласкане на гюле от държавни първенства по лека атлетика
за незрящи.
Редовната сесия на тутраканския парламент е насрочена за 27
октомври.

Земеделските стопани могат да Започна прием по подмярка 7.2 от ПРСР
правят справки за двойно
декларирани площи за Кампания 2016 В
емеделските стопани
вече имат възможност да
направят справка дали в
декларираните от тях площи за
подпомагане за Кампания 2016
има застъпвания, къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно
декларираните площи.
Информацията е публикувана на
сайта на ДФ „Земеделие”, в секция
„Система за индивидуална справка
по Директни плащания".
Започна и процедурата по изпращане на уведомителни писма
за установените застъпвания.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба
5 за условията и реда за подаване
на заявления по схемите и мерки
за директни плащания, в срок до
20 работни дни от получаването
на уведомително писмо, но не
по-късно от 1 декември 2016 г.,
кандидатите трябва да се явят
в отдел „Прилагане на схеми и
мерки за подпомагане“ (ПСМП) на
съответната областна дирекция на

З

ДФ „Земеделие“ и да представят
документи, доказващи правото за
ползване на застъпените площи.
Стопаните, получили уведомителни писма за установени двойно
декларирани площи, могат да
получат в областната дирекция на
Фонда карта за всяко застъпване.
Кандидатите, които са направили електронна справка в сайта на
ДФ „Земеделие” и са установили,
че в декларираните от тях площи
има застъпвания, могат да подготвят документите, доказващи
правото за ползване на земите, и
да ги представят в областните дирекции на ДФЗ и преди връчването
на уведомително писмо.
За Кампания 2016 броят на двойно
заявените площи значително е намалял. Чрез кръстосани проверки са установени застъпвания в заявленията
на 10 390 кандидати. За сравнение
- за Кампания 2015 застъпванията
са били 23 349, а за Кампания 2014
– 54 733.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 септември 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
1 отчетник – няма изискване за заемане
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младеж1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките исикване за заемане
ресурси” – в две направления:
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
- За обучение по време на работа
1 чистач/хигиенист – няма изискване за заемане
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
2 водачи на машини за горско стопанство – средно образова1 технически секретар – средно обр.
ние, шофьор кат.Ткт, опит 5 години
1 чистач/хигиенист – основно/средно обр.
1 психолог – висше образование по специалността
1 общ работник – основно обр.
4 оператори, производствена линия – средно образование
5 сервитьори – основно/средно обр.
1 техник, комуникации – средно образование
2 бармани - основно/средно обр.
10 гладачи – няма изискване за заемане
2 общи работници – основно обр.
6 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
2 секачи – няма изискване за заемане
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – ср.обр.
3 лекари - висше образование, медицина
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
Други СРМ към деня:
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

областните дирекции на
Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления
по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските
райони“ на Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) 20142020 г. Приемът ще продължи до
3 октомври 2016 г.
Всички допустими дейности, за
които може да се кандидатства, са
разписани детайлно в Заповед РД
09-552/02.08.2016 г. на министъра
на земеделието и храните. Общият
бюджет за този прием по подмярка
7.2 е в размер на левовата равностойност на 341 млн. евро.
Финансова помощ по подмярката в размер на 150 млн. евро е
осигурена за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
общински пътища и съоръжения.
В този бюджет са предвидени 50
млн. евро за ремонт на нови и съществуващи улици и прилежащите
им съоръжения, както и 85 млн.
евро – за изграждане и рехабили-

тация на водоснабдителни системи
и съоръжения в населени места
с под 2 000 еквивалент жители,
попадащи в селските райони.
В бюджета по подмярка 7.2 се
предвижда кандидатите да получат
финансова помощ от общо 40 млн.
евро за общинска образователна
инфраструктура с местно значение
в селските райони – 15 млн. евро
са за детски градини и 25 млн.
евро – за основни или средни
училища, финансирани от бюджета на общината. 10 млн. евро
е финансирането на изграждане,
ремонт, реставрация, закупуване
на оборудване и/или обзавеждане
на обекти, свързани с културния живот в населените мяста в
селските райони. За изграждане
и реновиране на социална инфраструктура за предоставяне на
услуги, които не са част от процеса
на деинституционализация на деца
и възрастни, финансовата помощ
е 6 млн. евро.
Допълнителна информация,
свързана с кандидатстването за
финансово подпомагане по подмярка 7.2, може да намерите на
сайта на ДФ„Земеделие“. “ТГ”
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 41/13.09.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че с издадена Заповед № РД-04-1205/13.09.2016 год. на
Кмета на Община Тутракан е разрешено изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на „ЕЛВИРА НН” ООД, ЕИК 202768278 с
управител Николай Василев Николов в обхват на един
поземлен имот - №103004 в землището на с.Цар Самуил,
Начин на трайно ползване: Стопонски двор, местност:
”Акар гьол”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/.
Заповедта на подлежи на оспорване.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

3

РЕГИОН

15.09.2016 г.

В ход е реализацията на социален проект "Независим живот
на гражданите на Тутракан"
се възползват от проекта.
Освен това са извършени подбор на персонал на звено за
почасови услуги - ръководител и
технически сътрудник и са сключени трудови споразумения с 55
социални асистенти и домашни
помощници.
Целевата група по проекта,
включваща 76 потребители на
социалната услуга е преминала
два етапа. В първия етап са одобрении 45 потребители, за които
социалната услуга стартира на 26
февруари т.г. Във втория етап са
включении всички потребители
подали документи по приключиобщина Тутракан продължава успешното изпълнение на проект “Независим
живот за гражданите на Тутракан”, който стартира в началото на
годината. Услугата ще се предоставя в продължение на 18 месеца.
Проектът е продължение на
провежданата социална политика
на Общината, ориентирана към хората в неравностойно положение,
която е в унисон с националната
стратегия за деинституционализация на социални услуги. Той е част
приоритетите в Общинския план
за развитие на Община Тутракан
за 2015-2020 г. и е насочен за
разширяване обхвата на социалните услуги.
Хора с увреждания и техните
семейства и хора над 65 години с
ограничения или в невъзможност
за самообслужване обхваща целевата група.
Подобряване качеството на
живот и на достъпа до услуги за
социално включване в отговор
на комплексните потребности,
включително и здравни с цел
преодоляване на последиците от
социалното изключване и бед-

В

ността, а също и възможности за
връщането на реалния пазар на
труда на лицата, които полагат
грижи за близките си с увреждания са основните цели на проекта.
Няколко са основните дейности
включени в проекта: Подбор и
напасване на потребители и доставчици на социални услуги; Предоставяне на почасови 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; Обучение
на персонала за предоставяне на
услугите; Представяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ
социални услуги; Мотивационна
и/или психологическа или друг
тип подкрепа за потребителите на
услугите, според тяхната индивидуална потребност.
На пресконференция, проведена на 8 септември, бе отчетена
дейността за първите шест месе-
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ОБЯВЛЕНИЕ

та са се възползвали 78 потребители като от тях 1 е починал и 1 се
е изселил в друго населено място.
На тяхно място са включени двама
потребители от резервите, подали
документи към 29.01.2016 г.
Досегашната работа и постигнатите резултати, дават основание да се направи извода, че
поставените в проекта цели се
реализират.
“ТГ”

22-25 септември 2016 г.

Българското Черноморие
Програма - 4 дни/3 нощувки

ца. Стана ясно, че са проведени
предварителни срещи и информационна кампания, включваща
срещи с кметовете по населени
места и разяснения за стартиране
на проект «Независим живот за
гражданите на Тутракан", а също
информационни срещи за запознаване населението по селата
със целите и задачите на проекта
и разясняване на условията, на които трябва да отговарят жителите
на община Тутракан, желаещи да

лия проект «Нови алтернативи».
На тях са направени нови социални
оценки и социалната услуга стартира на 15 март.
Проведени са и 116 индивидуални срещи с възрастни самотни
хора и лица с увреждания в населените места и са набрани 116
пакета комплекти документи на
кандидати за ползване на услугата
«Социален асистент» и «Домашен
помощник», информираха още на
пресконференцията. Изготвени са

те и учителите бяха поздравени от
зам.-кмета Петя Князова-Василева
Статистиката в началото на
учебната година сочи още, че СУ
"Христо Ботев" в Тутракан вече
е най-голямото училище - с 553
ученици, изпреварило за първи
път СУ „Йордан Йовков", което е
с 494 ученици. В останалите две
общински училища - в селата Нова
Черна и Цар Самуил, учениците са

съответно 91 и 54, класовете в тях
са маломерни, има и слети.
В държавното СПИ „Христо
Ботев” в с. Варненци се обучават
31 деца до 8-ми клас.
Децата в детските градини са
общо 390, като в ДГ „Славянка"
и нейните филиали са 140, в ДГ
„Полет" - 128 и в ДГ „Патиланчо"
- 122 деца.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Хайде на училище!
от стр. 1 Кирил и Методий”, с. Нова Черна
и само 8 в ОУ „Стефан Караджа”,
През настоящата 2016/2017-та с. Цар Самуил.
учебна година първокласниците
На празника в СУ "Христо Бов общината са общо 109, като 50 тев" присъстваха зам.-областса в СУ „Христо Ботев", 35 - в СУ ният управител Младен Минчев
„Йордан Йовков", 16 - в ОУ „Св.св.
и зам.-кметът
Елена Балтаджиева. Училището
получи книги
от Общината и
Поздравителен
адрес от кмета
д-р Димитър Стефанов.
Същите подаръци получиха и
останалите училища.
В СУ "Йордан
Йовков" ученици-

индивидуални планове и индивидуални планове-графици на всеки
потребител.
Сключени са 76 тристранни договори с потребителите, с регламентирани права и задължения на
доставчика на услугата – Община
Тутракан, социален асистент или
домашния помощник и потребителите на социалната услуга.
До настоящия момент от проек-
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№ 38/07.09.2016 год.

№ 39/08.09.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Ивелина Валентинова Неделчева и
Ангел Стефанов Неделчев е издадена Заповед №РД04-1182/07.09.2016 год. на Кмета на Община Тутракан
с разрешение да възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация
/ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 501.
616 по КККР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв.150 от
План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с
Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚȼɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɦɟɱHɧɚɝɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɜɢɡɚɨɬɝɥɚɜɧɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɡɚɩɪɨɟɤɬɧɚ
Äɋɬɨɩɚɧɫɤɚɫɝɪɚɞɚɫɴɫɫɦɟɫɟɧɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ´
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɂɦɨɬ ʋ ɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚ ÄȺɤɚɪ
ɝɶɨɥ´ɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ȼɢɡɚɬɚɟɢɡɞɚɞɟɧɚɧɚÄȿɅȼɂɊȺɇɇ´ɈɈȾ
ɝɪɋɨɮɢɹɪɧɌɪɢɚɞɢɰɚɭɥÄɆɢɯɚɢɥȻɭɛɨɬɢɧɨɜ´ʋ
ɫɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɢɤɨɥɚɣȼɚɫɢɥɟɜɇɢɤɨɥɨɜ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ȼɂɁȺ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɨɛɠɚɥɜɚɧɟ ɩɪɟɞ Ⱥɞɦɢ
ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɫɴɞɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɁɍɌɱɪɟɡ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨɢɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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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И румънците признаха таланта Дневният център за възрастни
на тутраканските танцьори хора в с. Сокол отпразнува
четвъртия си рожден ден
П
ɪɟɞɢ ɜɪɟɦɟ ɜɫɹɤɨ ɪɟ
ɲɟɧɢɟ ɞɚ ɢɡɩɪɚɬɢɲ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɫɢɜÄȾɨɦɡɚ
ɫɬɚɪɢ ɯɨɪɚ³ ɫɟ ɫɦɹɬɚɲɟ ɡɚ
ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɫɢɧɨɜɧɚ ɧɟɛɥɚɝɨ
ɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɤɨɪɚɜɨɫɴɪɞɟɱɢɟ
Ɇɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɞɧɟɫ ɫɚ ɜɫɟ
ɩɨɚɧɝɚɠɢɪɚɧɢ ɚ ɫɬɚɪɢɬɟ
ɜɫɟɩɨɛɨɥɧɢɢɫɚɦɨɬɧɢɋɬɚ
ɪɨɫɬɬɚɟɧɟɳɨɧɟɩɪɢɹɬɧɨɧɨ
ɨɳɟɩɨɫɬɪɚɲɧɨɫɬɚɜɚɤɨɝɚɬɨ
ɢɦɚɲɜɞɨɦɚɫɢɛɥɢɡɴɤɤɨɣɬɨ
ɟ ɛɨɥɟɧ ɢ ɟ ɧɭɠɧɨ ɞɚ ɨɬɞɚ
ɞɟɲ ɰɹɥɨɬɨ ɫɢ ɜɪɟɦɟ ɫɢɥɢ
ɢ ɝɪɢɠɢ ɡɚ ɧɟɝɨ Ɍɨɱɧɨ ɬɭɤ ɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɨɬɧɚɥɢɱɢɟɬɨ
ɧɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɤɨɢɬɨ
ɡɚɦɟɫɬɜɚɬ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ

Светлана ПЕТКОВА
първо място и специална награда от
Фолклорен фестивал
проведен в град Моинещи,
Румъния се завърнаха танцьорите от Танцова формация "Дунавска младост".
Във фестивала взеха
участие 71 групи и индивидуални изпълнители на
песни и танци от различни
възрастови групи и различни краища на страната-домакин, от България, Унгария
и Сърбия.
Фестивалният ден започна с дефиле, което беше
една безкрайна шевица
от костюми, багри и красота, в която се вееше
българският трибагреник и
хората, наредени по тротоарите, повтаряха "Булгария,
Булгария". Когато се провираш сред тази публика,
опитвайки се да запечаташ
с фотоапарата дефилето,
се усеща възхищението
и топлото отношение на
хората към българското.
Поради големия брой участници, нашият ред дойде
привечер, тъй като бяхме

С

определени да закрием конкурсната част на фестивала. А след двучасов концерт на известни румънски
певици, по молба на организаторите и публиката,
"Дунавска младост" излезе

отново на сцената и взриви публиката със своето
изпълнение. Толкова много
аплодисменти и комплименти получиха танцьорите ни,
колкото никой друг, стъпил
на фестивалната сцена
през този ден. Денят запо-

ɞɟɧɛɟɲɟɨɬɩɪɚɡɧɭɜɚɧɫɦɧɨɝɨ
ɜɟɫɟɥɢɟ ɢ ɤɪɚɫɢɜɢ ɟɦɨɰɢɢ
ɏɭɛɚɜɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɛɨɝɚɬɚɬɚ
ɩɨɱɟɪɩɤɚɩɨɜɞɢɝɧɚɝɪɚɞɭɫɚɧɚ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɪɢɞɟɫɟɬɬɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢ
ɝɨɫɬɢ ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚ ɨɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɨ
Ɉɛɳɢɧɫɤɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨ ɭɩɪɚ
ɜɥɟɧɢɟɝɨɫɬɢɢɳɟɞɪɢɞɚɪɢ
ɬɟɥɢ ɧɚɤɚɪɚɯɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɯɨɪɚ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɭɜɫɬɜɚɬ ɡɧɚɱɢɦɢ ɢ
ɭɜɚɠɟɧɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɬɚ ɨɬ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɹ ɠɢɜɨɬ ɢ ɩɪɢ
ɹɬɧɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɟ ɩɪɨɥɢɱɚ ɨɬ
ɛɥɹɫɴɤɚɜɨɱɢɬɟɢɦɢɨɬɛɥɚ
ɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɢɬɟɫɥɨɜɚɧɚɟɞɧɚ
ɨɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɤɢɬɟ
ɋ ɬɨɩɥɢ ɞɭɦɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɤɚɬɚ ɧɚ Ⱦɧɟɜɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɨɬ

чна с "Имате много красиви
момичета!" и завърши в
късните часове с "Браво!"
и "Вие сте прекрасни!" (на
румънски, разбира се).
Хората непрекъснато
спираха групата, за да си

направят снимка за спомен.
По време на пътуването
и престоя, групата беше
придружавана от Георги
Вълев от Силистра, който
беше посредник и преводач
при осъществяването на
участието.

Надиграване с морето

ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɩɨɧɟ ɡɚ ɱɚɫɨɜɟ ɋ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɜ ɬɚɤɢɜɚ
ɰɟɧɬɪɨɜɟ ɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɦɟ
ɭɜɚɠɟɧɢɟɬɨɢɨɛɢɱɬɚɤɴɦɧɚ
ɲɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɤɴɦ ɧɚɲɢɬɟ
ɛɚɛɢɢɞɹɞɨɜɰɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɬɪɭɞ ɢ ɥɸɛɨɜ ɫ
ɤɨɢɬɨɫɚɧɢɨɬɝɥɟɞɚɥɢ
ɋɴɫɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɬɚɤɢɜɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɰɟɧɬɪɨɜɟɫɟɩɪɨɦɟɧɢ
ɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɬɨ ɤɴɦ ɩɨɞɨɛɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
Ɂɚɬɨɜɚɫɝɨɪɞɨɫɬɳɟɜɢɡɚɩɨɡ
ɧɚɟɦɫɠɢɜɨɬɚɢɞɟɣɧɨɫɬɬɚɜ
ÄȾɧɟɜɟɧɰɟɧɬɴɪɡɚɜɴɡɪɚɫɬɧɢ
ɯɨɪɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɜ ɫ ɋɨ
ɤɨɥɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɹɬ ɰɟɧɬɴɪ ɟ ɨɬɤɪɢɬ
ɧɚɝɩɨɩɪɨɟɤɬɮɢ
ɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨ
ɝɪɚɦɚÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɱɨɜɟɲɤɢɬɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ³ ɢ ɩɪɢɤɥɸɱɜɚ ɤɚɬɨ
ɬɚɤɴɜ ɧɚ  ɝ ɋɥɟɞ
ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɨɬ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɚ
ɧɚ  ɝ ɨɬɧɨɜɨ ɨɬɜɚ
ɪɹ ɜɪɚɬɢ ɢ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚ ɤɚɬɨ
ɞɟɥHɝɢɪɚɧɚɞɟɣɧɨɫɬɤɴɦɈɛ
ɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ƚɪɢɠɢɬɟ ɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɧɚɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɬɟ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɤɚ
ɬɚ ɇɢɱɚɣ Ⱥɥɢ ɤɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɢɬɟɫɧɟɬɴɪɩɟɧɢɟɞɚɩɨɫɟ
ɳɚɜɚɬȾɧɟɜɧɢɹɰɟɧɬɴɪɌɭɤɫɟ
ɨɧɞɴɬ ɧɚ ɛɢɛɥɢ
ɨɬɟɤɚɬɚɜɫɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɫɟɨɛɨɝɚɬɢ
ɫ ɧɨɜɢ ɤɧɢɝɢ ɉɨɫɬɴɩɢɯɚ
ɰɟɧɧɢ ɡɚ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɢɡ
ɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɪɹɬ Ɋɚɞɤɚ ɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɚ
Ɍɨɜɚɫɚɧɨɜɨɢɡɥɟɡɥɢɬɟ
ɤɧɢɝɢɩɨɩɨɜɨɞɝɨɞɢɲ
ɧɢɧɚɬɚ ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɟɩɨɩɟɹɧɚɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɟɞɧɚ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɜ ɫɴɚɜɬɨɪɫɬɜɨ
ɫ Ɋɚɞɨɫɥɚɜ ɋɢɦɟɨɧɨɜ 
ɭɪɟɞɧɢɤ ɜ Ⱦɨɛɪɢɱɤɢɹ ɢɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɚɫɴɳɨ
ɢ ɧɨɜɚɬɚ ɬɜɨɪɛɚ ɧɚ Ⱥɧɚ
ɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
“ТГ”

Ф

анцова формация "Дунавска младост" към
тутраканското читалище "Н.Й.Вапцаров-1873"
участва във Форум, организиран от Федерацията
на българските фолклорни
групи към I.G.F. - Международната асоциация на
националните фолклорни
федерации, Община Бургас
и Сдружение "Арт Форум",

Т

информира секретарят на
културната институция
Светлана Петкова.
В "Надиграване с морето",
на сцената на Летния театър в Бургас, танцьорите
се представиха блестящо.
Те доказаха за пореден път
високото ниво на Танцовата школа с ръководител и
хореограф Елена Атанасова, която вече 30 години

обучава децата на Тутракан да играят народни
танци. През школата са
преминали стотици деца,
които разнасят магията
на танца не само у нас, но
и по света.
ТФ "Дунавска младост"
е член на Федерацията
на българските фолклорни
групи.
“ТГ”

ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɢ
ɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɝɪɢɠɢɬɪɭɞɨɬɟ
ɪɚɩɢɹɢɦɭɡɢɤɨɬɟɪɚɩɢɹɢɨɳɟ
ɦɧɨɝɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢɢɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɢɡɚɬɹɯɱɚɫɨɜɟȿɤɫɤɭɪ
ɡɢɢɬɟɞɨɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɨɛɟɤɬɢ
ɱɟɫɬɢɬɟɩɨɫɟɳɟɧɢɹɧɚɦɭɡɟɢ
ɢɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢɜɰɹɥɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚɤɬɨɢɧɚɬɟɚɬɪɚɥɧɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɫɴɛɢ
ɬɢɹɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɝɢɤɚɪɚɞɚ
ɫɟɱɭɜɫɬɜɚɬɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɢɢ
ɡɧɚɱɢɦɢɡɚɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɜɫɹɤɚ
ɩɪɟɞɢɲɧɚɱɟɬɜɴɪɬɢɹɬɪɨɠɞɟɧ

ɩɪɚɜɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ
ɞɴɥɝɨɥɟɬɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨ ɩɨɜɨɞɢ
ɡɚ ɭɫɦɢɜɤɢ Ʉɪɚɫɨɬɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɛɟɲɟɡɚɫɢɥɟɧɚɢɨɬ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚɬɚ ɭɤɪɚɫɚ ɢ ɩɪɢɹ
ɬɟɥɫɤɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɟ ɫɢ ɨɳɟ 
ɝɨɞɢɧɢɞɚɩɪɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɢɞɚ
ɫɟɪɚɡɜɢɜɚȾɚɧɨɜɫɟɩɨɜɟɱɟ
ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɯɨɪɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɬ
ɬɚɤɚɭɜɚɠɟɧɢɢɩɨɱɢɬɚɧɢɤɚɬɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ÄȾɧɟɜɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɯɨɪɚ³ ɜ
ɫɋɨɤɨɥ
“ТГ”
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Продължават добрите взаимоотношения
между Тутракан и Кирнодж
Празникът на селището
уважиха много румънски депутати, областният управител, кметове на различни
градове и села, общински
съветници.
На открито бе подредена
етнографска изложба събрала на едно място характерни
национални носии за този
район. Тя даде основание и
за предложението да бъде
създаден Етнографски му-

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɞɟɥɟɝɚɰɢɹɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɧɚ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɨɬɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ

ɉɨɝɥɚɜɧɚɬɚɭɥɢɰɚɧɚɄɢɪɧɨɞɠ
ɧɚɩɴɬɤɴɦɋɩɨɪɬɧɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ва дни продължиха
празничните Дни на
Кирнодж - съседното
румънско селище, което
от 2015 г. е побратимено
с Тутракан, а повече от
четири години поддържат
добри отношения. С изключителна любезност и благоразположение, за пореден
път в Кирнодж, бе посрещната българска делегация
водена от кмета на община

Д

Тутракан д-р Димитър Стефанов. В нея бяха включени
още председателят на Общинския съвет Данаил Николов, неговият заместник
Димо Денчев, общинският
съветник Нехат Кантаров
и кметът на с. Шуменци
Калина Михайлова.
Неделният 11 септември
започна с празнична литургия в православния храм "Св.
Николай", след което всички
- гости и домакини, се пре-

несоха в спортния комплекс,
където благодарствен молебен отслужи отец Михаил
Михайлов от с. Шуменци в
съслужие с румънски свещеници. Присъстващите бяха
поздравени от кмета на
Кирнодж инж. Иринел Роман.
ɄɦɟɬɨɜɟɬɟɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɄɢɪɧɨɞɠ
Като пожела на всички
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧ
весел празник, д-р Димитър
На изявени личности, допСтефанов изрази надежда,
ринесли за развитието и поче и в бъдеще добрите зей, в който да се съберат пуляризирането на Кирнодж,
взаимоотношения ще про- не само носии, но и други бяха връчени Благодарствевещи от бита на хората.
дължат.
ни грамоти. С Диплом за

Котелното на Община Тутракан
"горя", пожарникари демонстрираха
противопожарни умения и техника

рамките на провеждащата
се Седмица на пожарната безопасност, точно на
професионалния си празник - 14
септември, пожарникарите от
Тутракан направиха демонстрация
на пожарогасителни техники в
сградата на общинската администрация. Имитация на пожар в
Котелното и спасяване на пострадал - това събра зрители, които с
интерес проследиха действията на
огнеборците.
15 огнеборци в Тутракан и още
10 в Участък-Главиница работят
в РС „Пожарна безопасност и защита на населението", информира
началникът им Дарин Митев. В
скоро време, след като преминат
съответното обучение, съставът
им ще се попълни с още двама
огнеборци.
Статистиката към края на м.
август сочи, че на 561 сигнала за
произшествия са реагирали проти-

В

вопожарните звена в Силистренска
област от началото на годината. В
сравнение със същия период на
2015 г. броят на произшествията
е нараснал с 52.

Ликвидирани са 109 пожара с
материални загуби, а в 324 случая
е извършена гасителна дейност в
сухи треви и отпадъци без преки
материални щети. 65 са случаите
на оказана
техническа
помощ,
а извършените
аварийноспасителни
дейности
са 51. Излизанията
на лъжливи
повиквания
са 12.
Най-честа причина
за пожарите
с материални щети е
човешката
небрежност

при работа с огън – 35. От късо
съединение са възникнали 18 пожара, от неправилно ползване на
отоплителни и нагревателни уреди
- 16, от техническа неизправност
– 10, и др.
Близо половината от пожарите
със загуби са възникнали в жилищната и битовата сфера – 49, следвани от тези в селското стопанство
– 20, в транспорта – 13, и др.
От началото на годината до 31
август в Силистренска област при
пожари са загинали двама граждани, пострадалите са четирима.
През същия период на м.г. при
пожари е загинал един гражданин,
а са пострадали шестима.
По време на жътвената кампания
е упражняван ежедневен контрол
върху техническата изправност на
земеделската техника – 1473 зърнокомбайни, трактори, камиони,
сламопреси и др. Провеждани са
постоянни проверки по прилагане
нормите за пожарна безопасност
при извършване на дейности в
земеделските земи. Съставени
са 25 акта за установени административни нарушения. В резултат
по време на жътвата през тази
година няма регистрирани пожари
в житни блокове. За сравнение
през 2015 г. по време на жътвената
кампания в Силистренска област
са възникнали 4 пожара, при които
са унищожени 145 дка пшеница.
Бел. ред.: На 14 септември българските огнеборци честваха своя
професионален празник. На този
ден през 1905 г. в София по инициатива на 17 пожарни команди
е открит Първият пожарникарски
събор – едно от най-значимите
събития в историята на пожарното
и спасителното дело в страната.
Калина ГРЪНЧАРОВА

особени заслуги и подкрепа
на приятелството и сътрудничеството между Кирнодж
и Тутракан бе отличен д-р
Димитър Стефанов. Той
получи и Грамота за своя
професионализъм на пчелар.
В Спортния комплекс, в
който има три футболни
игрища, се проведе турнир
по футбол за деца, а на открита сцена, за присъстващите, румънските ученици
поднесоха богата програма.
От българска страна към
домакините от Кирнодж
бе отправена покана за
участие в Международния
фестивал на мамалигата,
който ще се проведе на
1 октомври в с. Нова Черна. Общинският съветник
Нехат Кантаров покани
румънски танцов състав
да участва в следващия
празник Хъдрълез, който се
провежда на 6 май.

Деца поздравиха пожарникарите в Главиница

Диана ВАСИЛЕВА
а 14 септември празнуваха
българските пожарникари.
Празнуваха и пожарникарите от Участък "Пожарна безопасност и защита на населението"
– Главиница, които въпреки липсата на професионална съвременна
техника и здрава съвременна пожарна кола ежедневно си вършат
професионално работата.
Професията Пожарникар е преди всичко Мъжество. А мъжеството в днешно време е рядкост
и ценност!
По този повод, деца от ЦДГ "Св.
Св.Кирил и Методий" в Главиница
заедно със своите учителки Пенка
Димитрова Мариана Денева посетиха служителите на РС ”Пожарна
безопасност и защита на населението”. На празника присъстваха
и родители на малчуганите. Събитието започна с песни и стихчета,

Н

а след това децата показаха и
танцовите си умения.
Учителката Пенка Димитрова
връчи на началника на Пожарната
Поздравителен адрес за професионалния празник и подарък от
името на децата от детската градина. Подаръкът бе икона, която
да ги пази и закриля в трудните
моменти на професията. Пожарникарите показаха на децата пожарната кола, пуснаха сирената,
показаха и стаята, където дежурят
на телефона с номер 112. Дадоха
възможност на децата да се снимат
зад волана на пожарната кола.
И накрая, Радослав Белчев - началник на "Пожарна безопасност
и защита на населението"-Главиница, благодари от името на
всички за приятната изненада и за
изнесената програма. Той раздаде
лакомства на децата, а те благодариха и обещаха да съдействат и
помагат на огнеборците.
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За възпитанието

Георги ВАСИЛЕВ
Äɉɴɪɜɚɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬɧɚɟɞɢɧɧɚɪɨɞɟɞɚɜɴɡɩɢɬɚɜɚɞɟɰɚɬɚɫɢ´ȿɪɧɫɬɊɟɧɚɧ
Ɂɚɩɨɱɜɚɦɩɢɫɦɨɬɨɫɢɫɬɚɡɢ
ɦɢɫɴɥ ɧɚ ɀɨɡɟɮ ȿɪɧɫɬ Ɋɟ
ɧɚɧ ɜɢɞɟɧ ɮɪɟɧɫɤɢ ɭɱɟɧ ɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɠɢɜɹɥɜɤɪɚɹɧɚ
ɜ ɫ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟɬɨ  ɞɚ ɧɚɫɨɱɚ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ
ɜɟɫɬɧɢɤɚɩɨɬɨɡɢɜɚɠɟɧɦɟɠɞɭ
ɜɚɠɧɢɬɟɜɴɩɪɨɫɢ
ɑɟɫɬɨ ɫɢ ɦɢɫɥɹ ɡɚɳɨ ɞɴɪ
ɠɚɜɚɬɚɧɢɫɟɧɚɦɢɪɚɜɬɚɤɨɜɚ
ɬɪɚɝɢɱɧɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɉɪɢɱɢ
ɧɢɬɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɧɨ ɦɢɫɥɹ ɱɟ
ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɩɪɢɱɢɧɚ
ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɦɟ ɜ ɬɨɜɚ
ɨɤɚɹɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɤɚɬɨɧɚɪɨɞ
ɬɨɜɚ ɫɚ ɫɟɪɢɨɡɧɢɬɟ ɩɪɨɩɭɫɤɢ
ɜ ɧɚɲɟɬɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ Ɉɬ ɬɚɦ
ɩɪɨɢɡɬɢɱɚ ɢ ɛɟɞɚɬɚ ɱɟ ɧɟ
ɭɦɟɟɦ ɞɚ ɨɛɳɭɜɚɦɟ ɩɨ ɟɞɢɧ
ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɱɢɧɉɨɥɭɱɚɜɚ
ɫɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ± ɜɫɢɱɤɢ ɝɨɜɨɪɹɬ

ɞɚɜɚɬ ɫɴɜɟɬɢ ɢ ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɫɥɭ
ɲɚ ɢ ɧɟ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚ ɫɴɜɟɬɢɬɟ
ɢ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɦɚɤɚɪɢɬɟɞɚɫɚɫɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɧɚɫɨɱɟɧɨɫɬ
Ɉɳɟ ɨɬ ɧɚɣɪɚɧɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɢɭɱɢɦɞɟɰɚɬɚɧɚ
ɬɪɭɞ Ɍɭɤ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɧɟɳɚ
ɤɨɢɬɨɱɨɜɟɤɬɪɹɛɜɚɞɚɢɡɩɴɥ
ɧɹɜɚɩɪɟɡɰɟɥɢɹɫɢɫɴɡɧɚɬɟɥɟɧ
ɠɢɜɨɬ
Ⱦɚɫɟɬɪɭɞɢ
Ⱦɚɫɟɛɨɪɢɡɚɦɢɪ
ȾɚɫɥɚɜɢɢɦɟɬɨɧɚȻɨɝɚ
ɉɨɝɥɟɞɧɟɬɟɧɚɡɚɩɚɞɨɬɧɚɫ
ɢɳɟɜɢɞɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɤɨɢɬɨɩɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɢɬɟɪɢɬɨɪɢɹɫɚɩɪɢ
ɛɥɢɡɢɬɟɥɧɨɤɨɥɤɨɬɨȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɢɫɢɡɚɞɚɣɬɟɜɴɩɪɨɫɚɧɚɤɚɤɜɨ
ɫɟɞɴɥɠɢɬɟɯɧɢɹɬɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬ
ɇɹɦɚ ɞɚ ɫɝɪɟɲɚ ɚɤɨ ɤɚɠɚ 
ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɝɨɪɟɩɨɫɨɱɟɧɢ
ɬɟ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɫɚ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɨɬɝɨ
ɜɨɪɧɢɥɢɱɧɨɫɬɢɤɨɢɬɨɫɚɫɴɝ
ɪɚɞɢɥɢɟɞɧɨɛɨɝɚɬɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɜ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɞɨɛɪɢ
ɦɟɠɞɭɥɢɱɧɨɫɬɧɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɰɟɥ ɤɴɦ ɤɨɹɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɫɬɪɟɦɢ ɜɫɟɤɢ ɱɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɣɤɢ
ɫɟɛɟɫɢɡɚÄɞɨɛɴɪɱɨɜɟɤ´
Ɂɚɩɨɱɧɚɯ ɩɢɫɦɨɬɨ ɫɢ ɫ ɦɢ
ɫɴɥɬɚɧɚȿɪɧɫɬɊɟɧɚɧɡɚɳɨɬɨ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɬɟɬɨɣɡɚɹɜɹɜɚ´ɉɴɪ
ɜɚɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɞɥɴɠɧɨɫɬ
ɧɚɟɞɢɧɧɚɪɨɞɟɞɚɜɴɡɩɢɬɚɜɚ
ɞɟɰɚɬɚɫɢ´Ɍɨɡɢɝɨɥɹɦɭɱɟɧɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɧɢɞɚɜɚɞɚɪɚɡɛɟɪɟɦ
ɱɟɡɚɞɟɰɚɬɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɞɚɥɢ
ɧɚɲɢɢɥɢɱɭɠɞɢɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 12 от 9 август 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 234
ДНЕВЕН РЕД:
1. Кандидатстване на Община Тутракан с проектно предложение по отворена процедура №BG16M1OP002-1.009
„Изпълнение на ранни ВиК проекти
– компонент 2 по приоритетна ос 1 на
ОП „Околна среда” 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2016
г. с „Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа на гр.
Тутракан“.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Безвъзмездно и безсрочно право
на строеж на линейна инфраструктура
/довеждащ път до ГПСОВ и отвеждащ
колектор от ГПСОВ до точка на заустване в р.Дунав/, част от проект: „Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на
канализационна мрежа на гр.Тутракан“.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Утвърждаване на обща численост
на персонала на общинско предприятие „БКС" Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Разрешение за допускане на
изключение от минималния брой
ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7
от 29.12.2000 г., 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 на МОН
за учебната 2016-2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Допълване на Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имоти – общинска
собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Преславци,
общ. Тутракан, ЕКАТТЕ58253.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя с площ от 986,00 кв.м. и идентификатор №73496.504.481, находящ
се в гр. Тутракан, КК на гр. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя с площ от 1022,00 кв.м.
и идентификатор №73496.504.482,
находящ се в гр. Тутракан, КК на гр.
Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя с кадастрален №73496.506.28
с площ от 1621 кв.м., местност „Каля
Вачи”, находящ се в гр. Тутракан, по КК
на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан

11. Приемане на решение за трансформиране от публична общинска
собственост в частна общинска собственост на имот с идентификатор
№73496.500.459 с площ от 113 кв.м.,
отреден за озеленяване, находящ се в
гр. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 12 съветници, За – 12,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 235
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2
от ЗМСМА Общински съвет – Тутракан,
дава съгласие:
1. Община Тутракан да подготви и да
кандидатства с проектно предложение
по процедура №BG16M1OP002-1.009
„Изпълнение на ранни ВиК проекти –
компонент 2 по приоритетна ос1 на ОП
„Околна среда” 2014-2020 г.
2. Възлага на кмета на Община
Тутракан последващите законови
действия по изпълнението на настоящото решение.
Гласували: 12 съветници, За – 12,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 236
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, във
връзка с §5, т.73 от Допълнителните
разпоредби на Закона за устройство
на територията, както и във връзка с
чл.24, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински
съвет – Тутракан, допълва Годишната
програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016
г., приета с Решение №81 по протокол
№5 от 21.01.2016 г. с нова точка V със
следния текст: „V. ОБЯВЯВА ОБЕКТИТЕ
ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПЛАНИРАТ И ИЗГРАЖДАТ
ПРЕЗ 2016 г.”, както следва:
„Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа на
гр.Тутракан“.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 237
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински
съвет – Тутракан одобрява приемането
на безвъзмездно и безсрочно право на
строеж в полза на Община Тутракан
върху поземлени имоти с идентификатори 73496.53.19, 73496.53.24 и
73496.53.23 по КК на гр.Тутракан за
изграждане на линейна инфраструктура - довеждащ път до ГПСОВ и
отвеждащ колектор от ГПСОВ до точка
на заустване в р.Дунав.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да предприеме необходими

15.09.2016 г.

ɝɪɢɠɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɢ
ɥɸɛɟɡɧɢɹɬ ɱɢɬɚɬɟɥ ɛɢɯ ɞɨ
ɛɚɜɢɥɜɫɟɤɢɱɨɜɟɤɧɚɜɴɪɲɢɥ
 ɝɨɞɢɧɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɞɚɜɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨ ɫɢ ɢ
ɞɚ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɦɚɥɤɢɬɟ
ɨɬɧɟɝɨɩɨɧɚɣɱɨɜɟɲɤɢɧɚɱɢɧ
ɇɹɦɚɞɚɫɝɪɟɲɚɚɤɨɤɚɠɚɱɟ
ɟɞɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɧɚɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɞɨɩɭɫɤɚɦɟ ɫɟɪɢ
ɨɡɧɚɝɪɟɲɤɚɤɚɬɨɫɦɹɬɚɦɟɱɟ
ɫ ɩɨɞɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɨɛɴɪ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɫɦɟ ɨɬɛɢ
ɥɢ ɞɴɥɝɚ ɤɴɦ ɞɟɰɚɬɚ ɫɢ Ɍɟ
ɞɟɰɚɬɚɢɫɤɚɬɞɚɢɦɝɨɜɨɪɢɦɢ
ɞɚɛɴɞɟɦɞɨɛɴɪɩɪɢɦɟɪɡɚɬɹɯ
ɱɪɟɡɧɚɲɢɬɟɩɨɫɬɴɩɤɢ
ȼɴɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨɨɫɬɚɜɹɦɟɱɟɫ
ɬɨ ɜ ɪɴɰɟɬɟ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢɬɟ ɚ
ɬɟ ɝɨɪɤɢɬɟ ɤɚɤɜɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɩɪɚɜɹɬ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬ ɥɢ ɢɥɢ
ɞɚ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɬ" Ȼɹɯ ɧɚ ɝɨɫɬɢ
ɜ Ȼɟɪɥɢɧ ɩɪɢ ɞɴɳɟɪɹ ɦɢ
ɋɬɚɧɚɯ ɧɟɜɨɥɟɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥ ɧɚ
ɟɞɧɚɫɰɟɧɚ±ɦɚɣɤɚɤɪɟɳɟɲɟ
ɧɚ  ɦɚɥɤɨɬɨ ɫɢ ɞɟɬɟ ɢ ɬɨɜɚ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ ɜɩɟɱɚɬɥɟ
ɧɢɟɧɚɩɴɬɭɜɚɳɢɬɟɜɦɟɬɪɨɬɨ
Ⱦɪɭɝɚɦɚɣɤɚɫɟɧɚɜɟɞɟɢɬɢɯɨ
ɡɚɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɪɚɡɩɥɚɤɚɧɨɬɨ ɫɢ
ɞɟɬɟɢɫɥɟɞɦɚɥɤɨɬɨɩɪɢɬɢɯ
ɧɚɥɨɹɩɪɟɝɴɪɧɚɫɦɚɥɤɢɬɟɫɢ
ɪɴɱɢɱɤɢ
Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ ɞɴɳɟɪɹ ɦɢ
ɢɦɚɣɤɢɱɭɜɫɬɜɨɡɚɯɭɦɨɪɩɪɨ
ɲɟɩɧɚ ɜ ɭɯɨɬɨ ɦɢ ÄɌɚɬɤɨ
ɤɪɟɳɹɳɚɬɚɠɟɧɚɟɫɢɝɭɪɧɨɨɬ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɹɜɢɥɚɟɬɢɭɜɟɪɹɜɚɦ
ɬɟɱɟɞɪɭɝɚɬɚɤɨɹɬɨɲɟɩɧɟɲɟ
ɧɚɞɟɬɟɬɨɫɢɟɝɟɪɦɚɧɤɚɋɥɟɞ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɢɧɭɬɢ ɪɚɡɛɪɚɯ ɛɟɡ
ɞɚ ɫɴɦ ɩɨɥɢɝɥɨɬ ɱɟ ɞɴɳɟɪɹ
ɦɢɟɩɪɚɜɚ
Ⱦɪɭɝ ɩɪɢɦɟɪ ɞɨɫɬɚ ɩɨɭɱɢ
ɬɟɥɟɧ ɉɪɟɡ ɩɴɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ

ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɹ ɫɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
ɞɴɳɟɪɹ ɦɢ ɡɚɫɬɚɧɚɥɚ ɩɪɟɞ
ɫɜɟɬɨɮɚɪɡɚɞɚɩɪɟɫɟɱɟɭɥɢ
ɰɚɬɚ ɇɹɦɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɬɹ
ɪɟɲɚɜɚɞɚɩɪɟɫɟɱɟɧɚɱɟɪɜɟɧɨ
ɧɨ ɜ ɬɨɡɢ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɤɚɳɚɬɚ
ɞɨɧɟɹɝɟɪɦɚɧɤɚɞɴɪɠɚɳɚɡɚ
ɪɴɤɚɧɟɜɪɴɫɬɧɨɬɨɫɢɞɟɬɟɫɟ
ɩɨɡɚɤɚɲɥɹɥɚ´Ⱥɤɨɩɪɟɫɟɤɚɳɟ
ɞɚɦɥɨɲɩɪɢɦɟɪɢɢɡɱɚɤɚɥɚ
ɡɟɥɟɧɢɹɫɢɝɧɚɥɧɚɫɜɟɬɨɮɚɪɚ
ȼɴɡɩɢɬɚɜɚɣɤɢ ɞɪɭɝɢɬɟ ɜɴɡ
ɩɢɬɚɜɚɣɬɟ ɢ ɫɟɛɟ ɫɢ ɝɥɚɫɢ
ɟɞɧɚ ɫɟɧɬɟɧɰɢɹ ɞɨɫɬɨɣɧɚ ɡɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ
Ɇɧɨɝɨ ɫɚ ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ ɤɨɢɬɨ
ɜɥɢɹɹɬ ɡɚ ɨɮɨɪɦɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ɤɚɬɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɚ ɢ
ɜɢɫɨɤɨɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ  ɫɟɦɟɣ
ɫɬɜɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟɬɨɪɨɞɧɢɧɢɬɟ
ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ ɭɥɢɰɚɬɚ ɬɟɥɟ
ɜɢɡɢɹɬɚ ɤɧɢɝɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ
ɫɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɴɞɟɣɫɬɜɚɳɢ ɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɟɬɨ ɧɢ ɤɚɬɨ ɜɴɡɩɢ
ɬɚɧɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɭɜɚɦɢɫɟɱɟɧɚɩɨɫɥɟɞɴɤ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɦɚɫɨɜɨɨɫɜɟɞɨ
ɦɹɜɚɧɟɨɫɨɛɟɧɨɬɟɥɟɜɢɡɢɹɬɚ
ɩɪɚɜɹɬ ɜɫɢɱɤɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɡɚ
ɨɩɪɨɫɬɹɜɚɧɟɧɚɧɚɰɢɹɬɚɆɨɥɹ
ɞɚɛɴɞɚɢɡɜɢɧɟɧɡɚɤɚɬɟɝɨɪɢɱ
ɧɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɨ ɬɨɜɚ ɦɧɟɧɢɟ
ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɜɫɟ ɩɨɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɫɪɟɞɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɁɚɞɚɜɚɦɫɢ
ɜɴɩɪɨɫɚ ɤɚɤ ɫɟ ɬɪɭɞɢɦ" Ɍɪɭ
ɞɨɜɢɬɟɧɚɜɢɰɢɫɟɫɴɡɞɚɜɚɬɨɬ
ɧɚɣɪɚɧɧɚɜɴɡɪɚɫɬɂɦɚɦɜɩɟ
ɱɚɬɥɟɧɢɟɬɨɱɟɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɪɢɜɢɤɜɚɬ ɞɟɰɚɬɚ
ɫɢɧɚɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɟɧɬɪɭɞɢɧɚ
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɤɴɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɹ
ɬɪɭɞ ´ɇɟ ɦɨɝɚ ɞɚ ɧɚɤɚɪɚɦ
ɞɟɬɟɬɨɫɢɞɚɤɭɩɢɟɞɢɧɯɥɹɛ´
ɱɟɫɬɨɫɟɨɩɥɚɤɜɚɬɧɹɤɨɢɪɨ
ɞɢɬɟɥɢɌɪɹɛɜɚɞɚɩɪɟɨɞɨɥɟɟɦ

ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɦɟɠɞɭ ɥɸɛɨɜɬɚ ɢ
ɝɥɟɡɟɧɟɬɨɡɚɞɚɧɟɛɟɪɟɦɹɞɨ
ɜɟɜɩɨɤɴɫɧɚɜɴɡɪɚɫɬ
ȼɭɱɢɬɟɥɫɤɢɬɟɫɪɟɞɢɫɟɝɨɜɨ
ɪɢɡɚɪɟɮɨɪɦɚɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɨɨɬɧɨɜɨɫɟɞɨɩɭɫɤɚɝɪɟɲɤɚ
ɤɚɬɨɬɨɡɢɤɨɥɨɫɚɥɟɧɩɪɨɛɥɟɦ
ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ
ɨɛɫɴɠɞɚɧɟɡɚɩɨɞɴɥɝɨɜɪɟɦɟ
ɇɟɫɟɩɪɢɜɥɢɱɚɬɜɢɞɧɢɡɚɫɥɭ
ɠɢɥɢɭɱɢɬɟɥɢɩɪɢɫɴɫɬɚɜɹɧɟɧɚ
ɭɱɟɛɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɢɭɱɟɛɧɢɰɢ
Ɂɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɢɬɟ ɧɚ ɆɈɇ
ɝɨɜɨɪɢɫɥɟɞɧɢɹɬɮɚɤɬɧɚɚɜ
ɝɭɫɬɆɈɇɫɬɚɪɬɢɪɚɨɮɢɰɢɚɥɧɨ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɩɨɨɰɟɧɹɜɚɧɟɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɡɚ ɧɨɜɢ ɭɱɟɛɧɢɰɢ
ɡɚ ɩɴɪɜɢɩɟɬɢ ɤɥɚɫ ɉɪɟɫɬɨ
ɹɬ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɫ ɭɱɢɬɟɥɢ ɨɬ
ɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɤɨɢɬɨɳɟɩɪɨ
ɱɟɬɚɬ ɧɨɜɢɬɟ ɭɱɟɛɧɢɰɢ ɢ ɳɟ
ɨɩɨɜɟɫɬɹɬ ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɫɢ ɋɥɟɞ
ɬɨɜɚɭɱɢɬɟɥɢɬɟɨɬɜɫɢɱɤɢɭɱɢ
ɥɢɳɚɬɪɹɛɜɚɞɚɪɟɲɚɬɤɨɢɨɬ
ɬɹɯɳɟɩɨɥɡɜɚɬɢɳɟɩɨɪɴɱɚɬ
ɚ ɢɡɞɚɬɟɥɢɬɟ ɞɚ ɨɬɩɟɱɚɬɚɬ ɢ
ɞɚ ɝɢ ɞɨɫɬɚɜɹɬ Ɍɨɜɚ ɨɬɧɟɦɚ
ɨɤɨɥɨ  ɦɟɫɟɰɚ Ɉɛɹɜɟɧɨ ɟ
ɱɟ ɧɨɜɢ ɭɱɟɛɧɢɰɢ ɳɟ ɢɦɚ ɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɦɨɝɚɞɚɫɟɜɴɡɞɴɪɠɚɢɞɚ
ɧɟɤɨɦɟɧɬɢɪɚɦɝɨɪɧɨɬɨɫɬɚɧɨ
ɜɢɳɟɧɚɆɈɇɫɴɫɫɴɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɤɴɦɭɱɢɬɟɥɢɬɟÄȽɨɪɤɢɬɟȻɨɝɞɚ
ȼɢɟɧɚɩɨɦɨɳ´
ɇɟɫɟɭɱɭɞɜɚɦɱɟɩɪɢɬɚɤɢɜɚ
ɞɴɥɛɨɤɨɦɢɫɥɢɹ ɧɚ ɆɈɇ ɤɴɦ
 ɚɜɝɭɫɬ ɢɦɚ  ɧɟɡɚɟɬɢ
ɭɱɢɬɟɥɫɤɢɦɟɫɬɚ
ɉɪɢɱɢɧɚɡɚɝɨɥɹɦɚɬɚɥɢɩɫɚ
ɧɚɭɱɢɬɟɥɢɧɟɫɚɦɨɟɡɚɩɥɚɳɚ
ɧɟɬɨɚɢɝɨɥɹɦɚɬɚɛɭɦɚɳɢɧɚ
ɤɨɹɬɨɢɦɧɚɥɚɝɚɬɨɬɆɈɇ
ɋɩɪɹɯɫɟɧɚɭɱɢɥɢɳɟɬɨɤɚɬɨ
ɮɚɤɬɨɪɡɚɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟɬɨɡɚɳɨ

ɬɨɟɮɚɤɬɱɟɫɥɟɞɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ ɟ ɜɬɨɪɢɹɬ ɩɨ ɜɚɠ
ɧɨɫɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɴɞɟɣɫɬɜɚɳ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ
ɤɨɹɬɨ ɡɚ ɜ ɛɴɞɟɳɟ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɨɥɟɡɧɚɡɚɫɟɛɟɫɢɢɡɚɨɛɳɟ
ɫɬɜɨɬɨɂɫɤɚɦɞɚɩɪɟɞɥɨɠɚɧɚ
ɜɚɲɟɬɨɜɧɢɦɚɧɢɟɟɞɢɧɩɪɨɟɤɬ
ȼɫɟɤɢ ɦɥɚɞɟɠ  ɦɨɦɱɟ ɢɥɢ
ɦɨɦɢɱɟ ɫɥɟɞ ɡɚɜɴɪɲɜɚɧɟ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚ
ɩɪɟɦɢɧɟ ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧ ɤɭɪɫ
ɡɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ȼɨɞɟɳɢɬɟ ɤɭɪɫɚ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɧɚɥɨɠɚɬ ɜɨɟɧɧɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɈɩɢɬɧɢɩɫɢɯɨɥɨɡɢ
ɢɩɟɞɚɝɨɡɢɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɞɝɨɬɜɹɬ
ɦɥɚɞɢɬɟ ɯɨɪɚ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢɹɬ
ɫɟɦɟɟɧ ɠɢɜɨɬ ɇɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɫɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɪɟɥɢɝɢɹ
ɚ ɫɴɳɨ ɢ ɜɨɟɧɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
Ʉɚɬɨɩɪɢɦɟɪɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɫɨɱɚ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ  ɬɚɦ ɤɚɬɨ ɫɟ ɫɴ
ɛɟɪɚɬɞɜɟɞɟɰɚɦɢɫɥɹɬɤɚɤɜɨ
ɩɨɥɟɡɧɨɦɨɝɚɬɞɚɢɡɜɴɪɲɚɬɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨȽɪɚɛɜɚɬɝɪɟɛɥɚɬɚ
ɛɟɡ ɧɢɤɨɣ ɞɚ ɝɢ ɧɚɫɢɥɜɚɬ ɢ
ɨɬɢɜɚɬɜɝɨɪɚɬɚɡɚɞɚɨɛɟɪɚɬ
ɲɭɦɚɬɚɢɫɴɱɤɢɬɟ
Ʉɨɝɚɬɨ ɛɹɯ ɭɱɢɬɟɥ ɩɪɟɞ
ɥɨɠɢɯ ɧɚ ɦɨɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɞɚ
ɩɨɫɥɟɞɜɚɬɩɪɢɦɟɪɚɧɚɫɜɨɢɬɟ
ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɩɪɢɹɬɟɥɢɢɤɚɤɜɨ
ɦɢɫɥɢɬɟɱɟɦɢɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚɌɟ
ɲɜɟɣɰɚɪɰɢɬɟɫɚɝɥɭɩɚɰɢ´
ɈɬɝɨɜɨɪɢɯɢɦÄɌɟɡɢɝɥɭɩɚɰɢ
ɹɞɚɬ ɲɨɤɨɥɚɞ ɩɨɥɨɜɢɧ ɦɟɬɴɪ
ɟɞɢɧɢɹɚɜɢɟɥɚɩɚɣɬɟɦɭɯɢɬɟ
ɡɚɳɨɬɨɫɬɟɦɧɨɝɨɭɦɧɢ´
ɇɟɫɟɥɢɧɚɭɱɢɦɞɚɭɜɚɠɚɜɚ
ɦɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɹɬɪɭɞɢɯɨɪɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɝɨɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬɧɟɦɨɠɟɦ
ɞɚ ɪɚɡɱɢɬɚɦɟ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦ
ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟɢɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬ

законосъобразни действия свързани с учредяване безвъзмездно
безсрочно право на строеж в полза
на Община Тутракан върху поземлени
имоти с идентификатори 73496.53.19,
73496.53.24 и 73496.53.23 по КК на
гр.Тутракан за изграждане на линейна
инфраструктура - довеждащ път до
ГПСОВ и отвеждащ колектор от ГПСОВ
до точка на заустване в р.Дунав.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 238
На основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.52, ал.4
от Закона за общинската собственост
и във връзка с чл.14 от Правилник за
дейността на Общинско предприятие „БКС", Общински съвет Тутракан
утвърждава нова обща численост на
персонала на общинско предприятие
„БКС" от 25,5 щатни бройки.
Упълномощава и възлага на кмета
на Община Тутракан да утвърди ново
длъжностно и поименно щатно разписание на Общинско предприятие „БКС".
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 239
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а, ал
3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2, ал.3, ал.4
и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 г.
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 на МОН за учебната 2016-2017
година, Общински съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан,
както следва:
Маломерни самостоятелни паралелки:
VIII а клас: 17 ученици и недостиг
от 1 ученик.
XI а клас /профил „Технологичен
– Информационни технологии” с
пълняемост 14 ученици и недостиг от
4 ученици /минимален брой 18/.
XII б клас /профил „Технологичен
– Информационни технологии” с
пълняемост 13 ученици и недостиг
от 5 ученици / минимален брой 18/.
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес в размер:
/за 10 ученици x 1595 лв./ x 20% =
3 190.00 лв.
2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а,
ал 3; чл. 11, ал.1, т.2 и т. 3; ал.2 ,
ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от
29.12.2000 г., 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 на
МОН за учебната 2016-2017 година,
Общински съвет гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките

на ОУ „Стефан Караджа”, с . Цар
Самуил, както следва:
Маломерни слети паралелки:
I и II клас, пълняемост 14 ученици
и недостиг 2 ученици
III и IV клас, пълняемост 15 ученици
и недостиг 1 ученици
V и VI клас, пълняемост 13 ученици
и недостиг 5 ученици
VII и VIII клас, пълняемост 13 ученици и недостиг 5 ученици
и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес в размер:
/за 13 ученици x 1595 лева/ x 40%
= 8 294.00 лв.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 12, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 240
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 №
5/21.01.2016г. 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 и с.Търновци,
общ. Тутракан:
- Земеделска земя с площ от
986,00 кв.м. с идентификатор №
73496.504.481 местност ”Зад болницата” по КК на гр. Тутракан по АОС №
2097/04.08.2016 г.
- Земеделска земя с площ от
1022,00 кв.м. с идентификатор №
73496.504.482, местност ”Зад болницата” по КК на гр. Тутракан по АОС
№2096/04.08.2016 г.
- Земеделска земя с площ от
30,410дка с № 020045, местност ” Антимовски път ” по КВС на с. Търновци
по АОС № 2080/08.07.2016 г.
- Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор №
73496.500.459, ул. „Трансмариска”,
гр. Тутракан по КК на гр. Тутракан, по
АОС № 336/04.03.2015 г.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 241
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32, ал. 1, т. 1 и чл.
36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
разпореждане с недвижими имоти
– частна общинска собственост, по
реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпо-

реждане с общинско имущество, при
първоначална тръжна цена, определена и утвърдена от Общински съвет
гр. Тутракан и стъпка за наддаване в
размер на 10 % от обявената начална
тръжна цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Списъкът – приложение е неразделна част от проекта на решение.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 242
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 986,00 кв.м.
и идентификатор № 73496.504.481
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
№2097/04.08.2016 г., при съседи:
№ 73496.504.480; №73496.504.485;
№73496.504.511; №73496.504.478;
№73496.504.477; № 73496.504.476;
73496.504.479 и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 587,00 лв./ петстотин осемдесет и
седем лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 243
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 1022,00 кв.м.
и идентификатор № 73496.504.482
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
№2096/04.08.2016 г., при съседи:
№ 73496.504.480; №73496.504.487;

№73496.504.488; №73496.504.489;
№73496.504.490; № 73496.504.491
;73496.504.492;73496.504.511 и №
73496.504.481 и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на 608,00 лв. /шестстотин 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: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 244
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
№73496.506.28 с площ от 1621,00
кв.м. по АОС №1783/10.11.2014 г.
и 1622,00 кв.м. по скица № 15287468/15.06.2016, местност „КАЛЯ
ВАЧИ” находящ се в гр. Тутракан,
по КК на гр.Тутракан, при съседи:
№ 73496.506.28 и № 73496506.29;
и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 965.00 лв.
/ деветстотин 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: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 245
На основание чл.21, ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.2
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ОБЯВЯВА недвижим имот с идентификатор № 73496.500.459 с площ от
113 кв.м. с начин на трайно ползване
„За друг вид озеленени площи" находящ се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска” общ. Тутракан, обл. Силистра
от публична общинска собственост в
частна общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички законови
процедури по–нататъшните действия
свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 14 съветници
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

от редакционната поща

Дарителството!

Васил ТЪРПАНОВ
ɛɪɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫ ɛɹɯ ɩɨɟɥ ɚɧɝɚ
ɠɢɦɟɧɬ ɫ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ
ɩɟɱɚɬɚɞɚɧɟɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɦ
Ⱦɧɟɲɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɟɧɟɩɪɢ
ɫɬɨɣɧɚ ɢ ɛɟɡɩɚɪɞɨɧɧɚ ɢ ɧɟ
ɫɢɫɬɪɭɜɚɞɚɫɟɯɚɛɹɬɧɟɪɜɢ
ɡɚɧɟɹɌɹɜɧɚɫɹɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ

В

ɫɪɟɞ ɧɚɰɢɹɬɚ ɚ ɞɧɟɫ ɤɚɤɬɨ
ɧɢɤɨɝɚ ɞɨɫɟɝɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɢɦɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ ɨɛɟ
ɞɢɧɟɧɢɟ
ɇɚɩɪɚɜɢɯ ɨɩɢɬ ɞɚ ɜɦɟɧɹ
ɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɹ ɟɥɢɬ ɜ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɱɟ ɟ ɬɟɯɟɧ ɞɴɥɝ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɟɫɹɬ Ɉɫɧɨɜɧɨɬɨ
ɤɨɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟɫ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɤɨɹɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɦ
ɟ  ɱɪɟɡ Ⱦɚɪɢɬɟɥɫɤɢ ɮɨɧɞ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɨɳɪɢ ɢɡɞɚɬɟɥɫɤɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɧɚɬɜɨɪɰɢɬɟɜɨɛɳɢ
ɧɚɬɚɂɞɟɹɬɚɛɟɲɟɜɴɡɩɪɢɟɬɚ
ɜɴɡɬɨɪɠɟɧɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɨɬ ɪɴ
ɤɨɜɨɞɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɝɪɚɞɚ
Ɍɨɜɚ ɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɫɴɛɢɬɢɟ
ɧɚɫɨɱɟɧɨ ɤɴɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɬɟ
ɢɡɹɜɢɧɚɧɚɲɢɬɟɬɜɨɪɰɢ
ȼɟɱɟ ɫɴɦ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɞɜɟ
ɞɚɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦ 
ɢɦɚɦ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɬ ɫɚɦɢɹ
ɦɟɧɰɟɥɢɤɨɢɬɨɫɟɫɬɪɟɦɹɞɚ
ɩɨɫɬɢɝɧɚɆɨɟɬɨɛɨɝɚɬɫɬɜɨɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɩɪɢɬɟ

ɠɚɜɚɦɄɧɢɝɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ
ɱɟɬɚɬɚɧɟɞɚɩɨɠɴɥɬɹɜɚɬɩɨ
ɥɚɜɢɰɢɬɟɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟɜ
ɞɨɦɨɜɟɬɟ
Ɇɚɥɤɨ ɧɟɫɤɪɨɦɧɨ ɧɨ ɳɟ
ɡɚɜɴɪɲɚɫɩɪɢɡɢɜɚɉɨɫɥɟɞ
ɜɚɣɬɟɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɹɩɨɱɢɧ
Ⱦɚɪɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɟɜɴɪɯɨɜɧɚ
ɢɡɹɜɚ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɞɨɛɪɨ
ɞɟɬɟɥ ɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ Ȼɢɯ
ɫɴɬɜɨɪɢɥ ɟɞɧɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟ
ɧɢɟ ɫ ɤɨɟɬɨ ɞɚ ɩɨɞɱɟɪɬɚɹ
ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ɤɨɹɬɨ
ɜɠɢɜɨɬɚɫɢɟɞɚɥɚɧɟɳɨɧɚ
ɞɪɭɝɢɬɟɢɧɚɫɜɟɬɚɇɨɜɟɱɟ
ɝɨ ɢɦɚ ɫɴɡɞɚɞɟɧɨ  Ⱥɤɨ ɫɢ
ɞɚɥɨɬɂɥɹȼɟɥɱɟɜɢɢɡɩɹɬɨ
ɨɬȿɦɢɥȾɢɦɢɬɪɨɜ
Ⱥɤɨɫɢɞɚɥɧɚɝɥɚɞɧɢɹ
ɞɨɪɢ ɬɪɨɯɢɰɚ ɯɥɹɛ ɨɬ
ɫɜɨɹɯɥɹɛ
Ⱥɤɨɫɢɞɚɥɧɚɫɤɢɬɧɢɤɚ
ɞɨɪɢɢɫɤɪɢɰɚɨɝɴɧɨɬɫɜɨɹ
ɨɝɴɧ
Ⱥɤɨɫɢɞɚɥɧɚɦɢɥɚɬɚ
ɨɬɫɜɨɟɬɨɫɴɪɰɟ
Ⱥɤɨɫɢɞɚɥɧɚɱɭɠɞɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɨɬɫɟɛɟɫɢ
Ⱥɤɨɫɢɞɚɥɚɤɨɫɢɞɚɥ
ɚɤɨɫɢɞɚɥɨɬɫɟɛɟɫɢ
ɧɟ ɫɢ ɠɢɜɹɥ ɧɟ ɫɢ ɠɢɜɹɥ

ɧɚɩɪɚɡɧɨ
ɇɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟɞɚɬɢɨɬɧɟɦɟ
ɨɛɢɱɬɚ ɨɛɢɱɬɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɇɢɤɨɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɢ ɹ
ɜɡɟɦɟ
ɥɸɛɨɜɬɚ ɥɸɛɨɜɬɚ ɤɴɦ
ɯɨɪɚɬɚ
ɂɧɢɤɨɣɢɧɢɳɨɧɟɳɟɬɢ
ɨɬɧɟɦɚ
ɜɹɪɚɬɚ ɜ ɬɹɯ ɜɹɪɚɬɚ ɜ
ɬɹɯɜɹɪɚɬɚɜɬɹɯ
Ɍɢ ɡɚɤɴɫɧɹɜɚɲ ɩɨɧɹɤɨɝɚ
ɢɫɬɢɧɧɨ
ɧɨ ɜɢɧɚɝɢ ɢɞɜɚɲ ɢɞɜɚɲ
ɩɪɢɧɚɫ
Ⱥɤɨɫɢɜɡɟɥɨɬɫɥɚɜɚɬɚɧɚ
ɧɹɤɨɣɞɪɭɝ
ɞɨɪɢɟɞɧɚɱɚɫɬɢɰɚ
Ⱥɤɨɫɢɱɭɥɨɬɤɥɸɤɚɬɚ
ɢɹɩɨɜɬɨɪɢɲ
ɞɨɪɢɟɞɧɚɫɟɤɭɧɞɚ
Ⱥɤɨɫɢɜɪɚɝɧɚɩɨɞɥɢɹ
ɧɨɝɨɩɨɫɥɭɲɚɲ
ɞɨɪɢɟɞɢɧɟɞɢɧɫɬɜɟɧɩɴɬ
Ⱥɤɨ ɫɢ ɹɥ ɨɬ ɡɚɥɴɤɚ ɧɚ
ɫɜɨɣɩɪɢɹɬɟɥ
ɢɝɨɡɚɛɪɚɜɢɲ
Ⱦɚɥɢɟɬɪɹɛɜɚɥɨ
изобщо да се раждаш...

Нови книги

„ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО и други новели“
трастна, но непозволена
любов. Шанс за кариерно
израстване отвъд Океана.
Нова среща. Сенките на миналото
надвисват застрашително над
крехкото щастие. Младежките
копнежи се рушат под напора на
отминалото време. В цялостния
си вид новелата
„Пътуване в миналото“ е издадена
за първи път през
1987 г. в Германия,
а преводът и във
Франция предизвиква истински
фурор. Сюжетът служи за основа на филма „Обещание“ (2013)
на френския режисьор Патрис
Льоконт.
Сборникът съдържа седем новели, пет, от които излизат за
първи път на български език, а
„Скарлатина“ и „Неподозирано
запознанство с един занаят“ са

С

в нов превод.

Стефан Цвайг

Стефан Цвайг (1881–1942) е
любимият на не едно поколение
австрийски романист, биограф,
поет и преводач. Роден във Виена в богато семейство, той учи
в университетите на Берлин и
Виена и се посвещава на перото,
когато надигащият
се фашизъм го принуждава да избяга
от Залцбург в Лондон, а оттам
в Ню Йорк и накрая в Бразилия,
където се самоубива заедно с
жена си. Автор е на биографичните романи „Жозеф Фуше“, „Мария
Антоанета“, „Мария Стюарт“,
„Триумф и трагедия на Еразъм
Ротердамски“, „Магелан“ и др.,
както и на много есета, разкази
и новели.

чилищният звънец удари и в първия ден
от новата учебна година в Социално-педагогическия интернат "Христо Ботев" в
с. Варненци.
Възпитаниците на училището бяха поздравени
от своя директор Ангел Ройбов, който пожела
и на учителския колектив успешен старт, а на
учениците - здраве и ентусиазъм за добри дела.
В празника участва секретарят на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните към
Община Тутракан - Тодорка Ангелова. Тя връчи
Поздравителен адрес от името на кмета на
общината д-р Димитър Стефанов и подари на
интерната учебни и спортни пособия, които
ще разнообразят живота на възпитателното
заведение.
Поздравления за първия учебен ден отправи и
кмета на с.Варненци - Снежана Михайлова. “ТГ”

поетично
Андриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Завръщане
Шепот, смях в копринен здрач,
залез – уморен ездач
пали първата звезда,
облак перест,
липов цвят, чемшир бухлат,
бели сенки в детски свят,
ранен славей, образ свят,
звън вечерен.
Над лозница – орех стар,
в сумрак глъхне хлопатар,
шепот, полъх - Божи дар,
а далече,
зад вековните върби
кораб призрачен тръби,
мами с чуждите съдби
в лятна вечер.
Първа вахта, възел, стръв,
дланите протрих до кръв,
стих неловък (все пак пръв!)
отпечатан,
бряг, де времето тече,
в пенелопин стан тъче,
друг, където зная, че
не ме чакат.
Със живота… поиграх,
с вечността… не ме е страх в стих към нея се стремях
до последно,
но ме теглят в младостта:
глас от чашката с леда,
"седем ключа на вода"*
там, на рейда.**
седем ключа на вода* - котвата спусната
със 170 м котвена верига; счита се, че задържат
добре кораба при лошо време;
рейд** - място където корабите изчакват
на котва, за да бъдат приети в пристанището

ъководството на СНЦ
"Музикален клуб "АМФИОН" в Тутракан
посети кмета на общината
д-р Димитър Стефанов. В
задушевна атмосфера, в
неговия кабинет, председателят на Музикалния клуб
Елена Николова и ръководи-

Р

У
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ОБЩНОСТ

15.09.2016 г.

телката на Творческия клуб
към Сдружението Галена
Ненова връчиха официален
Благодарствен адрес към
Община Тутракан и към
нейния кмет за оказаната помощ на децата от
клуба за участието им в
Международния фестивал

"Морская жемчужина", който се проведе в украинския
морски град Одеса.
Младите класически вокалисти подариха на д-р Стефанов копие от получените
от тях награди във фестивала, които оправдават
оказаното доверие.
“ТГ”

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

15.09.2016 г.

Ексвокалистът на Judas Priest - Тим „Рипър“ Оуенс,
бе посрещнат от тутраканския кмет

Калина ГРЪНЧАРОВА
следобедните часове
на 10 септември,
Тутракан бе посетен от още една музи-

В

кална звезда - ексвокалистът на популярната
група „Джудас Прийст"
Тим „Рипър“ Оуенс. Той
пристигна заедно с група

Народните борби в Старо село
ще станат традиция
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъборът на с. Старо село се
проведе на 3 септември.
Наред с веселото настроение и с празничната емоция, по
инициатива на кмета Пламен Маринов, тази година той бе съпроводен и от още една проява - Народни борби. Спортният празник бе в
памет на староселския борец Еню
Петров и в него се включиха малки
и големи борци от Русе, Добрич,
Силистра, Тутракан, Николово,
Цар Калоян и Старо село.
Гости на събитието бяха кметът

С

на общината д-р Димитър Стефанов, председателят на Общински
съвет-Тутракан Данаил Николов и
голямата лекоатлетка Росица Стаменова. Известната спортистка,
сега - главен експерт на Минис-

"Б.Т.Р." и Санеца и очаквано се срещна с кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов.
Популярният америка-

нец, който сега е вокалист на "Дио дисайпълс",
изрази задоволството
си от втората си визита в България. Независимо, че трудно свиква
с часовата разлика, той
окачестви като изключително успешни двата
концерта, които изнесе
заедно с група "Б.Т.Р." - на
7 септември в София Лайв
Клуб и на 9 септември - в
Русе, на закриването на
осмото издание на Green
Rock Fest. Феновете на
твърдата музика имаха
възможност да чуят на
живо вечните хитове
на легендите „Джудас
Прийст" и Рони Джеймс
Дио, най-популярните песни от соловия албум на
Тим Рипър, както и найновото от Б.Т.Р.
Дали Тим ще зарадва
тутраканци и техните
гости през следващото
лято - ще стане ясно до
месец време.

телите в различните категории
получиха парични награди. В найатрактивната категория - тежката,
победител е Гюрай Хамдиев от
Русе и той бе награден, освен паричната премия, и с едно теле. За

Георги Русев - фирма за надгробни паметници и каменоделство,
инж. Красимир Петров - общински
съветник и бивш кмет на община
Тутракан, Венцислав Статев предприемач, Мариан Ганев -

терството на младежта и спорта
за Северозападна България, е
родена в с. Старо село. От 1970
до 1989 г. активно се занимава с
лека атлетика, като непрекъснато
е част от националния отбор на
България. Подобрила е 18 пъти
националните рекорди на България в дисциплината 400 метра в
зала и на открито, и щафета 4х400
метра. Рекордът на 4х400 – 3 мин.
25 секунди и 81 стотни от 1983 г.
все още не е надминат.
Народните борби преминаха изключително оспорвано, така както

трябва да бъде в едно състезание.
Публиката аплодира и съпреживява всяка среща, независимо дали
на тревата застават мъже или деца.
Освен поздравления, победи-

Василев - собственици на животновъдна ферма, Ивелин Христов
- строителен предприемач. А от с.
Мъдрево средства дари Майрям
Апти - общински съветник в Кубрат и президент на ФК "Скрита
втория след него - Светослав Люцканов от Добрич, остана агнето.
"Народните борби в Старо село
трудно щяха да се случат, ако не
бяха добрите хора - дарителите,
каза кметът Пламен Маринов. Аз
съм силно впечатлен от съпричастността и положителното отношение, което проявиха много местни
предприемачи. И задължително
ще използвам случая да благодаря
на всички, които ми помогнаха
- Община Тутракан, Георги Пенев - собственик на транспортна
фирма "ГРЕН-ДИ-ТРАНС", Николай
Николов - общински съветник и
собственик на месопреработвателна фирма "Едрина", Славчо
Маринов - собственик на фирма
за търговия и преработка на рибар Пламен Добрев - собственик
на фирма за вторични суровини,

сила".
След успешно проведените
народни борби, кметът Пламен
Маринов се е амбицирал те да
станат традиция при всеки сбор
на селото.

земеделски предприемач, Митко
Цанков - строителен предприемач,
Николай Василев - собственик на
фирма за месопреработка "Апис",
Данаил Николов - председател на
ОбС-Тутракан, Вальо Чорбаджиев
- едноличен търговец и Адриян
Маринов от фирма "Денев лес".
Арх.Пламен Друмев, инж.Васко
Друмев, инж.Мирослав Маринов и
инж.Деян Маринов - всички от Варна, също се включиха с дарения.
Ще спомена с благодарност,
разбира се, и хората от Старо
село, които помогнаха със средства - бившият кмет на селото
Велико Василев, Д-р Мохамед
Ел Макуси, Илко Стоянов, Златко
Стоянов и Цвятко Цвятков - земеделски производители, инж.
Милко Цанков - бивш директор
на ЗРЧ, Здравко Христов и Волен

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 септември - Иван ТОДОРОВ, Горски стражар, ДГСТутракан
17 септември - Весела ВАСИЛЕВА, Гл.спец. "Деловодство-ОбС", Община Тутракан
17 септември - Живко БЕДЖЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцров", Тутракан
19 септември - Стефани МАРИНОВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
21 септември - Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
22 септември - Георги ВЕЛИКОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Венета ВАСИЛЕВА, ТФ "Дунавска мла-

дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 септември - Дарина ВЕЛИКОВА, Ст.спец.ГРАО,
Кметство Старо село, Община Тутракан
24 септември - Георги ГОРАНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 септември - Емона ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
Община Тутракан
27 септември - Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник, с. Пожарево, община Тутракан

17 септември - Мъченици Вяра, Надежда и
Любов и майка им София

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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