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Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 37

Година LV

26 септември - 5 октомври 2016 г.

На 2 октомври (неделя):

В община Главиница ще избират кмет
ɚɫɬɢɱɧɢɢɡɛɨɪɢɡɚɤɦɟɬ
ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɬ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɧɚ ɪɢ ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɂɡɛɨɪɧɢɹɬ ɞɟɧ ɳɟ ɡɚɩɨɱɧɟ
ɜɱɚɫɚɢɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɜ
ɱɚɫɚ
ȼɴɜɜɫɢɱɤɢɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ
ɳɟɛɴɞɚɬɨɬɜɨɪɟɧɢɢɡɛɨɪɧɢɬɟɫɟɤɰɢɢɤɨɢɬɨɫɚɨɛɳɨ
ɧɚ ɛɪɨɣ ɋɚɦɨ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɰɟɧɬɴɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɢ ɜ ɫ

Ч

Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɳɟ ɢɦɚ ɩɨ ɞɜɟ
ɫɟɤɰɢɢɋɴɫɬɚɜɢɬɟɧɚɫɟɤɰɢɨɧɧɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɤɨɦɢɫɢɢ
ɜɟɱɟɫɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚɟɢɫɟɤɰɢɹɡɚ
ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ɫ
ɭɜɪɟɞɟɧɨɡɪɟɧɢɟɢɥɢɫɴɫɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɬɨ
ɬɨɜɚɟɋɂɄʋɜ
ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚɧɚɭɥÄɈɛɨɪɢɳɟ´ʋ
ɉɪɟɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ ɫɟɤɰɢɹ

ɳɟɛɴɞɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɛɟɥɚɢ
ɞɪɭɝɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɡɧɚɰɢ
ɨɬ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɟ ɜɢɞɧɨ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɫɴɫ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɭɬɜɴɪɞɢɨɛɪɚɡɟɰɧɚɛɸɥɟɬɢɧɚɡɚɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɧɚɫɪɨɱɟɧɢɹɱɚɫɬɢɱɟɧ
ɢɡɛɨɪ
ɉɨɪɟɞɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɧɨɦɟɪɚɬɚ
ɧɚɩɚɪɬɢɢɬɟɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɢɬɟ

ɤɨɦɢɬɟɬɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɥɢɫɬɢɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɢɡɛɨɪɢɬɟɫɴɳɨɟɭɬɜɴɪɞɟɧɚ
ɋʋɳɟɫɟɹɜɢɤɚɧɞɢɞɚɬɴɬ
ɧɚ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɫɜɨɛɨɞɢɇɟɠɞɟɬɇɢɚɡɢɫʋ
ɟɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɢɹɬɤɨɦɢɬɟɬ
ɢɡɞɢɝɧɚɥ ɇɟɮɢɟ Ɋɚɢɦ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɤɦɟɬ ɚ ɫ ʋ 
ɟɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɢɹɬɤɨɦɢɬɟɬɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɤɦɟɬ ɏɸɫɟɢɧ
ɏɚɦɞɢ
“ТГ”

За четвърти път в Нова Черна Фестивал на мамалигата
Милен Грозев отличен с Грамота
за заслуги в областта на спорта

на стр. 3

Драматичен театър "Антон Страшимиров" - Разград
гостува в Тутракан с постановката "Всичките мои
лъжи" от Пламен Панев!
На 30 септември 2016 г. (петък) от 18:00 ч.!
Вход: 5.00 лв.
4.00 лв. - за пенсионери и ученици
Предварителна продажба на билети в
Детски отдел на библиотеката и в Читалището.

на стр. 2

В София ще бъде
открита първата
самостоятелна изложба
на Малина Николова
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна мечта е на път
да се сбъдне! Тази,
на Малина Николова
от гр. Главиница! На 1
октомври във фоайето на
Полиграфия Бизнес Център,
който се намира на столичния булевард "Цариградско
шосе" 47а, ще бъде открита
първата й самостоятелна
изложба. Посетителите ще
имат възможност да видят
над 20 нейни картини.
Всъщност, Малина Николова е самоук художник,
на стр. 4
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Цена 0.70 лв.
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РЕГИОН

НОВИНИ
ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ГЛАВИНИЦА
Обучение на членовете на СИК на територията
на община Главиница бе проведено в началото на
седмицата - на 26 септември, във връзка с произвеждането на предстоящите частични избори за кмет
на общината на 2 октомври т.г.
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
Общински съвет-Главиница заседава на 21 септември. Общинските съветници взеха решения по
докладни записки свързани с разпоредителни сделки
с общински имоти.
Те приеха и предложението за разрешаване на
маломерни паралелки в СУ ”Васил Левски" в гр. Главиница и ОУ „Иван Вазов“ в с. Зафирово за учебната
2016/2017 г.
КРИМИНАЛЕ
На 14 септември пътни полицаи в Тутракан спрели
за проверка товарен автомобил „Фиат”, чийто водач
– М.М. (20 г.), не притежавал книжка и се намирал в
едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото провинение. По случая е
започнато бързо производство.
500 дка посеви и 5 къщи в село Зарица са спасени
от опожаряване на 15 септември. Те били застрашени от горящи в близост сухи треви и храсти, които
пламнали около 15.00 часа след небрежна работа с
огън. Пожарът бил погасен от екип на Противопожарен участък – Главиница, подпомогнат от местни
хора с два трактора с дискови брани. Няма материални загуби.
Без материални щети се разминал и друг пожар,
възникнал на 15 септември. Горяло е стърнище край
село Нова Черна. Тутракански пожарникари се справили с произшествието, преди да се стигне до загуби.
19-годишният Б.А. управлявал лек автомобил
„Пежо” след употреба на наркотици. На 17 септември
около 10.00 часа той бил засечен от пътни полицаи
по ул. „Ана Вентура” в Тутракан. Тестът на младежа
с техническо средство дал положителен резултат за
употреба на канабис, а в колата му било намерено
малко количество от същата дрога. По случая е образувано досъдебно производство.
Домакинство, присъединено незаконно към водоснабдителната система, е установено в село Цар
Самуил. Проверката е извършена на 19 септември.
Срещу собственика – Р.Ю. (52 г.), е образувано досъдебно производство.
Няма материални загуби при пожар в ел.мотор
на асансьор в Тутракан на 20 септември. Местни
огнеборци реагирали на сигнал, получен в 11:00 часа
и се справили с произшествието, което е причинено
от късо съединение.
Трима водачи са установени да шофират след
употреба на алкохол. 31-годишният Ф.Ш. – водач на
„Фолксваген Голф”, бил спрян за проверка на 23 септември около 00:50 часа в село Вълкан, а пробата му
с дрегер отчела 1.75 промила алкохолно съдържание.
1.34 промила отчел дрегерът при проверка на
44-годишния С.Х. Той бил зад волана на лек автомобил
„Фолксваген Транспортер”, когато на 26 септември
около 01:00 часа бил засечен в района на село Богданци.
В нетрезво състояние и без книжка управлявал
мотопед 40-годишният Х.Дж. Пътни полицаи спрели
мъжа на 21 септември около 22:00 часа в село Преславци и с техническо средство отчели 1.64 промила
алкохолно съдържание в издишания от него въздух. По
случаите са започнати бързи производство.
Без книжка и в едногодишния срок от наказването
му по административен ред за същото деяние управлявал лек автомобил „Фиат Пунто” 24-годишният А.М.
Той бил засечен на 21 септември в района на Тутракан. Срещу него е започнато бързо производство.
Лек автомобил „Фиат Уно” и навес са изгорели
при пожар, възникнал на 23 септември около 08:55
часа в село Пожарево. Късо съединение при работа с
електрожен довело до запалване на навеса и колата
в него. Тутракански огнеборци са потушили пожара
и спасили къщата на стопаните.

26.09-5.10.2016 г.

Български и китайски журналисти
дискутираха проблемите на професията
Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
елегация на Общокитайската журналистическа асоциация
гостува на дружеството на
Съюза на българските журналисти (СБЖ) в Русе. Тя
се води от главния редактор на ежедневника „Чайна
Риформ Дейли“ Гао Фуюен.
Сред гостите представени
от главния секретар на
СБЖ - Иван Върбанов, бяха
председателят на „Чайна
Спейс Нюз“ Фън Чунпин,
председателят на „Циндао Медиа Груп“ Цун Пей,
зам.-главният редактор на
радио-телевизионната мрежа „Хейлунцзян“ Ян Хъшам,
зам.-главният редактор на
„The paper.cn“ Хуан Ян и

зам.-директорът на департамента за международни
връзки на Общокитайската
асоциация на журналистите Жун Чанхай.
Срещата се проведе в
Клуба на дейците на културата, който силно впечатли китайските журналисти.
Къщата е принадлежала на
търговеца и кмет на Русе
от 1903 г. до 1906 г. - Геор-

журналисти е да се задълбочи обмена на информация
между двете страни и да се
популяризира китайската
култура и традиция.
В състоялия се разговор
бяха споделени моменти
от ежедневната работа на
журналистите, проблемите
на свободата на словото и
автоцензурата, за етичните журналистически норми
и др.
В срещата участва и
представителят на дружеството на СБЖ-Силистра
- Калина Грънчарова.
В програмата на китай-

ги Мартинов. Построена е
през 1900 г. Оригиналните
фрески са на италианския
зограф Карло Франческони.

Едно от най-любопитните
неща в нея е надписът
върху едно от стъклата на
прозореца в салона - дъщерята на кмета е гравирала
името си с пръстен.
В началото на срещата,
със "Златно перо" на СБЖ
бе награден журналистът
Александър Недков за цялостната си журналистическа дейност, включител-

но и за книгите, които е
написал и във връзка със
70-годишния му юбилей.
„Много е приятно, аз съм
благодарен на оперативно
работещите в СБЖ, на
Управителния съвет и мисля, че мога да си позволя
да кажа, че това признание
и да го отнеса и към Дружеството на журналистите
в Русе, което успява да е
едно от действащите" каза приемайки наградата
Недков.
Идеята за гостуването
в България на китайските

ските журналисти, преди
посещението в Русе, бяха
включени още участие в
тържествата по повод
Деня на независимостта
на България във Велико
Търново, среща-разговор с
журналисти в Международния дом на журналистите
във Варна, среща с екипа на
сп. „Черно и бяло“ в София,
посещение на монумента
"Знаме на мира".
От Русе китайската делегация отпътува за румънската столица Букурещ.

Консултации с
Милен Грозев
политическите сили отличен с Грамота за
за съставите на СИК заслуги в областта на спорта
Н
В Тутракан

В Главиница

Общинска администрация
Тутракан уведомява, че
във връзка с предстоящите избори за президент
и вицепрезидент на републиката и националния
референдум на 06.11.2016
г., консултации за състава
на СИК с парламентарно
представените партии
и коалиции при кмета на
Община Тутракан, ще се
проведат на 28.09.2016 г.
от 18:00 ч. в заседателна
зала на Община Тутракан.

Община Главиница уведомява, че консултациите за
състава на СИК с парламентарно представените
партии и коалиции за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на
републиката и националния
референдум на 6.11.2016 г.
ще се проведат на 27 септември 2016 г. /вторник/
от 14:00 часа в заседателната зала на общинската
администрация, която се
намира на 4-я етаж.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 септември 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежДруги СРМ към деня:
1 камериерка – основно образование, на 4 часа
ка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
2 бармани – средно образование
ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
1 сервитьор – средно образование
1 продавач консултант – средно обр., компютърни умения
1 отчетник – няма изискване за заемане
1 технически секретар – средно обр.
1 работник, спомагателни дейности в шивашка фирма – няма
1 чистач – основно/средно обр.
исикване за заемане
5 сервитьори – основно/средно обр.
3 шивачи/шивачки – няма изискване за заемане
2 бармани - основно/средно обр.
1 техник, комуникации – средно образование
2 общи работници – основно обр.
10 гладачи – няма изискване за заемане
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
6 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
3 лекари - висше образование, медицина
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
– средно обр.
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

а тържествената
сесия на Общинския
съвет по повод Деня
на Тутракан, която се проведе на 21 септември, с
Грамота за изключителни
заслуги в областта на
спорта бе награден Милен
Тодоров Грозев. Отличието
му бе връчено от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов.
Милен Грозев е участвал
в Държавни първенства за
незрящи по канадска борба,

където е печелил златен и
сребърен медал. Участвал
е в четири републикански
първенства, където е печелил златен и сребърен
медал. В участтията му в
две европейски първенства
също е отличен със злато
и сребро.
Грозев е печелил три златни и един сребърен медал
печели във хвърляне на диск
и тласкане на гюле от държавни първенства по лека
атлетика за незрящи. “ТГ”

Запечатват безплатно
детски зъби срещу кариес
апочна безплатното
поставяне на силанти
на първите постоянни
молари - шестите зъби, в
които най-често и най-рано се образуват кариеси.
Процедурата е популярна
като запечатване на зъбите, което ги предпазва от
кариеси - предпоставка за
ранни пломби и вадене на
занемарените зъби, които
не подлежат на лечение.
Силантите ще се поставят
на децата от 5 до 8 г. - в

З

периода за смяна на шестите зъби. Безплатното силанизиране стартира на 15
септември и ще продължи
до 20 ноември. Инициативата е част от националната
програма за орално здраве
на децата. В нея участват
400 зъболекари, равномерно
разпределени в страната. В
Тутракан заинтересованите могат да посетят Дентална клиника "Д-р Юрий
Василев".
“ТГ”

За четвърти път - Фестивал на
мамалигата в Нова Черна
Калина ГРЪНЧАРОВА
първия ден на
м.октомври село
Нова Черна ще приеме майстори на мамалигата и десетки любители
на българския фолклор. За
четвърти път тук ще се
проведе Фестивалът на мамалигата, който се организира от Община Тутракан,
Кметство Нова Черна и НЧ
"Васил Йорданов - 1942 г."
Вкусното ястие, харак-
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терно за румънските земи,
е пренесено от българите,
преселили се след Крайовската спогодба от 1940 г.
от Северна в Южна Добруджа. По-голямата част от
християнското население
е дошло от село Черна,
Румъния и е дало името
Нова Черна на тогавашното българско село Тюрк
Смил. Историческите данни
сочат, че тогава населението наброявало 2 925 души.
В празника ще вземат

участие фолклорни състави
от пет области - Бургас,
Разград, Русе, Добрич и
Силистра, а също и от съседна Румъния - от селата
Кирнодж и Кашчоареле, информира библиотекарката
Радка Стефанова.
Според предварителната
програма - над 450 участници ще представят своето
изкуство в 46 изпълнения.
Това са групи за автентичен фолклор, индивидуални
изпълнители, танцови фор-

НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
“Връзки с
обществеността”

мации, словесен фолклор и
клубове за народни танци.
Фестивалът ще бъде съпътстван от два конкурса.
За наградата за най-вкусна
мамалига майсторство
ще мерят 14 кулинари, а
за автентично облекло
досега са се записали 17
участници.
Фестивалът на мамалигата в Нова Черна е част
от Културния календар на
10 658 граждани са поискали от началото на годината
Община Тутракан.
досега услуги, свързани със здравноосигурителния им
статус. 497 от тях са подали заявление за напускане
или завръщане в страната.
Припомняме, че възстановяването на здравноосигурителните права вече става чрез заплащане на всички
дължими вноски за последните 5 години (60 месеца).
Затова след 01 януари 2016 г. за всички е важно да не
се забравят да внесат към бюджета вноската за здраве
от 16.80 лева всеки месец. В случай, че пропуснат до
3 вноски, рискуват отново да са с прекъснати здравни
права и за възстановяването им ще трябва да платят
обзавеждане, консумативи дължимото за 5 години назад.
Преди да платят дължимите си вноски, хората с преи материали, книги и игри.
По националната програма къснати здравноосигурителни права трябва да са подали
„Достъпно и сигурно учили- и Декларация образец 7. А ако имат по-стари задължения,
ще“ се отпускат средства преди да платят дължимите суми, трябва да подадат
за проектиране и изграж- заявление по чл. 2а от Наредба Н-8, в което да опишат
дане на покрити рампи, поредността на погасяване на дълговете си за здраве.
адаптиране и изграждане В противен случай преведените нари ще отидат за пона санитарни възли, както криване на най-старите им задължения.
С последните промени в закона за здравното осигуряи ремонт на прилежаща
ване, лицата, които работят единствено по граждански
инфраструктура.
“ТГ”
договори, ще се считат за здравно осигурени само ако
сумата от месечния им осигурителен доход е по-голяма
или равна на минималната работна заплата - 420 лв.
Справка за здравноосигурителния статус клиентите на
администрацията могат да направят и чрез електронната страница на НАП www.nap.bg и по телефона на 0700
18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Здравноосигурителният статус е
най-търсената услуга
в НАП Силистра

Правителството предоставя нови 4,6 млн. лв.
на общините за училищна дейност
М
инистерски съвет
одобри допълнителни трансфери в размер на 4 671 400 лв. по
бюджетите на общините.
Средствата са предвидени по бюджета на МОН за
финансово осигуряване на
дейности по националните
програми „Оптимизация на
училищната мрежа“, „Уче-

нически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на
съвременна образователна
среда“, „Без свободен час
в училище“ и „Достъпно и
сигурно училище“.
С тях ще бъдат оборудвани учебни кабинети за
професионална подготовка
и учебно-производствени
бази на училищата, ще се

ремонтират учебни кабинети за професионална
подготовка, ще бъдат осигурени учебни видеофилми и
софтуерни продукти, както
и транспортни средства
за провеждане на училищни
практики в реална работна
среда. Също така се финансират дейности, свързани със закупуването на

Предизборна хроника

ГЕРБ подкрепи издигнатата от Инициативен
комитет Нефие Раим за кмет на община Главиница
андидатът за общински
кмет Нефие Раим, издигната от Инициативен
комитет за частичните избори в
община Главиница, които ще се
проведат на 2 октомври, проведе
редица предизборни среща.
В село Вълкан, да изразят
своята подкрепа, на събранието
присъстваха народният представител от ГЕРБ - Алтимир Адамов,
областният координатор на ПП
ГЕРБ - Тодор Тодоров и общинският председател на ПП ГЕРБ в
община Главиница - Рашко Денев.
„Вие ме познавате и знаете, че
и след като застана начело на общината, ще продължавам да съм
близо до вас”, заяви Нефие Раим.
„Сами виждате, че ние за разлика от другите партии не обещаваме, а работим за хората. А това
което обещаваме - изпълняваме!
Знаете, че съвсем наскоро правителството отпусна на община
Главиница 460 000 лева за ремонт
на пътищата” - заяви народният
представител Алтимир Адамов.
село Подлес присъствалият на срещата кмет на
селото Милена Атанасова
запозна гостите със затрудненията, които срещат при финансирането на местната фолклорната
група и строящия се в момента
параклис. Областният координатор на ПП ГЕРБ Тодор Тодоров
направи парично дарение на
самодейния колектив, а Нефие
Раим дари лични средства за
построяването на параклиса.
село Черногор хората
посрещнаха представителите на ГЕРБ в местното читалище. Присъствалите
на срещата родители на деца,
посещаващи местната детска
градина, споделиха, че в нея няма
достатъчно играчки. Нефие Раим
пое ангажимент да им помогне.
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Пенсионерския клуб на
село Бащино представителите на ПП ГЕРБ бяха
посрещнати от кмета на селото
Найле Хайрулла и неговите жители. Хората споделиха, че нямат
пазар за тикви и чубрица, което
е основния поминък в селото, и
липсва обществен транспорт до
населеното място.
"Аз съм отговорен човек и Ви
обещавам, че след като вляза в
Общината като кмет, ще работя
за създаването на такъв пазар и
да направя така, че поне един път
в седмицата до вашето село да
стига автобус", заяви Нефие Раим.
рещата в село Суходол
се проведе в салона на
местното читалище. Основният проблем, който кметът на
селото Хамид Юмеров представи,
бе отново липсата на транспортна линия до селото, а хората
се интересуваха, кога ще бъдат
асфалтирани улиците в селото и
ще има достатъчно пътни знаци.
"Това, което искате да се случи
е единствено възможно с подкрепата на партия ГЕРБ. Знаете, че
съвсем наскоро, със съдействието на народния представител
от ПП ГЕРБ Алтимир Адамов,
правителството на Бойко Борисов
отпусна 460 000 лева за ремонт на
пътищата в община Главиница.
Време е за промяна и разчитам на
гласовете на всички Вас. Подкрепете ме с номер 17 в бюлетината
на 2 октомври!", категорична бе
Нефие Раим.
редставители на ГЕРБГлавиница, заедно с независимия кандидат за
общински кмет Нефие Раим,
посетиха селата Звенимир и Зарица. В салона на читалището на
село Звенимир представителите
на ПП ГЕРБ бяха посрещнати от
кмета на селото Тезджан Юмер.
Хората споделиха, че основният
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проблем е безработицата.
"Обещавам да водя активна
политика, с цел насърчаване на
бизнеса и инвестициите в общината", заяви г-жа Раим.
рещата в село Зарица се
проведе в салона на местното читалище. Основния
проблем, който кметът на селото
Феджри Билял постави бе за редуцираните бройки в програмата
за времената заетост, а хората
попитаха, как община Главиница
ще може да изплати финансова
корекция от 2 700 000 лева, наложена във връзка с реализация
на европроекта за стадион в
общинския център.
"Това, което се случи с този
проект показва защо общината
има нужда от промяна. Невъзможно е сама община Главиница
да изплати това задължение,
поради факта, че годишните
собствени приходи са близо 1 200
000 лева. За да дойде промяната
в община Главиница гласувайте
на 2 октомври с бюлетина № 17
за Нефие Раим", заяви народният
представител Алтимир Адамов.
Г-жа Раим обяви, че дарява
500 лв. за климатик за местната
джамия.
залата за събрания на
кметството в с. Осен,
представителите на ПП
ГЕРБ бяха посрещнати от кмета
на селото Марин Рачев и неговите
жители. Хората поискаха повече
контейнери за битови отпадъци
в населеното място и да бъдат
осигурени средства за ремонт на
покрива на сградата, където се
провеждат общоселските събрания, както и нейното освежаване
отвътре.
"Убедена съм, че с подкрепата
на ГЕРБ на местно ниво, в лицето
на общинските съветници, и на
национално ниво - от правителството, ние ще можем да се спра-
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вим с предизвикателствата пред
община Главиница. Време е за
промяна и разчитам на гласовете
на всички, които са за промяната.
Подкрепете ме на 2-ри октомври
с номер 17 в бюлетината!", категорична бе Нефие Раим.
рещата в село Стефан
Караджа се проведе в
салона на местното читалище. Основния проблем, който
поставиха местните жители и
неговият кмет Асан Мустафа е
липсата на транспортна линия
до селото. Жителите пожелаха
бъдещият общински кмет - Нефие
Раим , да махне чипа от вратата на
сградата на Община Главиница,
за да могат всички да посещават
свободно кмета на общината.
"Не само ще бъде премахнат
този ограничителен режим в сградата, но аз поемам ангажимента,
след като вляза в Общината,
като кмет да посещавам всички
населени места в нея, за да се
запознавам на място с Вашите
проблеми", заяви кандидатът за
кмет на община Главиница Нефие
Раим.

С

Бъдещите студентите плащат
сами здравните си осигуровки
през летните месеци

Напомняме на всички ученици, които са завършили средното си образование тази година, че с дипломирането
им възниква задължение да внасят сами здравните си
осигуровки. Изключение правят тези от тях, които са
започнали работа веднага след завършването, тъй като
в този случай работодателят начислява задължителните
осигуровки.
Младежите, които са приети във висши учебни заведения като студенти редовно обучение, за месеците от
завършването на средното до започването на висшето
образование трябва да внесат здравните си вноски за
своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито
една от двете категории (ученици и студенти), които
се осигуряват от републиканския бюджет.
Задочните студенти също плащат сами вноските си
за здраве, ако не са назначени на работа.
Преди да се пристъпи към внасяне на осигуровките е
задължително да бъде подадена Декларация образец 7.
Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ
месеца, в който възниква задължението за плащане на
здравни осигуровки.
При допуснати пропуски във вноските за здраве, бъдещите студенти може да се озоват с прекъснати здравни
права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги,
осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
Напомняме, че повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните
права.
Сумата за здравни осигуровки през 2016 г. е 16,80 лв.
на месец и се внася до 25-о число на следващия месец,
след което ежедневно започва да се трупа лихва. Затова, ако се внасят пари за няколко месеца назад, преди
да се издължи сумата трябва да се направи справка за
актуалния размер на лихвата. Справката се прави на
място в салона за обслужване на офиса на НАП или чрез
електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където
безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор.

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи
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Да си спомним за Николай Хайтов
Н
Анка КОЗАРЕВА
С паметник, от синовна
обич сътворен,
градът многовековен
наш е награден.
На писателя – будната
съвест на времето,
посеял в душите ни на
патриотизма семето!

а 15 септември отново сведохме глави
пред паметта на големия писател и общественик Николай Хайтов. След
тържественото откриване на новата учебна година
и проведения първи час на
класа, пред издигнатия

паметник на родолюбеца
в малката паркова зона
срещу СУ „Христо Ботев“,
застанаха учениците от
осмите класове със своите класни ръководители
Валентина Златева и Игор
Шербанов, учители от
нашето училище и представители на НФСБ в
Тутракан с председател
Велизар Минчев. Съвместно с класните ръководители на осмокласниците,
Геновева Стоянова, Пламен
Петков и Иванка Арсенова,
организирахме възпоменателно тържество, за
да отбележим 97-годишнината от рождението
на твореца белетрист,
драматург и публицист.
Любимата песен на Хайтов
- „Руфинка болна легнала“,
огласи парковата зона.
Портретът на писателя,
неговите слова „Изтървем ли България, изтървали
сме всичко“, националният
флаг, приковаха вниманието ни и разтърсиха душите
ни. Неоспорим е фактът,
че Хайтов затрогващо и

страстно обича нашата
родина, отстоява националните ни идеали, води
битка за съхраняване и запазване на българщината.
Водещите единадесетокласници ни припомниха
творчеството на Хайтов и неговото значение
за българската култура.

Кристина, Славена и Георги споделиха как е оценен
родолюбецът от своите
съвременници. Прочетоха
негови емблематични мисли. С едноминутно мълчание почетохме паметта на
големия патриот...
От името на СУ „Христо
Ботев“ и НФСБ-Тутракан

бяха поднесени венци и цветя на паметника, на фона
на песента за капитан
Петко войвода.
Прекланяме се пред твореца, който ни завеща „да
бъдем българи и да браним
уникалността и неповторимостта на българския
дух!“

Тутраканската епопея
В София ще бъде
отразена във филателията открита първата
самостоятелна изложба
на Малина Николова
а 100 годишнината от
историческите битки
от 4 – 6 септември
1916 г., известни като Тутраканската епопея и Освобождението на Добруджа,
Филателно дружество „Димитър Дончев” – Силистра
издаде филателни материали, които ще останат
в историята и за идните
поколения.
Пощенски плик с илюстрация на емблемата за
честването на 100-годишния юбилей с надпис „100
години Тутраканска епопея
– 1916-2016 г.” Цвят на
отпечатването – лилав,
тираж на пликовете – 500
броя.
За събитието има и юбилеен печат в средата с
пилон с надпис „100 години
– 1916-2016 г.” Около емблемата има надпис „100
години Тутраканска епопея – 7600 Тутракан – 4-6.
IХ.2016”.

З

За историческото събитие има издадени и две
пощенски картички. На
първата има илюстрация
вляво „Самолет Албатрос
С III – Тутракан”. Надпис
„100 години от Тутраканската епопея – 2 –
6.IХ.1916 г”. Подпечатан
с датно клеймо на Пощенска станция Тутракан
– 4.IХ.2016 г. и специалния
печат за юбилея. На втората картичка има илюстрация вляво „Наблюдателен
балон на позицията край
Тутракан”. Над илюстрацията надпис „100 години
от Тутраканската епопея –
2-6.IХ.1916 г”. Пощенската

картичка е подпечатана с
датно клеймо 4.6.2016 г на
Пощенска станция Тутракан и специалния печат за
юбилея.
На Историческия музей
в Тутракан бяха подарени
25 броя юбилейни пликове и
комплект от двете пощенски картички, а също така
и 10 броя пликове издадени
от филателно дружество
„Димитър Дончев” през
2015 г. от секретаря на
дружеството.
Христо ХРИСТОВ,
Секретар на
филателно дружество
„Димитър Дончев” Силистра

от стр. 1
самороден талант, който
по свой начин през годините се развива.
ɇɢɤɨɣɧɟɦɟɟɭɱɢɥɞɚɪɢɫɭɜɚɦɋɚɦɚɫɟɭɱɚɱɟɬɚɫɥɟɞɹ
ɜɂɧɬɟɪɧɟɬɜɫɢɱɤɨɤɨɟɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɢɧɬɟɪɟɫɨɛɹɫɧɹɜɚ
ɬɹɫɜɨɟɬɨɦɧɨɝɨɝɨɞɢɲɧɨɯɨɛɢ
Ⱥ ɢɡɥɨɠɛɚɬɚ ɟ ɩɨɞɚɪɴɤ ɨɬ
ɞɴɳɟɪɹɣȽɟɪɝɚɧɚɡɚɧɟɣɧɢɹ
ɝɨɞɢɲɟɧɸɛɢɥɟɣ
ȼɫɢɱɤɨɦɢɯɚɪɟɫɜɚɢɜɫɢɱɤɨ
ɢɫɤɚɦɞɚɫɟɧɚɭɱɚɞɚɪɢɫɭɜɚɦ
 ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɬɹ ɍɫɴɜɴɪɲɟɧɫɬɜɚɧɟɬɨ ɢɞɜɚ ɫ ɦɧɨɝɨ
ɪɢɫɭɜɚɧɟɢɨɩɢɬɜɚɧɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɯɧɢɤɢɫɦɧɨɝɨɭɪɨɰɢ
ɜɂɧɬɟɪɧɟɬɢɩɪɟɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɢɦ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɬɨ ɉɪɢ ɦɟɧ ɟ
ɬɚɤɚ ɏɚɪɟɫɜɚɦ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢ
ɤɚɪɬɢɧɢɜɤɨɢɬɨɢɦɚɟɦɨɰɢɹ
ɢɫɴɡɞɚɜɚɬɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɬɨɱɟ
ɫɚ ɧɚɪɢɫɭɜɚɧɢ ɧɚ ɟɞɢɧ ɞɴɯ
Ɋɢɫɭɜɚɦɩɪɟɞɢɦɧɨɫɦɚɫɥɟɧɢ
ɛɨɢ Ʌɸɛɢɦɢ ɫɚ ɦɢ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɪɭɫɤɢɯɭɞɨɠɧɢɰɢɢɨɬɫɬɚɪɚɬɚ
ɪɭɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɯɨɥɚɧɞɫɤɢɬɟ
ɯɭɞɨɠɧɢɰɢ ɧɚ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɢ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ ɚɧɢɦɚɥɢɫɬɢ
ɢɧɟɧɚɩɨɫɥɟɞɧɨɦɹɫɬɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɜɟɥɢɤɢɹɬȼɚɥɟɧɬɢɧ
ɌɭɡɫɭɡɨɜȺɬɢɧȼɚɫɢɥȽɨɪɚɧɨɜɉɚɜɟɥɆɢɬɤɨɜȻɨɠɢɞɚɪ
ɑɚɧɬɚɪɫɤɢ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ƀɨɬɨɜ
ȽɚɥɹȻɭɤɨɜɚɢɞɪ
Ɇɚɥɢɧɚɇɢɤɨɥɨɜɚɪɢɫɭɜɚɨɬ
ɞɟɬɟɧɨɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɝɨɞɢɧɢɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɫɟɪɢɨɡɧɨ
ɫɬɨɜɚɢɡɤɭɫɬɜɨɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ

ɱɟɫɟɝɚɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢɹɬɚɣɫɚ
ɤɴɦ ɦɚɫɥɟɧɢɬɟ ɛɨɢ ɬɨɜɚ ɧɟ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɱɟɜ ɛɴɞɟɳɟ ɧɹɦɚ
ɞɚ ɩɪɨɛɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
Ⱦɨɫɟɝɚɟɧɚɪɢɫɭɜɚɥɚɧɚɞ
ɤɚɪɬɢɧɢɩɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬ
ɬɹɯɫɚɩɪɨɞɚɞɟɧɢɌɹɫɪɴɤɚ
ɧɚɫɴɪɰɟɛɥɚɝɨɞɚɪɢɧɚɜɫɢɱɤɢɤɨɢɬɨɫɚɣɩɨɦɚɝɚɥɢɩɪɟɡ
ɝɨɞɢɧɢɬɟɂɥɢɤɚɤɬɨɫɟɢɡɪɚɡɢ
Ɍɟɡɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɦɢ ɦɴɤɧɚɥɢ
ɩɥɚɬɧɚɬɚ ɡɚ ɪɚɦɤɢɪɚɧɟ ɢ ɫɚ
ɦɢ ɩɨɦɚɝɚɥɢ ɤɨɣ ɫ ɤɚɤɜɨɬɨ
ɦɨɠɟɌɟɫɢɡɧɚɹɬ
ȺɢɧɚɱɟɆɢɥɟɧɚɟɦɚɣɫɬɨɪ
ɤɨɚɮɶɨɪɬɨɜɚɟɨɫɧɨɜɧɚɬɚɣ
ɩɪɨɮɟɫɢɹɉɪɟɡɎɪɢɡɶɨɪɫɤɢɹ
ɣ ɫɚɥɨɧ ɜ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɜɫɟɤɢ
ɞɟɧ ɦɢɧɚɜɚɬ ɦɚɥɤɢ ɝɨɥɟɦɢ
ɢ ɨɳɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɦɨɦɢɱɟɬɚ
ɚ ɬɹ ɪɢɫɭɜɚ ɜɴɪɯɭ ɝɥɚɜɢɬɟ
ɢɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɩɪɢɱɟɫɤɢȼ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨɫɢɜɪɟɦɟɨɛɚɱɟ
ɯɜɚɳɚ ɱɟɬɤɚɬɚ ɂ ɫɩɨɪɟɞ
ɤɚɰɧɚɥɚɬɚɧɚɪɚɦɨɬɨɣɦɭɡɚ
ɬɜɨɪɢ
Ʉɚɧɹ ɜɫɢɱɤɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɫɟɬɹɬ ɫɴɛɢɬɢɟɬɨ ɜ ɋɨɮɢɹ ɡɚ ɞɚ ɫɟ
ɞɨɤɨɫɧɚɬɞɨɦɚɝɢɱɧɢɹɫɜɹɬɧɚ
ɢɡɤɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚɪɟɱɟɧɨ ɠɢɜɨɩɢɫɫɬɚɡɢɩɨɤɚɧɚɩɪɢɤɥɸɱɜɚ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɴɬ ɫ Ɇɚɥɢɧɚ
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚɫɧɟɣɧɢɬɟɤɚɪɬɢɧɢ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɜɚɦɟɫɟɰɚɞɨ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɇɚ ɫɧɢɦɤɢɬɟ Ɇɚɥɢɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚɫɪɚɦɤɶɨɪɚȼɟɥɢɫɥɚɜ
ɍɡɭɧɨɜɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚɢɧɟɣɧɢ
ɤɚɪɬɢɧɢ

26.09-5.10.2016 г.

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

76 години свобода!
Калина ГРЪНЧАРОВА
21 септември е Денят
на град Тутракан. На тази
дата преди 76 години българската армия влиза в
града и на практика той
е първият освободен български град след подписването на Крайовската спогодба, с която на България

ЗАПОВЕДЬ
ДО
БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА

се връща Южна Добруджа.
Това е поводът, Общинският съвет да приеме
решение през 1993 г. и да
я за Ден на Тутракан.
21 септември 1940 г. е
бил съботен ден! Ето как,
от мястото на събитието, главният редактор на
софийския вестник "Нова

Вечер" - Н. Панчев, го описва:
"Съ цветя е постлано
шосето за Тутраканъ
Войската влезе въ Тутраканъ
Тутраканъ, 21 септемврий (по телефонъ)
"Малко преди 5 часа се
зададе челна колона на
войската начело съ военния министър г. генерал
Даскалов.
"Ура" подето отъ хиляди
гърла огласи града и отекна далече задъ Дунава и по
добруджанската шир.
Пред арката на г. ген.
Даскалов бе поднесенъ по
народен обичай хляб и сол
от кмета г. Хр. Мирков,
който произнесе и пламенно вдъхновено слово.
Девойки обсипаха военния
министъръ, военачалниците и войниците съ градъ

от цветя.
Отъ името на гражданството г. Любенов поздрави войската и водача
й г. ген.Даскалов съ топли

Празничните събития в
крайдунавския град започнаха с тържествено заседание на Общинския съвет,
на което тутраканци бяха
поздравени от кмета на
общината д-р Димитър
Стефанов, председателя
на Общинския съвет Данаил Николов, зам.-областния
управител Елена Томова,
кмета на Силиста д-р
Юлиян Найденов и кмета
на побратименото румънско селище Кирнодж - инж.
Иринел Роман.
На тържествената сесия, присъстващите станаха свидетели и награждаването на Милен Грозев
с Грамота за изключителни заслуги в областта на
спорта, която му връчи д-р
Стефанов.
С Възпоменателна значка "100 години Тутраканска
епопея" бе награден д-р
Анатолий Кънев, ръководител на Културно-просветно дружество "Родно
Лудогорие", един от организаторите на Националния поход "По стъпките на
четата на Таньо войвода".
Празникът на Тутракан
продължи вечерта с романтичната комедия "Квартет за двама", представена от актьорския състав
на столичния театър "Искри и Сезони". Актьорите
Искра Радева и Антон
Радичев също присъстваха на тържествената
сесия, а след нея кметът
д-р Димитър Стефанов и
председателят на Общинския съвет Данаил Николов
им показаха Картинната
галерия и новизграждащия
се православен параклис
"Св.Димитър Солунски".

ȾɪȺɧɚɬɨɥɢɣɄɴɧɟɜɛɟɧɚɝɪɚɞɟɧɫȼɴɡɩɨɦɟɧɚɬɟɥɧɚɡɧɚɱɤɚ
ɝɨɞɢɧɢɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɟɩɨɩɟɹ

думи.
Отговори военниятъ министър г. ген.Даскалов,
който каза между другото: за нас Тутраканъ е
най-голямата победа на
пехотата. Той поздрави
тутраканци съ победата.
След мощно "ура" за Царя,
импровизиран хор отъ ученици и ученички запя "О,
Добруджански край" подетъ отъ множеството.
Накрай множеството
по покана на м-ръ г. ген.
Даскаловъ извика бурно
"ура" за Царя, когото тутɂɫɤɪɚɊɚɞɟɜɚɢȺɧɬɨɧɊɚɞɢɱɟɜɪɚɡɝɥɟɞɚɯɚɧɨɜɨɢɡɝɪɚɠɞɚɳɢɹ раканци наричат Обединителъ на българския наɫɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɟɧɩɚɪɚɤɥɢɫɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
родъ."
ɋɜȾɢɦɢɬɴɪɋɨɥɭɧɫɤɢ
Ɇɭɡɢɤɚɥɧɨɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬ
ɉɥɚɦɟɧɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚ
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Ʉɜɚɪɬɟɬɡɚɞɜɚɦɚɢɥɢ
ɂɫɤɪɢɢɋɟɡɨɧɢ

Офицери, подофицери и войници
Добруджа се връща пакъ къмъ Майката-Родина съ
договоръ подписанъ на 7. септемврий т.г. въ Крайова
и сключенъ долроволно съ нашата съседка Ромъния въ
името на правдата, на мира и на бъдещето.
Заповедвамъ:
Частите от трета армия да минатъ днесъ 21.
септемврий 9 часа границата и да завземат територията на Добруджа въ старите й предели.
Офицери, подофицери и войници,
Вамъ се падна щастието мирно да настъпите презъ
старите бойни полета, по следите на вашите бащи,
които покриха българските знамена съ безсмъртна
слава. Вие влизате днесъ въ тая земя, която бе откъсната отъ Държавата ни, но която остана неразделна
и жива в сърцата ни. Не забравяйте, че Добруджа е
наша не само защото бе откъсната отъ насъ. Тя е
двойно по-наша, защото бе облена въ българска кръвь
и пази спомена за беззаветно храбрите наши дивизии
при Тутракан и Добричъ и величавите действия на
нашата конница навредъ по Добруджанската равнина.
Поклонете се пред паметьта на падналите за
Родината герои, покажете се достойни за техъ и
занесете на нашите братя радость и упование въ
бъдещето на България. Носители на добродетелите,
които от векове красятъ българския войнъ, бъдете
достойни и за тази скъпа намъ земя. Влезте въ нея
съ братска обичь към свои и чужди, за да разбератъ всички, че това е наш роден край, който е билъ
люлка на българщината и ще бъде и пребъде вечно
българска земя.
На добър час, Юнаци! Богъ да ни помага!
Издадена въ София на 21. септември 1940 година.
На първообразната съ собствената на НЕГОВО
ВЕЛИЧЕСТВО ръка подписано!
Борис III
Приподписал: Даскаловъ
Генерал-Лейтенант - Министър на войната

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬȾɚɧɢɥɇɢɤɨɥɨɜɢ
ɝɨɫɬɢɬɟɨɬɄɢɪɧɨɞɠɤɦɟɬɴɬɢɧɠɂɪɢɧɟɥɊɨɦɚɧɢ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬɧɢɤȺɭɪɟɥɢɚɧɄɨɬɨɛɚɧ

Ⱦɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ
ɬɚɧɰɭɜɚɡɚɩɪɚɡɧɢɤɚ
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ОБЩИНА / ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 13 от 10.09.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 246
ДНЕВЕН РЕД:
1. Одобряване на проектобюджет за 2017 г.
и актуализирана бюджетна прогноза за периода
2018-2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за рекламната дейност на територията на община Тутракан, приета с решение №
93/30.04.2016 г. на ОбС-Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. и прекратяване на
съсобственост чрез продажба на 120,00 кв.м.
представляващи част от застроено дворно
място в с. Белица общ. Тутракан, обл. Силистра,
кв.4 УПИ- III-37.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Настаняване във ведомствено жилище
на общината.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ обособено
помещение с основна площ от 16,50 кв.м. и 10,20
кв.м. спомагателна площ, находящо се в масивна
сграда /бивш Здравен дом/ в с. Старо село, кв.
25 УПИ-VI, пл. №182, ул. „Съединение” №30.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя
с идентификатор № 000401 с площ от 2.798
дка., местност „До селото" находящ се в с. Цар
Самуил, по КВС на с. Цар Самуил.
Докладва Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.505.63 с площ от 5155
кв.м., местност „ Голишна” находящ се в гр.
Тутракан, по КК на гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
идентификатор № 020045 с площ от 30,410
дка, местност „Антимовски път” находящ се в с.
Търновци, по КВС на с. Търновци.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Делегиране на правомощия на Кмета на
Община Тутракан за издаване на Запис на заповед от Община Тутракан, обезпечаваща разходи
за авансово плащане в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие".
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на актуализирана програма
за управление на отпадъците 2014-2020 г. на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Даване на Разрешение за изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - План
за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот извън
границите на урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Кандидатстване на Община Тутракан с
проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Ползване на кредити от „Фонд за органите
на местното самоуправление в България - ФЛАГ"
- ЕАД във връзка с кандидатстване и изпълнение
на 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.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.12 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 27, ал.2 от Наредба за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години,
чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси
и писмо БЮ-4 от 08.07.2016 г. на Министерство
на финансите, Общински съвет-Тутракан ОДОБРЯВА проектобюджета на Община Тутракан за
2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2018-2019 г. в частта Местни дейности.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, Общински съвет-Тутракан приема
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за рекламната дейност на територията на община
Тутракан, приета с решение № 93/30.04.2016 г.
на ОбС- Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.36 от Закона за собствеността, чл. 8 ал. 9;
чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 ; чл.32, ал.1,
т.1 и ал.3; чл.40 ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество/НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2016 г. приета с Решение № 81 по Протокол №
5/21.01.2016 г. на Общински съвет-Тутракан
в част III, буква „Б” IV за „Прекратяване на
съсобственост, чрез: доброволна делба, продажба частта на общината; изкупуване частта
на съсобственика” с ред 6 /шест/ - Прекратяване
на съсобственост в имот №УПИ – III-37, кв. 4 в
с. Белица, общ.Тутракан, обл. Силистра, чрез
продажба частта на общината.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати съсобствеността между Община Тутракан и наследниците
на Харалан Иванов Русев по приложено удостоверение за наследници № 0032/04.05.2016 г.
собственици на 2400 кв.м. по Н.А. № 164, том
I, дело № 322 от 29.07.1971 г., чрез продажба
на общинската идеална част, представляваща
120/2520 идеални части от поземлен имот с
идентификатор УПИ № III-37, кв. 4, в с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра по АОС №
2112/26.08.2016г. при граници и съседи на целия
имот: УПИ-№ II-36; УПИ-№ IV-40; регулация на
селото и улица „Васил Левски”.
3. Определя пазарната оценка за продажба
на120 кв.м. част от гореописания имот в размер на 444,00 лв. /четиристотин четиридесет
и четири лева/.
4. Възлага на Кмета на община Тутракан да

извърши всички законосъобразни действия във
връзка с взетото решение.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1 от НРУУРОЖ, Общински
съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се настани д-р Мохамед
Ибрахим Ел Макуси, във ведомствено жилище,
находящо се в с. Старо село, ул. Съединение
№30, ет.II, във връзка с осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ в селата
Старо село, Нова Черна и Сяново.
II. Възлага на Кмета на община Тутракан
да определи месечен наем, съгласно Глава III,
раздел I от НРУУРОЖ и да сключи договор за
наем на ведомствено жилище, по реда на чл.32
от НРУУРОЖ за срок от 3 /три/ години.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС, Общински
съвет-Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ: помещение с основна площ от
16,50 кв.м и спомагателна площ от 10,20 кв.м,
находящо се на I-ви етаж в двуетажна масивна
сграда /бивш Здравен дом/ в с.Старо село, кв.
25, УПИ-V пл. № 182, ул. „Съединение” № 30,
на ЕТ „Д-р Мохамед Ибрахим Ел Макуси – Амбулатория за извънболнична първична медицинска
помощ - ЕЛМА”, ЕИК 130169391 с предназначение за извършване на здравни дейности.
2. Отдаването под наем да се извърши без
търг или конкурс при установена месечна наемна цена в размер на 14,50 лв. /Четиринадесет
лева и петдесет стотинки/ с ДДС, изчислена
съгласно “Тарифа” за началния размер на месечните наеми и цени на 1 кв.м, за срок от 3 /
три/ години.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия и сключване
на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 252
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-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя с идентификатор №000401 с площ от 2,798дка, местност
„До селото" с начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия: III
/трета/, находящ се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра по КВС на с. Цар Самуил,
съгласно АОС № 1455/28.03.2013 г., при съседи:
№050030;052012;000404;000402 и 000403; и
утвърждава първоначална тръжна цена за имота
в размер на 2704,00 лв. /две хиляди седемстотин
и четири лева/.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 253
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-Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя с кадастрален
№73496.505.63, с начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект,
категория на земята при неполивни условия
– IV /четвърта/ с площ от 5155,00 кв.м по АОС
№ 1976/31.03.2016 г., местност „Голишна”
находящ се в гр. Тутракан, обл. Силистра по КК
на гр.Тутракан, при съседи: №73496.505.214;
73496.505.310; 73496.505.58; 73496.505.57;
73496.505.93; 73496.505.207; 73496.505.311;
и утвърждава първоначална тръжна цена за
имота в размер на 4982.00 лв. /четири хиляди
деветстотин осемдесет 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 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 254
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27,
ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание
Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.001-0051-C01 от 07.09.2016
г. между Община Тутракан и Министерство на
регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020г.,
Приоритетна ос 2 «Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните
райони» процедура № BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони” за изпълнението на проектно предложение
№ BG16RFOP001-2.001-0051 „Енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради
бл. „Възход 3” и бл. „Възход 4”, гр.Тутракан”,
Общински съвет-Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан
да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платим на предявяване в полза
на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие” в размер на 303 154,32 лева /триста
и три хиляди сто петдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, със срок за предявяване
за плащане до 07.12.2018 г. за обезпечаване на
авансово плащане по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-

0051-C01 от 07.09.2016 г. сключен между Община Тутракан и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско
и регионално развитие” за изпълнението на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0051
„Енергийна ефективност за многофамилни
жилищни сгради бл. „Възход 3” и бл. „Възход
4”, гр.Тутракан”
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да подготви необходимите документи за
подаване на искане за авансово плащане по
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0051-C01 от 07.09.2016
г. и да ги представи пред Министерство на
регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие”.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от „Закона за
месното самоуправление и месната администрация”, съгласно чл. 52 от „Закона за управление
на отпадъците”, в предвид „Националния план
за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.” и
писмо от Община Русе свързано с изпълнение
на решение на четиринадесетото заседание на
общото събрание на Регионално сдружение
за управление на отпадъците за регион Русе,
Общински съвет град Тутракан ПРИЕМА „Актуализирана общинска програма за управление
на отпадъците 2014 – 2020 г.”.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във
връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ:
„Разрешение за изработване на Подробен устройствен план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината….”
и приложените документи удостоверяващи, че
са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ,
ал.7 от ЗУТ.
Общински съвет- Тутракан дава разрешение:
За изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват
на собственият му имот - поземлен имот №
001547 (поземлен имот извън границите на урбанизираната територия) в землището на с.Нова
Черна, местност ”Геройски пост”, общ. Тутракан,
като с ПУП-ПЗ се промени предназначението
на имота в „Предимно производствена зона”.
Да се представи проект: ПУП - ПЗ в съответствие с изискванията на Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001
г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Решение на Комисията за земеделски
земи към МЗХ за промяна предназначението
на имота.
Планът да бъде изработен в цифров и
графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра
– оригинал на недеформируема основа и на
магнитен носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните централни и териториални администра-

ции, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните
експлоатационни дружества.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седемдневен срок от
приемането му.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 257
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 подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020“
проект „Реконструкция и/или рехабилитация
на общински пътища на територията на община
Тутракан, включително съоръженията и принадлежностите към тях".
2. Декларира, че дейностите в проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински
пътища на територията на община Тутракан,
включително съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020“ съответстват на
приоритетите на общинския план за развитие.
3. Възлага на кмета на Община Тутракан последващите законови действия по изпълнението
на настоящото решение.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да подаде
искане за отпускане на краткосрочен кредит от
„Фонд за органите на местното самоуправление
в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект
„Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Тутракан” по отворена
процедура №BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение
на ранни ВиК проекти – компонент 2 по приоритетна ос1 на ОП „Околна среда” 2014-2020г. с
индикативен размер 29 160 000 лева.
2. Дава съгласие Община Тутракан да подаде
искане за отпускане на дългосрочен кредит от
„Фонд за органите на местното самоуправление
в България - ФЛАГ” – ЕАД за изпълнение на
проект „Изграждане на ГПСОВ и доизграждане
на канализационна мрежа на гр.Тутракан” по
отворена процедура №BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2
по приоритетна ос1 на ОП „Околна среда” 20142020г. с индикативен размер 3 240 000 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
подготви необходимите документи във връзка
с искане за отпускане на кредитите от „Фонд
за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” – ЕАД и да извърши всички
останали последващи необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1 и т. 2.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Списък-приложение
към Заповед № РД-04-1223/17.09.2016 г.

ɍɬɜɴɪɞɢɥ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

26.09-5.10.2016 г.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1223/17.09.2016 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.56, ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във
връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №241
по Протокол №12 от 09.08.2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан

I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи
земеделски земи, находящи се в землището на с. Преславци, ЕКАТТЕ
58253, Община Тутракан, съгласно списък - приложение, който е
неразделна част от настоящата заповед.
2. Търгът да се проведе на 24.10.2016 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – подробно описана за всеки имот по
отделно в графа „5 – начална тръжна цена” в списък – приложение,
неразделна част от настоящата заповед.
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10
% от началната тръжна цена, подробно описан в графа „6 - депозит за
участие” за всеки имот в списък – приложение, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния
център на Община Тутракан, за всеки отделен имот, за който кандидатът участва;
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 10 %
от началната тръжна цена, подробно описана в графа „7 - стъпка за
наддаване” в списък – приложение от настоящата заповед.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да
извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община
Тутракан или на тел. 0866/60628;
7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща
постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /
четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по
чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан:
IBAN - BG10CECB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в
„ЦКБ” АД, клон Русе.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан
срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към
информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон
Русе в срок от 30.09.2016 г. до 16.00 ч. на 21.10.2016 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които
са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за
допускане до участие в търга с приложени документи в определения
срок по т. 9 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби/имуществени санкции
по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице,
имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението
единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за
Търговския регистър /ЗТР/;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния
орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска
дейност;
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за
допускане до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на
земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон
с лица, имащи такива задължения;
9. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа
на 21.10.2016 г. в информационен център на Община Тутракан в
запечатан непрозрачен плик;
10. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи,
като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и номера на имота, за който се участва;

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16:00 ч.
на 21.10.2016 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 31.10.2016 г. в заседателната
зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 при
същите условия от 09:00 часа. Тръжните документи се закупуват от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32
на Община Тутракан срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към
Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN
- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090, в „ЦКБ” АД,
клон Русе и се подават в срок до 16:00 часа на 28.10.2016 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик.
За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като
върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника,
землището и номера на имота, за който се участва.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Арменец и евреин приятели.
- Че сте сбъркали адреса!
Студент на изпит по от ЦСКА.
Арменецът попитал:
история тегли билет и му
- Ако имаш 5 ябълки и трябва
Съдията към подсъдимия:
Арменец и евреин приясе пада за Левски. Започва:
да ми дадеш половината колко ще
- Защо не се намесихте, като
- Левски е най-добрият тели. Арменецът попитал:
ти останат?
видяхте, че убиецът души тъща Ви? футболен отбор и...
- Ако имаш 5 ябълки и
- 4 и половина.
- Защото видях, че и сам ще се
трябва да ми дадеш поло- Марш навън! Двойка!
справи!
Излиза и колегите отвън: вината колко ще ти остаИнтервю за работа:
нат?
- Как е, какво стана?
- Ниво на английски?
Учителката:
- 4 и половина.
- Скъса ме. Не знаех, че е
- Отлично!
- Иванчо спрегни глагола вървя.
- Знаете ли какво означава
- Аз вървя..., ти вървиш...
allow?
- По-бързо, по-бързо!
- Да.
- Аз тичам..., ти тичаш...
- Използвайте го в изречение.
- Allow, кой е на телефона?
Питат Радио Ереван:
- Каква е приликата между стар
Между приятели:
ерген и арабски шейх с харем?
- Моята жена е като мълния на
- Че и двамата не могат да си
пътя!
изберат първата жена!
Ако сте поискали информация от някоя
- Толкова ли бързо кара?
институция по Закона за достъп до обществена
- Не, бе! Все цели дърветата!
Бракоразводен съдебен процес.
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
Съдията: - Защо сте подали иск за
можете да получите
Двама пенсионери на пейката. развод?
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Единият гълта хапче след хапче:
- Защото той не ме задоволява.
- Наборе, май си много зле?
От залата женски глас:
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
- Не бе! Изтича им срока на
- Да, бе! Всички задоволява,
www.aip-bg.org
годност.
само тебе не!

Програма
Достъп до Информация

Продажби
Старшината:
Разликата в желанията на же- Защо минахте на червено?
ната и мъжа:
Продавам двуетажна къща в с. Шуменци с масивна
Пияният шофьор: - Защото от
Жената иска много от един, а лятна кухня, гараж и 2,5 дка дворно място. Цена - 10 хил.
бялото получавам киселини.
мъжът едно, но от много.
лв. За доп. информация на тел.: 0877646593
Студент търси квартира. От
Баща към сина си: - Сине, време
Агенцията му се обаждат:
е да поговорим за секса.
- Намерихме добра. Хазяйката
- Добре тате. Какво те интересувзима по 120 лв.
ва по-точно?
- А, без хазяйката колко?
Някъде по Света. Господарят
Питат радио Ереван:
излиза от дома си. Слугата:
- Какво означава да се прибереш
- Господарю, ако господарката
уморен вкъщи и да те посрещнат с иска да Ви извикам, къде да не
любов, внимание и съпричастност? казвам, че сте отишли?

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

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

СУДОКУ

26.09-5.10.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Тайните на Дунава"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ридесет разкази за
насилственото преселение на хората след
Ньойския договор от 1916 г.
и Крайовската спогодба от
1940 г. са събрани в новата
книга на тутраканката
Анастасия Якова - самата
тя потомка на такъв род.
Книгата бе представена в
Тутракан на 16 септември
в присъствието на част

Т

от потомците и героите
в разказите, специалисти
от Историческия музей и
приятели. Авторката я е
посветила на 100-годиш-

Хаджииванов - адвокат и
известен общественик,
активен деец и председател на Вътрешната добруджанска революционна
организация в Русе (ВДРО).
След 1944 г. е убит заради
убежденията си, различни
от тези на тогавашната
комунистическа власт.
"Когато човек чете такива книги му става ясно
кой е и откъде идва. Това

на родовете Донкови, Илинколови, Лалеви, Златанови,
Стефанови, Джеракови,
Пейчеви, Рачеви, Маневи,
Георгиеви, Панайотови,
Барбучанови, Кадикянови,
Василеви, Велчеви, Калдареви, Ефремови, Стоянови,
Симеонови, Митеви, Димови, Попови, Шишеви, Чобанови, Станкови, Търпанови,
Агопови, Раданови, Михови
и рода Щефан Петре. Разказите са богато илюстрирани с архивни снимки,
запазени през годините.
"С книгата си „Тайните
на Дунава“ вие се включ-

ȼɤɪɚɹɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ
ɩɨɞɚɪɢɧɚɜɫɢɱɤɢɟɤɡɟɦɩɥɹɪɨɬɤɧɢɝɚɬɚɢ
ɦɢɞɚɫɭɜɟɧɢɪɢɡɪɚɛɨɬɟɧɨɬɧɟɹ

преселниците от новото
им място под слънцето и са
ги запращали там, където
възстановяването на живота е изглеждало невъзможно. Но не и за българите,
които превръщат най-голямата си болка в сила,

с особена сила важи за нас
- тутраканци, които поколения наред сме губили, по
независещи от нас причини,
писаната си история - смяɊɟɞɚɤɬɨɪɴɬɧɚ
ɤɧɢɝɚɬɚȽɚɛɪɢɟɥɚ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɚɨɬɊɭɫɟ

Ⱥɞɪɢɚɧȼɚɫɢɥɟɜ
ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɪɚɜɧɢɤɧɢɝɚɬɚ
ɧɚȺəɤɨɜɚɫ
ɬɚɡɢɡɚɟɜɪɟɢɬɟ

нината от Тутраканската
епопея.
След "Животът - история" и "Полет", това е третата издадена нейна книга.
В залата на Обредния,
дом редакторът на новото
издание - журналистката
Габриела Стефанова от
Русе, представи впечатленията си докато е работила над текста и предаде
специалните поздравления
на спомоществователя,
благодарение на който,
спомените за страшните
преживелици от онези времена, вече са при читателя
- русенецът Иван Хаджииванов. Той нееднократно
финансово е подпомагал
издаването на книги за историята на Добруджанското революционно движение.
Хаджииванов е внук на Иван

утихналото поле на фактите. Тайните от хладните
дълбини на Дунава само
за миг проблясват върху
тежките тъмни вълни, а
неспирното време ги отнася, отнася…".
Директорът на Исто-

та тутраканецът Адриан
Василев, който от дълги
години живее в Русе. - Това
жестоко е белязало хората
от нашия край. Според мен,
дори само за това, авторката заслужава нашето
уважение."
В книгата читателят ще
научи част от историята

вате – с цялата си обич
и болка – във възродения
диалог за българското и за
неговото място в света.
В документално-историческото и художественоемоционалното слово за
„роенето“ на българския
род от древната Балхара
до съвременните проекции
на Аспаруховата България
вие сте открили ново,
ваше собствено звучене, с
автентичните разкази за
един исторически отрязък
от вечното българско време – времето на жестоките изпитания за българите
при преселенията им от
Северна Добруджа и от

Ƚɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜ
ɫɩɴɪɜɢɨɬɡɢɜɢ
ɡɚɤɧɢɝɚɬɚ

Таврия през 19 и 20 век".
Това е мнението на Татяна
Живкова от Русе, която е
ръководител на проекта
„Български диалози".
Впечатлена от книгата
тя продължава: "Образните
заглавия на текстовете
ви са пределно наситени с
преживяванията на измъчената българска душа заради принудата да бъдат разделени най-близки по кръв и
по дух хора. Страданията й
„избиват“ на много места
в почти документалните
разкази в книгата ви, свидетелстващи за изключителна жизнеустойчивост
и съзидателна енергия,
чийто изконен извор е
верността към българския
род. Колко пъти при преселенията си отвъд и отсам
Дунава корави балканджии
и добруджанците, понесли в
сърцето си своята плодна
земя, наново са съграждали
с труд и любов свой дом
и многолюдна челяд, пускали са яки корени! Колко
пъти вихърът на войни,
страхове, безмилостни
политически решения и
националистически манипулации са изтръгвали

ɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜ
ɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɫɢɫȺəɤɨɜɚ

съграждаща нови светове.
И така, както българинът
има волята да надмогне
душевните си рани, за да
продължи живота на семейството и рода си, така
и вие като разказвач сте
овладели емоционалното
напрежение в заглавията
чрез кратките фактологични текстове в подзаглавията, а избликналите
чувства поради личната ви
ангажираност със съдбата
на българските преселници
са само мигновен акцент в

рически музей-Тутракан
поздрави авторката за
събирателската й дейност
и амбицията да опише и
представи историите на
българите. Той й връчи
Благодарствен адрес за даренията, които Анастасия
Якова е направила на музея.
Творческата и издирвателска работа на Якова
продължава. Сега тя изследва съдбата на таврийските българи и проучванията ще събере в
следващата си книга.

ɆɨɧɢɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɩɨɡɞɪɚɜɢ
ɫɩɟɫɟɧɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ

Честит рожден ден
и да почерпят:

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 на с. Пожарево, община Тутракан
28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник т
ДПС, ОбС-Тутракан
29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община
Тутракан
29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Куриер, Ветеринарен техник, Община Тутракан; ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП",

Община Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
Тутракан
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Творец, Тутракан
2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан
3 октомври - Пенка МЕТОДИЕВА, Мед.сестра, ДГ
"Славянка", Тутракан
3 октомври - Иван МАДЖАРОВ, Шофьор, ДГС-Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан
4 октомври - Владимир ЕНЕВ, ТС "Борис Илиев", Тутракан
4 октомври - Албена НИКОЛОВА, Мед.сестра, ЦДГ
"Славянка", Тутракан
5 октомври - Марина ВЛАДЕВА, Техн.сътрудник, Община Тутракан
5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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