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Ученици от 5 европейски държави
преоткриват Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
25 ученици от Германия,
Франция, Дания, Италия и
Испания са на едноседмично посещение в Тутракан.
Те са част от поредната
мобилност, която се осъществява по проект „Как
преоткрих градa си - бъдещи разкази за днешния
град”, който се финансира
от Програма Еразъм +.
Те бяха посрещнати в СУ
„Йордан Йовков”, което е
партньор по проекта от
българска страна, с традиционната българска питка,
мед и сол.
С "Добре дошли в България и в Тутракан" към тях
се обърна в.и.д. директор
на стр. 5

Цена 0.60 лв.

Абонамент'2017
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
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Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната

От Главиница до
капитанската лента
в "Левски"

След изборите на 13-ти:

Петият президент е Румен Радев,
правителството подаде оставка
Б
ългарите избраха петият президент на
републиката - издигнатият от Инициативен
комитет и подкрепен от
БСП Румен Радев. Вицепрезидент през следващите
пет години ще бъде Илияна
Йотова.

Загубата на президентските избори бе поводът
министър-председателят
Бойко Борисов да внесе в
Народното събрание оставката на ръководеното от
него правителство.
на стр. 8

на стр. 2

Честит празник на СУ "Йордан Йовков"!
За училището, което носи името на един
от класиците на българската
литература, с удоволствие отправям
искрен поздрав за патронния празник!
Моите пожелания към учителския
колектив са да пази свято българското
слово и да възпитава своите ученици на
високонравствените ценности,
изповядвани от патрона Йордан Йовков!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители и ученици от
СУ "Йордан Йовков",
По случай патронния празник на училището
пожелавам на всички вас никога да не губите
интерес към знанието и смело да крачите по
пътя на творчеството и съзиданието!
Вашето училище има дългогодишни традиции
и вие, неговите настоящи учители и
възпитаници, имате своите заслуги за
авторитета му на образователно средище!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми учители и ученици от
СУ "Христо Ботев",
Приемете искрените ми поздравления по повод
празника на вашето училище!
Отправям най-сърдечни пожелания за здраве и
професионален успех на всички
преподаватели, а на учениците - разум,
позитивизъм и успешна реализация
в живота! България се нуждае от умни млади хора,
които да градят нейното бъдеще, за да вървим
напред към един красив и хармоничен свят!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честит празник на СУ "Христо Ботев"!
Скъпи учители и ученици,
приемете моите поздравления
по повод патронния празник
на вашето училище!
Желая на всички здраве,
вдъхновение и сили, за да можете
да преодолявате трудностите по
пътя на знанието!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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След изборите на 13-ти:

НОВИНИ
101-ВИ РОЖДЕН ДЕН НА НЕДЕЛЯ ИВАНОВА
ОТ С.ШУМЕНЦИ
На 21 ноември баба Неделя Йорданова Иванова от
с. Шуменци ще отбележи своя 101-ви рожден ден. И
тази година той няма да остане незабелязан - в 10:00
часа в православния храм "Св.Георги" в селото, Кметство Шуменци организира специално тържество за
столетницата, информира кметът Калина Михайлова.
НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ОТНОВО СЕ
РАЗПРОСТРАНЯВА ВИРУС ОТ НЕЙНО ИМЕ
Вирус от името на Национална агенция за приходите
отново се разпространява чрез електронната поща.
Съобщението гласи, че е променен срокът за подаване
на годишни финансови отчети. От НАП категорично
заявяват, че не са изпращали имейл с подобно съдържание.
НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират
веднага антивирусната си програма.
Агенцията работи заедно със специализираните
служби за издирването на извършителите.
ЗАВЪРШИ ЕСЕННАТА СЕИТБА
Есенната сеитба в Силистренска област завърши,
съобщиха от Областната земеделска дирекция. Засетите 480 870 декара с пшеница са с 24 265 повече от
миналата година. С 8108 декара повече от миналата
година са и засетите 92 625 декара със зимна маслодайна рапица.
С 954 декара по-малко са засетите площи с ечемик
- 43 952 декара. Повече са и площите с тритикале 3250 дка.
Направена е предсеитбена подготовка на 691 097
декара, а дълбока оран е извършена на 613 680 декара.
КРИМИНАЛЕ
Късо съединение станало причина за пожар в къща в
Тутракан на 14 ноември около 17:00 часа. Преди местните огнеборци да потушат пожара, изгорели битова
техника и 1 куб.м дърва за огрев и се опушили около
50 кв.м стени. Спасена е къщата.

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа.
По желание на групата-организирано посещение
на Парламента /Двореца на Чаушеску/ - втората
по големина административна сграда в света след
Пентагона /заявява се предварително/.
Панорамна автобусна обиколка на града: Кралския дворец, Народния театър, Университета, площада на Революцията, Триумфалната арка и други.
13:00 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
17:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
Посещение на старата, историческа част на
града - пеша: Княжеската църква, останки от
княжеския дворец, крепостта Букурещ, дала името
на града, Манук хан, улица Габровени, Смърдан,
Липскани.
18:30 - Отпътуване от Букурещ
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка
“Медицински разходи и злополука в чужбина”, екскурзоводско обслужване
Цената не включва: Вход за Палата на Парламента - 35 леи за възрастни
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

Петият президент е Румен Радев,
правителството подаде оставка
от стр. 1 ɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜ ɨɬɩɪɚɜɢ ɢɫɤɚɧɟ
ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɢɹ ɫɴɞ ɡɚ
ɬɴɥɤɭɜɚɧɟ  ɞɚɥɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɬɪɢɦɟɫɟɰɚɨɬɫɜɨɹɦɚɧɞɚɬ ɞɴɪɠɚɜɧɢɹɬ ɝɥɚɜɚ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɧɚɫɪɨɱɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢ
ɢɡɛɨɪɢ ɛɟɡ ɞɚ ɟ ɪɚɡɩɭɫɧɚɥ
ɇɚɪɨɞɧɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬ ɫɟ ɨɛɪɴɳɚ ɤɴɦ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɢɹ ɫɴɞ ɡɚ ɞɚ
ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɬɨ
ɬɴɥɤɭɜɚɧɟ ɧɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹɬɚ
ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢ ɜɚɤɭɭɦ
ɜɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
Ʉɚɤɝɥɚɫɭɜɚɯɚɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ"
Ⱦɨɤɪɚɹɧɚɢɡɛɨɪɧɢɹɞɟɧɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɛɟɫɩɨɤɨɣɧɚ
ɨɬɱɢɬɚɬɨɬɈȾɆȼɊɱɢɢɬɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɢ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹɪɟɞɫɜɴɪɡɚɧɢɫ

ȼɩɢɫɦɨɬɨɫɢɞɨɧɚɪɨɞɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɩɪɟɦɢɟɪɴɬɡɚɹɜɢɱɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹɬɫɴɜɟɬ
ɳɟ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɢɬɟɫɢɞɨɢɡɛɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɧɨɜɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɳɟ
ɨɫɢɝɭɪɢ ɩɪɢɟɦɫɬɜɟɧɨɫɬ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɇɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɨɫɬɚɜɤɚɬɚ
ɛɟ ɝɥɚɫɭɜɚɧɚ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
ɋɥɟɞɜɚɳɢɹɬɯɨɞɟɧɚɫɟɝɚɲɧɢɹɩɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɟɧɉɥɟɜɧɟɥɢɟɜ ɤɨɣɬɨ ɩɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɜɪɴɱɢ ɦɚɧɞɚɬɚ
ɧɚ ȽȿɊȻ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɚ Ȼɋɉ ɂ
ɞɜɟɬɟɩɚɪɬɢɢɨɛɚɱɟɨɛɹɜɢɯɚ
ɱɟ ɳɟ ɝɢ ɜɴɪɧɚɬ ɋɥɟɞ ɬɨɜɚ
ɦɚɧɞɚɬɴɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɟ
ɧɚɬɪɟɬɚɩɚɪɬɢɹɤɨɹɬɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɴɬɳɟɫɢɢɡɛɟɪɟ
Ɇ ɟɠɞɭɜɪɟɦɟɧɧɨ Ɋɨɫɟɧ

ɢɡɛɨɪɧɢɹɩɪɨɰɟɫ
ȼ ɡɜɟɧɚɬɚ ³Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ´ ɜ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨ
ɫɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɨɛɳɨ  ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɡɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ ɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ
ɜɚɥɢɞɧɢɥɢɱɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɡɚɨɛɥɚɫɬɬɚɫɚ
ɊɭɦɟɧɊɚɞɟɜɐɟɰɤɚ
ɐɚɱɟɜɚ   ɨɬɦɟɬɤɚɬɚ
ɜɛɸɥɟɬɢɧɚɬɚɇɟɩɨɞɤɪɟɩɹɦ
ɧɢɤɨɝɨɫɚɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢ
ȼ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɪɟɡɢɞɟɧɫɤɚɬɚ ɞɜɨɣɤɚ
ɊɭɦɟɧɊɚɞɟɜɂɥɢɹɧɚɃɨɬɨɜɚ
ɫɩɟɱɟɥɢ ɫ  ɝɥɚɫɚ ɢɥɢ
Ɂɚɞɜɨɣɤɚɬɚɐɚɱɟɜɚ
Ɇɚɧɭɲɟɜɫɚɨɬɝɥɚɫɨɜɟɬɟɢɥɢ
ɇɢɤɨɝɨɧɟɩɨɞɤɪɟɩɹɬ
  ɝɥɚɫɨɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɇɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟɛɸɥɟɬɢɧɢɫɚ

ɢɥɢ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɧɚɜɬɨɪɢɹɬɭɪɟ
ȼ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɥɚɫ
ɢɦɚɯɚɞɭɲɢɚɝɨɭɩɪɚɠɧɢɯɚɌɟɝɥɚɫɭɜɚɯɚɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɫɟɤɰɢɢ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɩɪɟɡɢɞɟɧɫɤɚɬɚ
ɞɜɨɣɤɚ Ɋɭɦɟɧ Ɋɚɞɟɜɂɥɢɹɧɚ
Ƀɨɬɨɜɚ ɫɩɟɱɟɥɢ ɢɡɛɨɪɢɬɟ ɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɧɚ ɜɬɨɪɢɹɬɭɪɫ
Ɂɚ ɞɜɨɣɤɚɬɚ ɐɚɱɟɜɚɆɚɧɭɲɟɜɫɚɨɬɝɥɚɫɨɜɟɬɟ
ɇɟ ɩɨɞɤɪɟɩɹɬ ɧɢɤɨɝɨ 
ɇɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɛɸɥɟɬɢɧɢ
ɫɚ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɧɚɜɬɨɪɢɹɬɭɪɟɛɢɥɚ
ȼȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɪɚɜɨɧɚɝɥɚɫ
ɢɦɚɯɚɞɭɲɢɌɟɝɥɚɫɭɜɚɯɚɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɫɟɤɰɢɢ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

Възможности за развитие на социалната икономика
бластен информационен
център – Силистра (ОИЦ)
представи процедура „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“,
финансирана от Европейския
социален фонд. Социалното предприемачество е бизнес със социална мисия, съчетание и баланс
между икономически и социални
цели. Процедурата предоставя
възможност за създаване на ново
или развитие на вече съществуващо социално предприятие, чиято
основна му цел е генериране на
социална възвръщаемост, а не на
печалба.

О

За една седмица - 451 нарушения
на правилата за движение
в Силистренска област
451 нарушения на Закона
за движение по пътищата
установиха служители на
ОДМВР-Силистра в периода
31 октомври – 6 ноември в
областта. 126 от тях са
засечени в присъствието
на контролен орган. За
установените нарушения
виновните водачи са санкционирани със 70 акта и
284 глоби по фиш.
Засечени са 19 неправоспособни водачи и 3,
седнали зад волана след

За срещите бяха поканени доупотреба на алкохол, като в
1 от случаите са отчетени
над 1.2 промила алкохолно
съдържание. Издадените
електронни фишове са 124.
26 от установените нарушения на пътя са регистрирани в малките населени места.
През изтеклата седмица
в Силистренска област
е регистрирано 1 пътнотранспортно произшествия
с пострадали хора, загинали
“ТГ”
няма.

пустимите кандидати и партньори
по програмата – работодатели,
неправителствени организации,
доставчици на социални услуги,
специализирани предприятия на
хора с увреждания, представители
на Общинските администрации
в областта, читалища. Присъстващите бяха запознати със същността на процедурата и нейните
цели, допустимите дейности и
разходи, както и целевата група.
Кандидатстването в партньорство
е възможно, но не е задължително.
Сред допустимите дейности са
психологическо подпомагане и
мотивиране за включване в заетост; предоставяне на обучения
по професия на хората, за които е
осигурена заетост в социални предприятия; осигуряване на наставник
за новонаетите; оборудване на
новосъздадените работни места.
Проектите задължително трябва

да включват подкрепа за осигуряване на заетост до 12 месеца на
хора от уязвимите групи – хора с
увреждания; лица в неравностойно
положение на пазара на труда и
други социално изключени лица
– безработни, вкл. безработни младежи, продължително безработни,
хора над 50-годишна възраст; самотни родители; многодетни майки; малцинствени групи и други.
Планираните дейности трябва да
приключат до 31 декември 2018 г.
Предвидената безвъзмездна
финансова помощ е от 50 000 лв.
до 391 166 лв., като няма изискване
за съфинансиране от страна на
кандидатите. Общият бюджет на
процедурата е 15 000 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 05 януари 2017
г., 17:30 ч. чрез ИСУН 2020, като
подаването се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Експертите от ОИЦ-Силистра
представиха и Добри практики в
социалното предприемачество в
България. В Силистра и до днес
действа социално предприятие
за изработка на народни носии,
създадено по проект в предишния
програмен период. Ателието е
оборудвано с модерни, високотехнологични машини, които да
гарантират високо качество на
продукцията, като в продуктите е
вложен и 50% ръчен труд.
Областен информационен център – Силистра продължава да
предоставя информация по отворената процедура и намясто в
офиса си
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 14 ноември 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект
2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките
ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
5 сервитьори – основно/средно обр.
2 бармани - основно/средно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
– основно образование
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия –
основно образование
1 помошник в кухня – няма изискване за заемане
1 камериер/камериерка – няма изискване за заемане, на 4 часа

2 машинни оператори, вулканизиране на автомобилни гуми и
др. – няма изискване за заемане
3 шофьори на товарен автомобил – средно образование,
кат.C и CE
1 продавач, интернет търговия – средно образование, умения
за работа с компютър, английски език
2 общи работници – няма изискване за заемане
2 работници, строителството – няма изискване за заемане
1 монтажник, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър, английски език,
шофьор кат.B
3 монтажници – средно образование
3 оператори, производствена линия – средно образование,
умения за работа с инструменти
2 бармани – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ,
освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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Готовност в област Силистра за работа на Пристанищата в Тутракан
и Силистра преминават
институциите в зимна обстановка
към есенно-зимен режим
В
П

Областна администрация
Силистра бе проведено
съвместно работно заседание с участието на представители на различни институции,
включително Областния съвет за
сигурност, във връзка с подготовката и готовността на област
Силистра за зимния сезон 20162017 г., информираха от Преслужбата. На него станаха ясни
няколко важни момента. Област
Силистра, респективно общините
в областта, имат планове и актуализирани състави на щабовете
си за защита при бедствия и аварии. Новите членове на щабовете
са включени в системата за ранно
предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната
власт.
Областният управител Стоян
Бонев е издал заповед за подготовката на област Силистра
за зимния сезон, отнасяща се
до мероприятията и задачите в
общините, кметствата, ведомствата, организациите и фирмите
по повод ритмичното снабдяване
на населението със стоки от първа
необходимост.
От обсъдения доклад на Областно пътно управление Силистра става известно, че е сключен
договор с „Пътперфект-Т“ ЕАД
за зимно поддържане на пътищата от I-III клас (общо 506 км)
от републиканската пътна мрежа
в областта. Договореният брой
необходими машини е 66, като
на 26 критични участъци, от които
два са от т.нар. първа категория, е
предвидено да има стационирани
влекачи. На места с приоритетно
значение са поставени снегозащитни огради.
Специалистите по зимно поддържане са преценили, че за пътищата в област Силистра (климатична характеристика: навявания
и заледявания) осоленият пясък
е най-подходящ за обработка на
пътната настилка, поради което е
съобразено какви материали за
борба със заледяването трябва
да бъдат осигурени: 1 200 т промишлена сол, 700 т минерални
материали (пясък) и 25 т. студена
асфалтова смес.
Заедно със сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Силистра са
изготвени списъци на местата

за поставяне на бариери при
спиране на движението, на участъците със снегонавявания, на
местата за настаняване на хора
от закъсали автомобили и план
за въвеждане на временна организация на движението при влошени метеорологични условия по
първостепенната пътна мрежа на
територията на Областно пътно
управление Силистра.
Назначена е междуведомствена комисия, която е извършила
проверка на готовността на снегопочистващата техника в област
Силистра, като акцент в работата
й е внимание върху техническите
възможности на фирмите за

изпълнение на поетите от тях
договорни задължения.
Мрежовият експлоатационен
район Силистра е докладвал
пред заседанието в Областна
администрация, че са осигурени
нормални условия за работа на
електропреносната (110 киловолта) мрежа, включително са
уведомени кметовете на общини,
както и ръководствата на В и К и
ОДМВР за приоритетно почистване на пътищата и подходите към
подстанциите.
Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ Силистра
има изготвен План за действия
при снегонавявания, поледици,
обледявания и ураганни ветрове, като за изпълнението му е
изградена Постоянна обектова
комисия за действие при извънредни и екстремни условия. В
някои от помпените си станции
дружеството поддържа стацио-

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 15 от 27.10.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 289
ДНЕВЕН РЕД:
1. Поправка на явна фактическа
грешка в Решение №267 по Протокол №15 от 27 октомври 2016 г.
Докладва: Председател на ОбСТутракан
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 290
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК,
Общински съвет- Тутракан изменя
Решение №267 по Протокол №15
от 27.10.2016 г., както следва:
1. Дава мандат на Д-р Димитър
Венков Стефанов – Кмет на община Тутракан да представлява
Община Тутракан в заседанието
на Общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра,
което ще се проведе на 08.11.2016
г. от 14:00 ч.

2. При невъзможност за участие
на определения по т.1 представител в заседанието на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на
обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра, той ще бъде
заместван от Милен Маринов – Заместник-кмет на Община Тутракан.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15
и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от
Закона за водите, във вр. с писмо
с вх.№РД-14-6460/05.10.2016г.
на Областния управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД за провеждане на Общо
събрание на Асоциация на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН
съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 1 от проекта
за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан

нарни агрегати, а за останалите
разполага с мобилен апарат и с
верижна машина за разчистване
на подходите към тях.
Конкретни задачи са възложени и на Регионалния отдел
по образование Силистра, който
също работи по свой план за
работа при тежки зимни условия.
За целта всяко учебно заведение
има свой план и отговорници по
изпълнението му. В 44 от училищата и извънучилищните звена на
областта (88,5%) има осигурени
медицински лица, а останалите
6 се обслужват от лични лекари.
Почти всички детски заведения
също имат медицинско обслужва-

не. Отбелязано е, че в четирите
училища в община Ситово, както
и в детската градина в село Искра
в момента се извършва ремонт на
покривите, прави се топлоизолация, подменят се дограми и отоплителни инсталации. В повече от
половината училища и извънучилищни звена и в над от детските
заведения в областта е осигурено
алтернативно отопление.
Според доклада на Регионална
здравна инспекция Силистра е
актуализиран списъкът на пациентите на хемодиализа (заедно
със списъка на родилките той е
предоставен на „Противопожарна
безопасност и защита населението“), които трябва да получат
обслужване в МБАЛ Силистра АД.
Направени са предварителни
разчети с фирмата, осигуряваща
транспортирането им. МБАЛ
Дулово и МБАЛ Тутракан, съответно с 10 и с 19 резервни легла

за спешни случаи и родилки,
също създават организация по
медицинското обслужване в съответните общини и територии.
Окомплектовани са спешните
медицински екипи и в Центъра
за спешна медицинска помощ
Силистра, където е проведена
подготовката за работа в усложнена зимна обстановка.
Актуализиран е планът в Дом
за медико-санитарни грижи за
деца в Силистра. Изграденият
Областен оперативен щаб на Български червен кръст Силистра е в
постоянна връзка с НС на БЧК и
с областния склад, намиращ се в
област Добрич, като се поддържа
минимален оперативен бедствен
запас.
Изпълнителният директор на
„Пристанищен комплекс Русе“
ЕАД е наредил на пристанищата в
Силистра и в Тутракан да преминат към есенно-зимна експлоатация на машините, съоръженията
и уредите на базата на общ план.
До края на м. ноември предстои
среща в Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ – дирекция „Русе, поделение „Силистра“
с всички собственици на кораби и
на представители на пристанищни оператори. При евентуален
ледоход корабите и плаващите
устройства ще бъдат базирани на
предварително определени места.
В заключение – направена е
организация за дежурство в почивните и в празничните дни от 1
ноември 2016 до 31 март 2017 г.
на членове на общинските щабове, които имат връзка с дежурния
в областния съвет. До края на
м. ноември предстои да бъдат
сключени договорите за зимно
поддържане и снегопочистване
на четвъртокласната пътна мрежа
в общините в област Силистра.
И тази година е актуална тенденцията те да бъдат сключени
със земеделски производители
(земеделски кооперации, еднолични търговци и арендатори,
дружества с ограничена и еднолична отговорност). Както е
известно, средствата за тази дейност се определят на километър
общинска пътна мрежа, без да се
отчита спецификата на региона и
характерните за него климатични
особености.
“ТГ”

в Общо събрание да гласува по
т.1 Обсъждане и съгласуване, на
основание чл.4.2(г) от Договора
за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на
ВиК услуги между Асоциация по
ВиК – Силистра и „ВиК” ООД – Силистра, на План за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на
активите на „ВиК” ООД – Силистра – „за”.
4. На основание чл.21, ал.1, т.15
и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от
Закона за водите, във вр. с писмо
с вх.№РД-14-6460/05.10.2016 г.
на Областния управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД за провеждане на Общо
събрание на Асоциация на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН
съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 2 от проекта
за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в Общо събрание да гласува
по т2. Обсъждане и приемане на
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на

Асоциацията за 2017 г., в размер
на 22 000.00 лв., съгласно чл.20,
ал.3 от Правилника за организация
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.
ДВ, бр.66 от 8 август 2014г.) – „за”.
5. На основание чл.21, ал.1, т.15
и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от
Закона за водите, във вр. с писмо
с вх.№РД-14-6460/05.10.2016 г.
на Областния управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по
водоснабдяване и канализация на
обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД за провеждане на Общо
събрание на Асоциация на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН
съгласува позицията на Община
Тутракан по точка 3 от проекта
за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан
в Общо събрание да гласува по т.
3 Други – съобразно вътрешните
си убеждения и в защита на интересите на гражданите на Община
Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател ОбС:
/Данаил НИКОЛОВ/

ристанищата
в Тутракан и Силистра преминават към
есенно-зимен
режим на експлоатация на
машините и
съоръженията, съобщиха
от Областната администрация в Силистра.
Това става по нареждане на изпълнителния
директор на пристанищния
комплекс в Русе.
До края на ноември ще
има среща в изпълнителната агенция "Морска ад-

министрация" със собственици на кораби и представители на пристанищни
оператори. При евентуален ледоход плавателните
съдове ще бъдат базирани
на предварително определени места.
“
ТГ”

МБАЛ - ТУТРАКАН ЕООД
на основание чл.90 от КТ и във връзка с
чл.68 ал. 7 от ЗЛЗ

обявява конкурс
за длъжността

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване на тема:
“Организация, управление и оптимизиране качеството на здравните грижи в "МБАЛ-Тутракан" ЕООД.
Изисквания към кандидатите:
- Висше медицинско образование с образователноквалификационна степен „бакалавър”/”магистър” по
специалността”Управление на здравни грижи";
- Медицински трудов стаж – 10 години;
- Управленски опит като главна или старша медицинска сестра – 3 години.
Необходими документи:
Заявление за участие; документ за завършено висше образование; автобиография, документ за трудов стаж, документи за следдипломна квалификация,
свидетелство за съдимост.
Документи за участие в конкурса се приемат в отдел «Човешки ресурси» до 16:00 часа на 19.12.2016 г.

МБАЛ - ТУТРАКАН ЕООД
на основание чл.90 от КТ и във връзка с
чл.68 ал. 6 от ЗЛЗ

обявява конкурс
за длъжностите
- Старша медицинска сестра в Отделение по педиатрия;
- Старша медицинска сестра в Отделение по вътрешни болести;
- Старша медицинска сестра в Отделение по хирургия;
- Старша медицинска сестра в Отделението по
анестезиология и интензивно лечение.
- Старша медицинска сестра в Отделение по
нервни болести;
- Старша акушерка в Отделение по акушерство и
гинекология;
- Старши лаборант в Клинична лаборатория;
- Старша медицинска сестра в Отделение по образна диагностика.
Конкурсът ще се проведе чрез събеседване на тема:
“Медицинска и икономическа ефективност на здравните грижи в отделението (организация и качество
на грижите, управление на персонала, мотивация на
желани поведенчески модели, рентабилност на грижите, нормативни документи, регламентиращи организацията на дейността в лечебното заведение)”.
Изисквания към кандидатите:
- Образователно-квалификационна степен Бакалавър/Магистър със специалност ”Управление на
здравни грижи".
- Медицински трудов стаж – 5 години.
Необходими документи за допускане до конкурс:
Заявление; документ за завършено висше образование, документ за трудов стаж, автобиография,
документи за следдипломна квалификация, свидетелство за съдимост.
Документи за участие в конкурса се приемат в отдел «Човешки ресурси» до 16:00 часа на 19.12.2016 г.
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Добруджански носии видяха русенци Тутракански педагози на
открит урок в Олтеница
"Песента на Добруджа"
се нарича ревюто на добруджански носии, което бе
представено в зала "Изкуство" в Регионална библиотека "Любен Каравелов" в
Русе на 10 ноември.
Пъстрото дефиле с автентични женски облекла
от различни райони на Добруджа се организира с посвещение на Випуск`1975 на
Руската езикова гимназия,
която тази година празнува
като Средно училище за
европейски езици 55-ата
си годишнина.
Носиите са оригинални,
те са част от богатата
колекция на Калина Михайлова, кмет на село Белица,
община Тутракан. Тя ги
събира в продължение на
години и вече е показвала
част от уникалната си
сбирка в музеите в БотевгСтефка КАПИНЧЕВА
рад, Търговище и Каварна.
о покана на ръководСамата Калина Михайството на Теоретичлова е възпитаничка на
на гимназия "Неагое
Руската гимназия в Русе
мокласнички от СУЕЕ "Св. Басараб" на посещение в
и затова с удоволствие вюто - като един цветен Каравелов".
съседния
румънски град
Моделите, които дефи- Константин-Кирил Филооткликва на идеята за ре- поздрав към гимназията,
Олтеница бяха учители по
съобщават от РБ "Любен лираха с носиите, са ос- соф".
“ТГ”
математика от СУ "Йордан Йовков" и СУ "Христо
Ботев" и директорите на
двете тутракански училища - Анелия Калдарева и
Дияна Станкова. Визитата
е част от проекта "Математиката мост между културите", по която те работят. Те взеха участие в
методична работа на тема
итатели на библио„Технически подходи към
теката на НЧ "Пропреподаването/ученето за
света" в с. Стефан
увеличаване постиженията
Караджа вече са участници
на учениците за интердисв "Читателска щафета 5".
циплинарната интеграция
Те изпълниха условието на
на математиката в сегашкампанията - прочетоха
ния образователен пейзаж”.
три от книжките от поредицата "Малкият Никола"
и изпратиха попълнените
форми за участие. В читалищната библиотека очакват и следващите малки
читатели, които желаят да
се включат в „Читателска
щафета 5 “.
Националната кампания
за насърчаване на четенето наречена „Читателска
щафета 5: Патилански
приключения“ („Щафета 5“)
се организира от фондация
„ДЕТСКИ КНИГИ“
Тя стартира на 26 септември т.г. и ще продължи
до 7 януари 2017 г.
В Щафета 5 имат право
да участват всички физически лица на възраст от 6 до
13 години, прочели минимум
три книги от предложените я изпратиш по пощата и да коя от големите ни награди печелят уникална значка с
от Организатора заглавия. се включиш в надпреварата – 2 таблета и 3 комплекта колекционерска стойност
"Прочетеш ли три книги, за 500 колекционерски знач- с книги" - уточняват още от играта „Читателска
само трябва да си разпеча- ки – награди за най-бързите организаторите. Първите щафета 5: Патилански приташ форма за участие, да читатели, – както и за ня- 500 участници гарантирано ключения“.

П

Ученици от с. Стефан Караджа
участват в Читателска щафета 5
Ч

Учениците се справиха
успешно с математиката
в народното творчество,
строителство-архитектура, търговия-финанси,
туризъм–география, физика–химия, ежедневна статистика, производство,
изследване и демонстрации.
Откритият урок „Пътешествие в математиката”
е дейност, която стартира
от м.юли с лагер екскурзия
до интересни обекти в Марамуреш, а учениците трябваше да обърнат внимание
на детайли от посетените
места, които приложиха в
урока.
На събитието присъстваха над 40 учители по
математика от района
на Олтеница и инспектор
от Райония инспекторат в
гр.Кълъраш.

“ТГ”

Благослов за всеки
дарил на децата с любов!
И

през тази учебна година Ученическият
съвет на СУ "Христо Ботев" - Тутракан организира благотворителна
дарителска кампания в подкрепа на нуждаещите социално слаби възпитаници на
училището.
Събраните дрехи и продукти вече са раздадени на учениците.
"Ученическият съвет изказва благодарност на всички ученици, родители, учители
и граждани, които дариха дрехи и хранителни продукти за нуждаещите се възпитаници
на СУ "Христо Ботев". Благослов за всеки
дарил на децата с любов!" - е посланието
на организаторите.
“ТГ”

Библиотеката на НЧ"Светлина - 1904 г." в село Варненци получи през 2016 г. пет дарения на литература
- 200 тома, информира секретарят на читалището
Олга Атанасова.
"От името на читателите благодаря от все сърце
на всички дарители - Снежана Маринова от Силистра,
Атанас Атанасов от Тутракан, Йорданка Олтянова
от с.Варненци, Георги Маринов от град Смолян и
Община Тутракан" - каза още тя.
“
ТГ”
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Ученици от 5 европейски държави
преоткриват Тутракан
от стр. 1
Анелия Калдарева. "За нас
е чест, че ученици от пет
европейски страни са наши
гости. Удоволствие е, че
ще се запознаят с града ни
и ще работят за превръщането му в по-добро място
за живот", каза в приветствието си Калдарева. Тя
благодари на координаторите на проекта - учителите
от професионалната гимназия "Отто Хан" в Хамбург,
Германия, че са дали възможност на учениците от
тутраканското училище да
работят в "Ученическите
работилници", организирани
от младата архитектка
Джени Оленшлагер и да

вършенстват знанията по
английски език.
Работата и плануваните дейности по проекта
са свързани с градското
планиране и разглеждат

домакини в Тутракан е
"Вандализмът", като в края
на посещението от тях
се очаква да представят
своите идеи за опазване на
парковите зони в Тутракан.

а също и старопрестолно
Велико Търново.
В предобедните часове
на 15 ноември, учениците обърна се към участниците във всеки град има недосе срещнаха с кмета на в проектната мобилност бросъвестни граждани и
кметът. Сигурен съм, че искрено се надявам, това да
не са млади хора. Пожелавам ви приятно прекарване
в Тутракан и ползотворна работа! Надявам се,
връщайки се във вашите
държави и градове, че ще
ни запомните с добро и ще
презентирате Тутракан,
който е един от най-старите градове по Дунав".
Проектът „Как преоткрих
градa си - бъдещи разкази
за днешния град”е двугодишен и ще приключи през
м.септември 2017 г. Координаторите на проекта,
учители от професионалобщина Тутракан д-р Димитър Стефанов. В залата на
Общинския съвет, където
се провеждат заниманията
на учениците, освен, че ги
приветства, д-р Стефанов
им връчи и подаръци.
"Младите хора са надеждата на всяка на една
държава и аз много бих
се радвал, ако ми дадете
добри идеи как да преобразим нашия град и как да
го опазим от хора, които
рушат, това, което правим,

обменят идеи по темата
на проекта.
Според Анелия Калдарева, възможностите, които
предлагат проектите по
програма Еразъм+ са много полезни за учениците.
Те ги карат да мислят,
да споделят опит, да усъ-

бъдещи перспективи - възможно развитие и облагородяване на улица, квартал
и съответния град, с цел
превръщането им в по-добро място за живеене.
Темата, по която работят една седмица гостите и техните български

ПОЕТИЧНО

Предвидено е, чуждестранните ученици и техните ръководители да се
запознаят с възможностите за обучение, които предлага СУ "Йордан Йовков", да
разгледат всички културноисторически забележителности на дунавския град,

Предстоят патронни празници на двете
средни училища в Тутракан

Мария
НЕЙКОВА
гр. Тутракан

Нужно ми е!
Нужно ми е малко
слънце под небето.
Нужно ми е малко
въздух от простора.
Нужно ми е малко
любов, любов и пак любов,
за да съчетая
в съвкупност всичко
и да мога да живея.
Любов, когато има
има въздух,
всичко има има място под небето!
Искам да обичам!

ната гимназия „Отто-Хан”
в Хамбург, са ангажирали
специалисти от областта
на градското планиране и
неправителствената организация JAS, които придружават учениците по време
на всички мобилности. Досега, освен в Тутракан, са
осъществени мобилности в
испанския град Талавера и
италианския Чекано, а през
м.април 2017 г. предстои
работна среща и в гр. Мец,
Франция.

а 19 ноември е патронният празник на
СУ "Христо Ботев" тогава школото навършва
106 години. По този повод в
училището се организират
различни инициативи.
"Добруджа и моето училище" е надсловът на
срещата, която ще се
проведе в следобедните
часове на 17 ноември. Пред
дванадесетокласниците

Н

ще бъде представен сборникът "Съхранена
памет", който
е посветен на
75-годишнина от
подписването
на Крайовската
спогодба. Негови
автори са силистренците Румяна Лебедева,
Цветана Цанова
и Йордан Георгиев, който ще
представи книгата.
Свои стихове
за Добруджа ще прочете
местната поетеса Румяна
Капинчева, а спомените за
преселението от Северна в
Южна Добруджа ще разкаже Дида Ганева. Участници
в срещата са още пенсионерската фолклорна група
"Детелини" и ТС "Дунавска
младост".
На 18 ноември, петък, е
същинското отбелязване
на патронния празник. То-

гава в училището ще бъде
открита мемориална плоча
на Христо Ботев - дарение от бившия възпитаник
Веселин Илиев Николов,
който понастоящем живее
в Бургас.
Събитието ще бъде съпътствано от литературно-музикална програма. Ще
бъдат наградени и победителите в първото есенно
областно Състезание по
дигитални компетентности, чийто организатор бе
СУ "Христо Ботев".

На 21 септември е патронният празник на СУ
"Йордан Йовков". Тогава
учениците и учителите
ще положат венец пред
паметника на писателя в
двора на училището, а в
края на учебната седмица
- на 25 ноември, петък, от
17:30 часа в зрителната
зала на читалището в
Тутракан, за родителите
и всички граждани ще бъде
представен тържествен
концерт-спектакъл.
“ТГ”
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 15 от 27.10.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 259
ДНЕВЕН РЕД:
1. Поправка на явна фактическа грешка в Решение №248 по Протокол №13 от 10 септември 2016 г.
Докладва: Председател ОбС- Тутракан
2. Информация за изпълнение на бюджета
и сметките за средства от Европейския съюз на
Община Тутракан към 30.06.2016 г.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
3. 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 година.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Наредба за условията и реда за
вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното
развитие в община Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
5. Приемане на Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на децата
в общинските детски градини на територията на
Община Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
6. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
7. Избор на общински съветници за членове
на Комисията по чл. 7 от Правилник за финансово
подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица,
живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с
репродуктивни проблеми на територията на Община
Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
8. Определяне на представител на Община
Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „ВиК” ООД, Силистра, насрочено да се проведе
на 08.11.2016 г.
9. Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 г.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
11. Разглеждане заявление от „Драция” ЕООД,
за освобождаване от годишен наем на земя, поради
опожаряване на масив с лозово насаждение.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
12. Разглеждане заявление от „Драция” ЕООД
с искане за съгласие от Община Тутракан да
участва по мярка „Преструктуриране и конверсия
на винени лозя”.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
13. Разглеждане заявление от ЗП „Сенами
Невади Рашид”, с. Цар Самуил, за освобождаване
от годишен наем на земя, поради опожаряване на
посев от царевица.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от
Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/
стопански години.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
15. Предоставяне под наем на земеделска
земя от общинския поземлен фонд за поставяне
на пчелин.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
16. Предоставяне под наем на земеделска
земя от общинския поземлен фонд за поставяне
на пчелин.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
17. Приемане на решение за трансформиране
от – публична общинска собственост в частна
общинска собственост на имот с идентификатор
№ 73496.501.3815 с площ от 1321,00 кв.м в т.ч.
сграда с иденификатор № 73496.501.3815.1 с
РЗП от 460,00 кв.м, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Сливница”, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран
поземлен имот с № УПИ –Х-476, кв.39 и площ от
970,00 кв.м , ул. „Александър Стамболийски" № 76,
находящ се в с. Нова Черна, по плана на селото
одобрен със Заповед № 44/25.02.1991 г.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя с
кадастрален №73496.504.593 с площ от 1016 кв.м,
местност „Зад болницата” в т. ч. масивна двуетажна
жилищна сграда със ЗП - 67,00 кв.м находящ се в
гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
20. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран
поземлен имот с идентификатор № 73496.500.459 с
площ от 113 кв.м , ул. „Трансмариска" кв.1 находящ
се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
21. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3481 с
площ от 206 кв.м, ул. „Силистра" №3, кв.56 находящ
се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
22. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран
поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3482
с площ от 513 кв.м , ул. „Силистра" №5, кв.56
находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 83524.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
24. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Търновци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 73729.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
25. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Старо село, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 69078.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
26. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Дунавец, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 24044.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
27. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Варненци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 10149.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
28. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището
на с. Бреница, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 06389.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
29. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Антимово, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 00494.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан
30. (1.) Даване на Разрешение за изработване
на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по КВС на с. Старо село, общ. Тутракан – за
прокарване на водопроводно отклонение за обект”:
”Климатизирана сграда за приемане, почистване,
сортиране, охлаждане, съхранение на плодове за
пазара в ПИ 015010 в землището на с.Старо село”
с възложител „Дунав плод” ООД гр.Тутракан.
(2.) Даване на предварително писмено съгласие
от Общински съвет по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за
определянето на трасе за прокарване на водопровод към обект:”Климатизирана сграда за приемане,
почистване, сортиране, охлаждане, съхранение на
плодове за пазара в ПИ 015010 в землището на
с.Старо село” и определяне на срок на валидност
на предварителното съгласие.
Докладва: Зам.-кмет на Община Тутракан

31. Даване на съгласие управителят на „МБАЛТутракан” ЕООД да вземе решение и започне
акредитационна процедура на лечебното заведение.
Докладва: Управител „МБАЛ- Тутракан” ЕООД
32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
62, ал. 2 от АПК, Общински съвет-Тутракан изменя
Решение №248 по Протокол №13 от 10.09.2016 г.,
както следва:
„Общински съвет град Тутракан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
рекламната дейност на територията на община
Тутракан, приета с решение № 93/30.04.2004 г. на
ОбС- Тутракан”.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 261
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.137 от Закона за публичните финанси
и чл. 45 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности
за следващите три години , за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на Бюджета на
Община Тутракан, Общинския съвет гр. Тутракан
приема информацията за отчета на Общинския
Бюджет за първото полугодие на 2016 г., съгласно
Приложения № 1,2,3,4,5 и 6 от докладната записка
на Кмета на Община Тутракан за изпълнение разпоредбите на Закон за публичните финанси.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и
във връзка с чл.9а, ал 3, чл.11, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5 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 година.
Общински съвет гр. Тутракан дава съгласие
за допускане на изключение от минималния брой
ученици на паралелката в СУ „Йордан Йовков”, гр.
Тутракан, както следва: За маломерна самостоятелна паралелка - X б клас с профил „Природоматематически” с пълняемост - 16 ученици .
Дава съгласие за отпускане на минимални
допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер на 319,00 лв., представляващи 20%
от стойността 1595,00 лв., издръжка на ученик или
638,00 лв. издръжка за двама ученици.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 263
На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2, във връзка
с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 346, ал.2 от
Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Тутракан реши:
Приема Наредба за условията и реда за вписване
на данни в регистъра на общинските детски градини
и центрове за подкрепа за личностното развитие в
община Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 264
На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2, във връзка
с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г.
за предучилищното образование, Общински съвет
Тутракан реши: Приема Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
децата в общинските детски градини на територията
на Община Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 265
На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2, във връзка
с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.196, ал.1и
ал.3 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Общински съвет Тутракан реши:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в
община Тутракан.
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 266
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
за членове на Комисията по чл. 7 от Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и
процедури, свързани с лечение на безплодие на
семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на
територията на Община Тутракан, Общински съвет
– Тутракан определя:
Д-р Румен Паунов Петков и Шенол Али Молла
Гласували: 15 съветници, За – 15, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 267
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите във
връзка с писмо с изх.№АВК-02-72/03.10.2016 г. на
Областния управител за предстоящо заседание на
Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, Общински
съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Димитър Венков Стефанов
– Кмет на община Тутракан да представлява Община
Тутракан в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра,
което ще се проведе на 01.03.2016 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определения
по т.1 представител в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра, той ще бъде заместван от Милен
Маринов – Заместник Кмет на Община Тутракан.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с
писмо с вх.№РД-14-6460/05.10.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД за
провеждане на Общо събрание на Асоциация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията
на Община Тутракан по точка 1 от проекта за дневен
ред и упълномощава представителя на Община Тутракан в Общо събрание да гласува по т1. Обсъждане
и съгласуване, на основание чл.4.2(г) от Договора
за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
ВиК услуги между Асоциация по ВиК – Силистра и
„ВиК” ООД – Силистра, на План за стопанисване,
експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК”
ООД – Силистра – „за”.
4. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с
писмо с вх.№РД-14-6460/05.10.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД за
провеждане на Общо събрание на Асоциация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията
на Община Тутракан по точка 2 от проекта за дневен
ред и упълномощава представителя на Община Тутракан в Общо събрание да гласува по т2. Обсъждане
и приемане на препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017г.,
в размер на 22 000.00 лв., съгласно чл.20, ал.3 от

Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ,
бр.66 от 8 август 2014 г.) – „за”.
5. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с
писмо с вх.№РД-14-6460/05.10.2016 г. на Областния
управител на област Силистра, в качеството му
на председател на Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД за
провеждане на Общо събрание на Асоциация на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра на 08.11.2016 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията
на Община Тутракан по точка 3 от проекта за дневен
ред и упълномощава представителя на Община
Тутракан в Общо събрание да гласува по т3. Други
– съобразно вътрешните си убеждения и в защита
на интересите на гражданите на Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан,
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за
2016 г., приета с решение № 81 по Протокол №
5/21.01.2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан,
със следните имоти:
1. В буква Б, „I” /eдно римско/, имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез
публичен търг по землища, както следва:
1.1 За землище с. Антимово, ЕКАТТЕ 00494
Имот №000060; Местност - До село; Кат. IV;
Площ/дка - 1,020;
Имот №000061; Местност - До село; Кат. IV;
Площ/дка - 2,033;
1.2 За землище с. Бреница, ЕКАТТЕ 06389
Имот №020030; Местност - Ямките; Кат. IV;
Площ/дка - 33,750;
1.3 За землище с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956
Имот №050139; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 2,731;
Имот №050170; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 0,191;
Имот №050171; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 0,099;
Имот №050172; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 0,384;
Имот №050173; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 0,192;
Имот №050173; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 1,069;
Имот №050173; Местност - Баир Сартъ; Кат. III;
Площ/дка - 1,257;
1.4 За землище гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496
Имот №73496.2.52; Местност - Калимок; Кат. VI;
Площ/дка - 19,090;
Имот №73496.506.669; Местност - Дълбоки дол;
Кат. IV; Площ/дка - 3,591;
1.5 За землище с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 58253
Имот №000220; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 2,361;
Имот №000358; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 0,906;
Имот №000362; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 0,707;
Имот №000401; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 2,798;
Имот №000481; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 0,599;
Имот №000504; Местност - До селото; Кат. III;
Площ/дка - 2,445;
Имот №012034; Местност - Орта Йолу; Кат. III;
Площ/дка - 3,001;
Имот №050105; Местност - Кючук екенлик; Кат.
III; Площ/дка - 11,699.
2. т.48 – Незастроен урегулиран поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.3481, ул. Силистра №
3 по Кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр. Тутракан;
3. т.49 - Незастроен урегулиран поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.3482, ул. Силистра
№ 5 по Кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр. Тутракан;
4. т.50 – Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв.15, УПИ – V в с. Търновци;
5. т.51 – Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв.15, УПИ – VI в с. Търновци;
6.т.52 – Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв.15, УПИ – VIIв с. Търновци;
7.т.53 – Незастроен урегулиран поземлен имот в
кв. 39, УПИ –X, пл.№ 476 в с. Нова Черна;
8. т.54 – Урегулиран поземлен имот в кв. 31,
УПИ – XV в с. Цар Самуил;
9. т.55 – Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв. 28, УПИ- V, пл. № 281 в с. Варненци;
10. т.56 – Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв. 28, УПИ- VI, пл. № 281 в с. Варненци;
11. т.57 - Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв. 28, УПИ- VII, пл. № 282 в с. Варненци;
12. т.58 - Незастроен урегулиран поземлен имот
в кв. 28, УПИ- VIII, пл. № 275 в с. Варненци;
13. т. 59 – Застроен поземлен имот №
73496.504.593, в т.ч. сграда със застроена площ
от 67 кв.м. Кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Тутракан;
14. В раздел IV- имотите, които Община Тутракан
има намерение да придобие се допълва с: поземлен
имот № 050184, местността „Кючук Екинлик” по
Картата на възстановената собственост за с. Цар
Самуил, Община Тутракан.;
15. В Буква „А”, Раздел I – имоти, които Община
Тутракан има намерение да се предостави под наем
се допълва с: поземлен имот № 020038, в местността „Пирамидата”, четвъртата категория, с площ от
23,666 дка по Карта на възстановената собственост
на с. Търновци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73729.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 269
На основание чл.21 ал.1т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тутракан:
1.Дава съгласие фирмата да участва по Мярка
„Преструкториране и конверсия на винени лозя” с
под мярка „Презасаждане без промяна местонахождението на лозята с етапи:
1. Изкореняване, засаждане и изграждане на
подпорна конструкция .
2. Подобряване техниките за управление на
лозята чрез изграждане на система за капково
напояване, за което да бъде подписан Анекс, който
да стане неразделна част от договора.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл.21 ал.1т. 8, във връзка с чл.27,
ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Тутракан:
1. Освобождава ЗП „Сенами Невади Рашид” с.
Цар Самуил, ул. „Стефан Караджа” № 2 от заплащане на наем съгласно договор Д- 774/22.11.2013
г., за стопанската 2016/2017 година на площ от
19,366 дка.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 10,
Въздържали се – 6, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.4 ал. 1 и ал. 3, буква „б” от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински
съвет гр. Тутракан:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от общинския поземлен фонд за срок от 10 /
десет/ стопански години, за изграждане на трайни
насаждения, по реда на Глава Пета от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, описана в Буква
„А”, раздел I от Годишна програма за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост
в Община Тутракан, а именно: земеделска земя,
съставляваща поземлен имот № 020038, местност
„Пирамидата”, с площ от 23,666 /двадесет и три
цяло шестстотин шестдесет и шест/ дка, четвърта
категория, по Карта на възстановената собственост
на с. Търновци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73729;
ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена в размер на
55,00 /петдесет и пет/ лева/дка и гратисен период
в срок от 3 /три/ стопански години, съгласно чл.13
ал.1 от Наредбата за стопанисване, управление и

разпореждане с общинския поземлен фонд. За
останалия период се заплаща наем в размер на
достигната на търга годишна наемна цена.
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за пчеларството и чл.10б, от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
право на ползване на Найден Любомиров Георгиев
от с.Старо село, общ. Тутракан, ул. Лилия Карастоянова, № 5 върху 3,000 /три/ дка земеделска земя,
представляваща част от недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в землището
на с. Старо село. съставляваща поземлен имот
№ 000219, в местността „До селото” по Карта на
възстановената собственост на с. Старо село, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, с обща площ от 45,673 дка,
съгласно Акт за публична общинска собственост №
400/30.09.2015г.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване
на имота 30,00 /тридесет/ лева/дка., съгласно
чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, за – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.12 от Закона за пчеларството и чл.10б, от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно
право на ползване на Стефан Стефанов Илиев от
гр.Тутракан, ул. Черна, № 8 върху 0,500 /петстотин
кв.м./ дка земеделска земя, представляваща част
от недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в землището на гр. съставляваща
поземлен имот с идентификатор № 73496.32.121,
в местността „Баша” по Кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със
Заповед № РД-18-36/04.02.2008 г. на Изпълнителен
директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с обща площ от 276,932 дка, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 477/07.04.2009 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване
на имота 30,00 /тридесет/ лева/дка, съгласно чл.10б,
ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 274
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
№ 73496.501.3815 с площ от 1321,00 кв.м с начин
на трайно ползване „За друг вид производствен,
складов обект” в т.ч. двуетажна масивна производствена сграда с идентификатор № 73496.501.3815.1
със ЗП от 230,00 кв.м находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Сливница”, общ.Тутракан, обл. Силистра по
КК на гр. Тутракан, съгласно АОС№508/09.08.2016
г. от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички законови процедури свързани с приетото
решение.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.32 ал.1 т.1, ал.3 и чл.36
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с № УПИ
–Х-476, кв.39 и площ от 970,00 кв.м , ул. „Александър Стамболийски" № 76, находящ се в с. Нова
Черна, по плана на селото одобрен със Заповед №
44/25.02.1991 г., съгласно АОС № 145/02.04.2007г.,
при съседи: от двете страни улици, УПИ –IX-471 и
УПИ-XI-475 и утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 8299,20 лв. /осем хиляди
двеста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/
в т.ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, за – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 276
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя с кадастрален
№73496.504.593, категория на земята при неполивни условия: VI /четвърта/ с площ от 1016 кв.м ,
местност „Зад болницата” в т.ч. масивна двуетажна
жилищна сграда със ЗП - 67,00 кв.м находящ се
в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан, съгласно АОС
№ 2124/05.10.2016 г.; и утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на 5448,00 лв./ за
земята - 479,00 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева ) и 4969,00 лв. (четири хиляди деветстотин
шестдесет и девет лева) за сградата./
- 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: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.32 ал.1 т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.500.459 и площ от 113
кв.м, ул. „Трансмариска" кв.1 находящ се в гр.
Тутракан, по КК на гр.Тутракан, съгласно АОС №
2123/04.10.2016г., при съседи: № 73496.500.4062
и №73496.500.4096; №73496.500.635 и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
1731,60 лв. /хиляда седемстотин тридесет и един
лева и шестдесет стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.32 ал.1 т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с
идентификатор № 73496.500.459 и площ от 113
кв.м, ул. „Трансмариска" кв.1 находящ се в гр.
Тутракан, по КК на гр.Тутракан, съгласно АОС №
2123/04.10.2016 г., при съседи: № 73496.500.4062
и №73496.500.4096; №73496.500.635 и утвърждава

първоначална тръжна цена за имота в размер на
1731,60 лв. /хиляда седемстотин тридесет и един
лева и шестдесет стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, за – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.32 ал.1 т.1, ал.3 и
чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.3482 с площ от
513кв.м, ул. „Силистра" №5, кв.56 находящ се в
гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан, съгласно АОС №
2108/10.08.2016 г., при съседи: № 73496.501.3414,
№ 73496.501.3415, № 73496.501.1885, №
73496.501.3481, № 73496.501.3480, №
73496.501.1880 и № 73496.501.1881 и утвърждава
първоначална тръжна цена за имота в размер на
9424,80 лв. /девет хиляди четиристотин двадесет и
четири лева и осемдесет стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 280
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 разпореждане с общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от
Общински съвет гр. Тутракан и стъпка за наддаване
в размер на 10 % от обявената начална тръжна
цена, както следва:
Поземлен имот №000225; Местност - До селото; Кат. IV; Площ/дка - 1,137; Данъчна оценка/лева
- 154,00; Пазарна цена/лева - 1 099,00
Поземлен имот №004110; Местност - Бежене;
Кат. V; Площ/дка - 7,654; Данъчна оценка/лева
- 675,00; Пазарна цена/лева - 7 398,00
Поземлен имот №014128; Местност - До селото;
Кат. IV; Площ/дка - 0,642; Данъчна оценка/лева
- 78,70; Пазарна цена/лева - 620,00
Поземлен имот №023020; Местност - Острова;
Кат. V; Площ/дка - 2,295; Данъчна оценка/лева
- 179,90; Пазарна цена/лева - 2 218,00
Поземлен имот №050137; Местност - Айвалъка;
Кат. VI; Площ/дка - 3,694; Данъчна оценка/лева
- 284,30; Пазарна цена/лева - 3 570,00
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан 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 № 281
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 за
землището на с. Tърновци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
73729, по реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и
стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената
начална тръжна цена, както следва:
Поземлен имот №010052; местност - Кусуйски
път; Кат. V; Площ/дка. - 3,319; Пазарна цена/
лева - 3 208,00.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 282
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 за
землището на с. Старо село, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
69078, по реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и
стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената
начална тръжна цена, както следва:
Поземлен имот №007018; Местност - Пеева
градина; Кат. V; Площ/дка - 5,096; Пазарна цена/
лева - 4 925,00.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 283
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 за
землището на с. Дунавец, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
24044, по реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и
стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената
начална тръжна цена, както следва:
Поземлен имот №000025; Местност - Новите
места; Кат. IV; Площ/дка - 1,326; Пазарна цена/
лева - 1 282,00
Поземлен имот №005084; Местност - Новите
места; Кат. IV; Площ/дка - 0,585; Пазарна цена/
лева - 565,00
Поземлен имот №009029; Местност - Kъшлите; Кат. V; Площ/дка - 4,888; Пазарна цена/
лева - 4 724,00
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан 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 № 284
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 недви-
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жими имоти – частна общинска собственост за
землището на с. Варненци, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ
10149, по реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет гр. Тутракан и
стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената
начална тръжна цена, както следва:
Поземлен имот №007018; Местност - Овощната
градина; Кат. II; Площ/дка - 0,997; Пазарна цена/
лева - 964,00
Поземлен имот №050071; Местност - Караайкън; Кат. IV; Площ/дка - 1,542; Пазарна цена/
лева - 1 490,00
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 285
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, представляваща поземлен имот №020030, местност
„Ямките”, с площ от 33,750 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
2045/28.06.2016 г., находящ се в землището на с.
Бреница, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 06389, по реда
на Глава пета от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на
32 619,00 /тридесет и две хиляди шестстотин и
деветнадесет/ лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан 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 № 286
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 разпореждане с общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от
Общински съвет гр. Тутракан и стъпка за наддаване
в размер на 10 % от обявената начална тръжна
цена, както следва:
Поземлен имот №000060; Местност - До
село; Кат. IV; Площ/дка - 1,020; Пазарна цена/
лева - 986,00
Поземлен имот №000061; Местност - До
село; Кат. IV; Площ/дка - 2,033; Пазарна цена/
лева - 1 965,00
Поземлен имот №009110; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 5,300; Пазарна цена/лева 4 857,00
Поземлен имот №009111; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 5,300; Пазарна цена/лева 4 857,00
Поземлен имот №009114; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 4,000; Пазарна цена/лева 3 666,00
Поземлен имот №009115; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 4,000; Пазарна цена/лева 3 666,00
Поземлен имот №009118; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 5,300; Пазарна цена/лева 4 857,00
Поземлен имот №009119; Местност - Керезе
кулак; Кат. V; Площ/дка - 6,600; Пазарна цена/лева 6 049,00
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан 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 № 287
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМС ,
във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от
ЗУТ: „ Разрешение за изработване на подробен
устройствен план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината….” и
приложените документи удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ.
Общински съвет-Тутракан дава разрешение:
1. На „Дунав плод” ООД гр.Тутракан да изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ за водопроводно отклонение за ПИ
010015 в землището на с.Старо село.
2. Дава предварително съгласие за преминаване на водопровода през имот 014001 по КВС с.
Старо село, представляващ полски път, общинска
публична собственост, като определя срока на
валидност на предварителното съгласие - срок
от две години.
Да се представи проект: ПУП-ПП в съответствие
с изискванията на Закона за устройтво на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 год. за обема и
съдържанието на устройсве-ните схеми и планове,
ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Плановете да бъдат изработени 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 експлоатационни дружества – представяне
на писмено становище от ведомствата.
Да се приложат предварителните договори /
съгласие между възложителя и собствениците на
имотите за право на преминаване на трасето на
водопровода през тях.
Настоящото Решение да бъде изпратено на
Кмета на Община Тутракан и Областен управител на Област Силистра в седем дневен срок от
приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1
от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 288
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2
от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Наредба №18
от 20.06.2005 г. за критериите показателите и методика за акредитация на лечебните
заведение,Общински съвет – гр.Тутракан дава
съгласие Управителят на „Многопрофилна болница
за активно лечение – Тутракан” ЕООД да вземе
решение и започне акредитационна процедура
на лечебното заведение за цялостна медицинска
дейност, за отделните медицински дейности и за
обучението на студенти и спициализанти като определи комисия по самооценяване в следния състав:
Председател: Д-р Любомир Бойчев – началник АГО
Членове:
1. Ана Петрова – главна медицинска сестра
2. Д-р Тошко Цаков – началник ХО
3. Д-р Стоянка Димова – началник ОАИЛ
4. Д-р Татяна Александрова – началник ВО
5. Д-р Деяна Бойчева – началник ДО
6. Д-р Стоян Стоянов – началник НО
7. Д-р Иван Енчев – началник ООД
8. Д-р Лилия Ганева – началник Клинична
лаборатория
9. Вергиния Иванова – Главен счетоводител
Комисията да извърши проверка,анализ и оценяване по критерии и показатели в обем дейности
по чл.23 ал.1 и ал.2 от Наредба №18/20.06.2005 г.
и състави доклад,като приложи към него подробен
доказателствен материал.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 14,
Въздържали се – 2, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

СМЯХ
- Защото от нейният
Съседът ми е математик.
Можеш ли да си предста- балкон най-лесно се скача!
Слънце грее, птички виш как си е кръстил коВечната съседска дилема:
пеят. Пейка. Влюбени си го- тарака?
- Бой ли е, оргазъм ли е...
ворят. Страстна целувка...
– Как?
- Мило, май ти глътнах
– Котангенс...
Ходих при съседката да
дъвката...
- Не си, просто съм малко
- Защо спиш със съседка- искам пари на заем. Не ми
даде. Пари също не даде.
Връща се мъж от коман- хремав...
та от първия етаж?
дировка. Проверява веднага
в гардерода нищо, проверяНощ. На пейка в парка се
Продажби
ва под леглото нищо, прове- целуват двама влюбени.
рява на терасата пак нищо.
Той: - Искаш ли да ти поПродавам 24 дка земя в с. Белица, в местността
Обърнал се ехидно към кажа Голямата Мечка?
"Кулака".
жена си.
Тя: - Олеее, ами ако мине
Цена - 2000 лв./дка, подлежи на договаряне.
- Застаряваш!
някой...
За доп.информация на тел.: 0888 780 422
сакото...

Майка на тинейджърка:
- Тате, тате, кога е
- Станала си нагла, невъз- празникът на бащата?
питан, нетърпима и лоша?
- Когато мама не е вкъщи,
- Всички претенции към моето момче.
производителя!
Двама пияници пълзят по
– Скъпи, иде зима... Птич- ЖП линия и единият казва:
ките отлитат на юг, а зай- Баджанак, тези стълби
четата си сменят кожуха. край нямат!
– И какво?
- Спокойно, идва асан– Аз какво съм за теб - сьорът!
зайче или птиче?
- Тате, какво значи баСтрог баща се кара на джанак?
дъщеря си:
- Роднинство по баджако- Вчера те видях в една ва линия!
кола на паркинга да се натискаш с някакво момче.
- Ученици, днес ще пишеКой е той?
те съчинение на тема "Ако
- Какъв цвят беше кола- бях директор на фирма".
та?
Започвайте.
Всички пишат старателШивач пита клиент:
но, само Иванчо седи, гледа
- Вие ерген ли сте?
към прозореца и не пише.
- Не, женен съм!
- Иванчо, а ти защо не
- Мда... значи ще запишем пишеш?
- таен джоб в хастара на
- Чакам секретарката! –

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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

"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

СУДОКУ

- Тате, защо тия коли
бибиткат толкова?
- Сватба, моето момче...
- Ама нали бибитките на
колите са да предупреждават за опасност?
- Е да, де!

7

ХОБИ

17 - 23.11.2016 г.

8

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

От Главиница до капитанската лента в
"Левски"
Л

юбителите на баскетбола със сигурност ще се сетят
веднага кого визира заглавието. Павел Иванов!
Преди двадесетина години,
осемгодишният тогава
Павел, започва да играе
баскетбол в родната Главиница. Днес, Иванов е на
28, носи капитанската
лента на "Левски" и минава
за един от на-опасните
и най-опитните нападатели в мъжката ни лига,
научаваме от в-к “7 дни
спорт”. Професионалната
статистика сочи още,
че басккетболистът има
средно по 7.9 точки и 1.9
борби за 21.2 минути.
Родителите на Павел
Иванов са учители в Главиница, а от спортния
вестник научаваме, че "за
годините в Главиница си
спомня с умиление и носталгия. Тогава носи екипа
на местния клуб "Устрем"
и признава, че винаги ще
бъде благодарен на първия
си треньор - Симеон Драганов". Когато навършва

17 - 23.11.2016 г.

За Никулден:

Базар за употребявани
риболовни и туристически
принадлежности
аближава още един
голям празник - Никулден, припомнят от
тутраканското читалище.
Във връзка с това, екипът
на НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873"
организира Базар за употребявани риболовни и
туристически принадлежности. Ако разполагате
с такива и желаете да
ги продадете, подарите
или замените, направете
своята заявка за участие
на тел. 0893504322, на
лично съобщение на страницата на читалището във
Фейсбук или на място при
секретаря на културната
институция.

Н

15 години го взимат в юношеската школа на "Левски"
в София, отборът, който
обича до болка и никога не
го е криел. Още от дете.
Израства с клиповете за
извънземните изпълнения
на Майкъл Джордън в НБА
и има простичка мечта
- някой ден да бъде на

мястото на батковците
по син екип, на които се
възхищава, гледайки ги по
телевизията.
Мечтите се сбъдват.
Играе в "Левски", става
капитан на "Левски". След
екзотичния си трансфер в
Аржентина в края на миналата година, тази есен

Ако има желаещи да се
включат в тази инициатива, базарът ще се проведе
на 3 декември т.г., а мястото и часът ще бъдат
уточнени допълнително.
“ТГ”

баскетболното крило се
завърна при "сините" в НБЛ.
Спортните журналисти
наричат Павел Иванов
"смелото сърце на "Левски".
По време на баскетболните срещи десетки детски
очи следят играта му и със
сигурност искат някой ден
да бъдат като него.

ЗАПОЧНАХА РОЖДЕСТВЕНСКИТЕ ПОСТИ

т 15 ноември започнаха 40-дневните Коледни или Рождественски
пости, които ще завършат
на 24 декември – Бъдни
вечер.
Коледният пост се нарича още Малка четиридесетница за разлика от
Голямата четиридесетница
– Великденския пост. За
болни, бременни и кърмач-

О

пост и с
чисто сърце, душа и
тяло благоговейно
да посрещнат явилия
се в света
Син Божий.
През Коледните
пости не
трябва да
се ядат
храни от
животински произки постът е значително
ход – месо,
облекчен, тъй като самото мляко, сирене, яйца, кашим състояние се приема кавал. Олио и вино може
за някаква степен духовен да се употребяват – без
подвиг, изискващ себеограничение.
Утвърждаването на
40-дневния пост е станало
през XII век в чест на Раждането на Спасителя, за да
се очистят християните
чрез покаяние, молитва и

сряда и петък. На Никулден
– 6 декември, се разрешава
консумацията на риба и
вино. Изключение се прави
за деца, бременни жени,
болни и възрастни хора, на
които са разрешени мляко
и млечни продукти по време
на поста.
Според духовници, не е
толкова важно да се спазва стриктно физическият
пост, а човек трябва с
делата си да покаже, че
искрено се е разкаял за волните и неволните грехове
и да потърси опрощение.
От началото на Коледните пости до празника Въведение Богородично, който
се отбелязва на 21 ноември,
са забранени венчавките.

тнографска сбирка е открита в село Малък
Преславец. Поводът - 70-годишният юбилей на
местното читалище "Йордан Йовков - 1946 г.".

Е

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Фризьорски салон “Офелия” Регламент за томбола
Красота на народни цени!

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

17 ноември - Румен ТРОСКОВ, Аниматор, Община
22 ноември - Ангел ИВАНОВ, Общински съветник то
Тутракан
БСП, ОбС-Тутракан
17 ноември - Нурай ВЕХБИ, Директор на ОП "БКС",
22 ноември - Сейфи САЛИМ, "Спешна помощ", Главиница
Община Тутракан
23 ноември - Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Гла19 ноември - Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община виница
23 ноември - Радослав НЕНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
Тутракан
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "Инфраструктурно "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
развитие", Община Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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