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Предстои саниране на
бл. "Възход 3" и бл. "Възход 4"
Логото на "Огненият Дунав"
ще краси един от тях
Решение №РД-02-36786 от 14.07.2016 г.
на Ръководителя на
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони
в растеж 2014-2020 г.” е
одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3"
бл."Възход 4", гр.Тутракан”.
Сключен е договор за без-

С

възмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010051-C01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-2.001
Енергийна ефективност в

Цена 0.60 лв.
14 декември - Професионален
празник на ветеринарните лекари
и специалисти
Уважаеми колеги,
За мен е чест да Ви поздравя с нашия
професионален празник!
Убеден съм, че Вие като истински
професионалисти се придържате към всички
стандарти на съвременната
ветеринарна медицина!
Обръщам се към Вас с пожелание
преди всичко да бъдете здрави, за да постигате
нови успехи в работата!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Кметът на Тутракан
с поредното авторитетно
отличие за годината

на стр. 2

Възможна инвестиция:

Италианци проявяват интерес
към тутраканските кайсии
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Възможности за бизнес
в България" е форумът, в
който участваха кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов и неговият колега от Силистра д-р Юлиян
Найденов. Той се проведе в
столицата на Италия - Рим,
а главни организатори са
българското посолство,

Конфиндрустрия България
и Федермениджър.
Над 150 представители
на крупния италиански бизнес са останалите участници в това събитие.
"Чудесна презентация за
Тутракан и Силистра направи посланикът ни в Рим
- Марин Райков, като акцентира защо трябва да се

инвестира в България и то
в малките населени места
като Тутракан. Имахме разговори с представители на
различни италиански фирми
за възможностите за инвестиции в нашия регион,
конкретно в Тутракан и Силистра. Проявиха интерес
към кайсиите". - информира
д-р Димитър Стефанов.

До 12 декември той
трябва да изпрати в Конфиндрустрия информация
за кайсиевите масиви на
територията на община
Тутракан и за добива от
кайсии, за да може тя
да бъде представена на
работна среща на заинтересовани италиански
фирми.

44 хил.лв. "дариха" две възрастни жени на ало-измамници
ɧɚɫɬɪhhh

Ния и Никола - втори в турнира „Джон
Атанасов“ по Информационни технологии
Н
ационален есенен
турнир по Информационни технологии се
проведе от 2 до 4 декември
в столицата София. Възпитаниците на СУ „Христо
Ботев“, град Тутракан, Ния
Бранимирова Георгиева и
Никола Сашев Тодоров бяха
единствените представители от област Силистра.

В категория „Мултимедийни презентациии“ за
възрастова група 5 -8 клас,
екипът Ния и Никола от 7
клас се представиха отлично и заеха 2-ро място.
Те представиха проекта
„Бързо и лесно смятане“,
с който участваха на Националната олимпиада по
на стр. 4

м етът н а о б щ и н а
Тутракан д-р Димитър Стефанов получи
поредното си авторитетно
отличие навръх големия
християнски празник Никулден.
Той бе отличен с наградата „Кмет на годината“

К

за покачване на жизнения
стандарт на населението
за средни общини.
Призът е от предаването
„Кметове на България“ на
телевизия ЕВРОКОМ, а наградата му връчи представителят на медията – Ясен
“ТГ”
Тодоров.
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НОВИНИ
КОЛЕДНИТЕ ДОБАВКИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ
С ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ ПЕНСИИ
Националният осигурителен институт съобщи, че
изплащането на пенсиите през месец декември ще
започне на 7 декември (сряда) и ще приключи на 20
декември 2016 г. (вторник). Съгласно Постановление № 269 от 27.10.2016 г. на Министерския съвет
към пенсиите за месец декември ще бъде изплатена
еднократна допълнителна сума в размер на 40.00 лв.
на пенсионерите, на които пенсията или сборът от
пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към
тях, е в размер до 300.00 лв. включително. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде
извършено съобразно изготвен график, който ще бъде
предварително обявен във всяка пощенска станция.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по
сметки на пенсионерите, които получават пенсиите
си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември
2016 г.
КОЛЕДЕН БАЗАР
Традиционният Коледен благотворителен базар ще
се проведе на 17 декември от 10:00 часа в парк "Христо
Ботев". Негов организатор е Община Тутракан.
НА ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ ИЗКУПУВАТ ТЮТЮНА
Изкупната кампания на тютюна в страната ще завърши в края на януари с по-високи цени от миналогодишните, прогнозира председателят на Националната
асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев.
Според него в различните райони на страната вече са
изкупени между 40 и 50% от количествата тютюн. Филев смята, че до края на тази година могат да бъдат
изкупени до 75 на сто от произведените количества.
В сравнение с миналата година цените са с около
10% по-високи. Според Цветан Филев през последните
пет години на пазара добър прием намират въведените
в производството в България нови гръцки тютюневи
сортове ориенталски тютюн „Гръцка басма“ и „Катерини“, които са се адаптирали към климатичните
условия на България.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ
ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДСТОИ
На 14 декември ветеринарните лекари и специалисти
ще празнуват своя професионален празник. Работата
на специалистите е изключително отговорна - както
за недопускането на разпространението на болести
сред животните, така и за осигуряването на безопасността и качеството на храните.
Историята сочи, че на този ден през 1897 г. е приет
Законът за санитарноветеринарната полиция, с което
се поставя началото на Ветеринарномедицинската
служба в България. Обявен е с Решение №479 на Министерския съвет от 19 ноември 1993 г.
ТЕНИС НА МАСА
Общинско състезание по тенис на маса ще се
проведе на 10 декември. То е част от Националните
ученически игри и по традиция ще бъде домакинствано
от Социално-педагогически интернат "Христо Ботев"
в с. Варненци.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил „Ауди” е изгорял при пожар, възникнал от техническа неизправност, в село Пожарево.
Произшествието е станало на 3 декември около 17:50
часа. Тутракански огнеборци са потушили пожара и са
спасили къща в близост.
Случай на незаконно ползване на електроенергия
е установен в село Ножарево. Проверка показала, че
домакинството на А.Ю. (47 г.) е присъединено към електропреносната мрежа по начин, непозволяващ пълно
отчитане на потребената ел.енергия. Образувано е
досъдебно производство.
Нов случай на незаконно ползване на електроенергия
е установен в село Ножарево. При проверка, извършена
на 6 декември се оказало, че домакинството на Р.М.
(31 г.) е присъединено към електропреносната мрежа
по начин, непозволяващ пълно отчитане на потребената ел.енергия. Образувано е досъдебно производство.
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Предстои саниране на
бл. "Възход 3" и бл. "Възход 4"
Логото на "Огненият Дунав"
ще краси един от тях
от стр. 1 та и на финансовата помощ
на ЕС, бяха представени
презентации за целите,
предвидените дейности и
очакваните резултати от
проекта, кратка информация за Оперативната
програма, както и резултатите от обследването
за енергийна ефективност

периферните райони, приоритетна ос „Подкрепа за
енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони".
По този повод, на 5 декември Община Тутракан
проведе начална прескон-

ференция, от която стана
ясно, че безвъзмездната
финансова помощ по проекта за саниране на двете
жилищни сгради е на стойност 866 155.20 лв., от
които 85% или 736 231,92
лв. са съфинансиране от
Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % или
129 923,28 лв. - национално
съфинансиране.
Освен размера на бюдже-

на двете жилищни сгради,
предвидените дейности и
очаквани резултати.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на
по-високо ниво на енергийна
ефективност и намаляване
на енергийното потребление. Основен проблем в
многофамилните жилищни
сгради е ниската степен
на енергийна ефективност.

Инвестициите в мерки за
енергийна ефективност,
освен енергоспестяващ
ефект, ще служат като
пример за добра практика на местно ниво и ще
насърчат прилагането на
подобни мерки, финансирани както от националния
бюджет, така и от други
източници. Подобряването
на жилищния фонд ще доведе до по-добро качество
на въздуха и по-добри условия за живот. Мерките
ще имат и допълнителен
ефект, като осигурят рентабилна експлоатация на
жилищните сгради, което
ще позволи устойчиво да
продължи управлението и
поддръжката им.
В проведената дискусия
след презентацията, специалистите отговориха

на въпроси на живеещи в
двете сгради. Стана ясно,
че ще бъде извършена хидроизолация на покривите и
подмяна на външна метална
и дървена дограма без PVC
на апартаментите. При
наличие на външна изолация, ако тя е по-малка от
тази, която предстои да се
постави, върху нея ще бъде
добавена необходимата дебелина изолация.
Кметът на общината д-р
Димитър Стефанов предложи на една от външните
странични стени да бъде
нарисувано логото на фестивала "Огненият Дунав".
Продължителността на
изпълнение на проектното
предложение е 25 месеца от 7 септември 2016 г. до
6 октомври 2018 г.
Калина ГРЪНЧАРОВА

44 хил.лв. "дариха" две възрастни жени на ало-измамници
ве телефонни измами със значителни
парични суми са регистрирани само за ден
в Силистра, информират
от Областната дирекция
на МВР. Тяхна жертва са
станали две жени – на
75 г. и на 64 г., въведени
в заблуждение по найактуалния напоследък
сценарий за участие в
полицейска акция.
Първоначално те са
получили обаждане от
мним лекар, че техен
близък се нуждае от
заплащане на животоспасяваща операция, последвано от заплахи за
саморазправа, ако не
бъде заплатена исканата сума. Непосредствено след това последвало
второ обаждане от мъж,
представящ се за полицейски служител, който

Д

обяснил, че действията
на измамниците са под
наблюдението на полицията и предстои акция
за тяхното залавяне.
Поискал от жените да
съдействат като хвърлят от терасите си
всички парични средства
и ценности, с които
разполагат. Обяснил, че
след като измамниците
бъдат хванати в момента, когато вземат
парите, те ще им бъдат
върнати. Така 75-годишната жена хвърлила
от терасата 28 860
лв., 2 златни синджира
и 3 златни пръстена, а
64-годишната 15 200 лв.
По случаите работи РУСилистра, образувани са
досъдебни производства.
Отново полицията
призовава: Не давайте
пари на непознати под

никакъв предлог. Подлагайте на съмнение
всяко телефонно обаждане, в което някой ви
иска парични средства.
Имайте предвид, че
няма практика, в която
полицията да иска пари
от гражданите. Зато-

ва не давайте парични
суми и ценности на
непознати, вярвайки, че
оказвате съдействие
на полицията. Преди да
предприемете каквото
и да било, свържете се
с тел.112 или с близките си.

Община Главиница, Област Силистра

Покана
На основание разпоредбата на чл.8, ал.10 от Закона
за общинската собственост, чл.4, ал.3 от Наредба №3
на ОбС-Главиница за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Кметът на
община Главиница, кани жителите на общината за
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2017 год., което ще
се проведе на 28.12.2016 г. (сряда) от 16:00 ч. в заседателната зала на Общината – гр.Главиница, ул.”Витоша”
№44, етаж IV.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 декември 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
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:
4 общи работници, строителство на сгради – няма изискване
за заемане
1 продавач консултант – средно образование

1 машинен оператор - средно образование, трисменен режим
на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или италиански език
1 офис мениджър – средно икономическо образование, английски и/или италиански език
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
4 оператори, производствена линия – средно образование,
умения за работа с инструменти
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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Деветокласници държаха изпит по
функционална грамотност

До края на декември
можем да сменим
личния си лекар

218 деветокласници от
девет паралелки в 6 училища в Силистренска област
държаха изпит по функционална грамотност, съобщи
началникът на Регионалното управление на образованието в Силистра Габриела
Миткова. Изследването е с
продължителност един учебен час. Инструментариумът за него е разработен
от Центъра за контрол и
оценка на качеството на
училищното образование
(ЦКОКУО).
Деветте паралелки, в които е проведен изпитът по
функционална грамотност,

ɨɞɟɤɟɦɜɪɢɝ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚɫɦɟɧɹɬ
ɥɢɱɧɢɹɫɢɥɟɤɚɪɤɚɬɨɫɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɬɩɪɢɧɨɜɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪ ɈɉɅ Ɂɚɫɦɹɧɚɬɚɧɟɫɟɢɡɢɫɤɜɚɨɬɩɢɫɜɚɧɟ
ɨɬ ɥɢɫɬɚɬɚ ɧɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹ
ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ
ɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɩɨɫɥɭɠɟɛɟɧɩɴɬ
ɜ ɊɁɈɄ ɧɚɩɨɦɧɹɬ ɨɬ ɇɁɈɄ
Ƚɪɚɠɞɚɧɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɢɫɤɚɬ ɞɚ
ɫɦɟɧɹɬ ɥɢɱɧɢɹ ɫɢ ɥɟɤɚɪ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɩɴɥɧɹɬɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɟɧ
ɢɡɛɨɪ ɉɪɢ ɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹ
ɥɟɤɚɪ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɟɧ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɟɧɫɬɚɬɭɫ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɥɟɤɚɪɢɢɦɚɳɢɞɨɝɨɜɨɪɫɊɁɈɄɦɨɠɟɞɚ
ɫɟɩɨɥɭɱɢɨɬɡɞɪɚɜɧɚɬɚɤɚɫɚ
ɤɴɞɟɬɨɢɦɚɫɩɢɫɴɰɢɫɢɦɟɧɚɬɚ ɚɞɪɟɫɢɬɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢɬɟ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɢɬɟ Ɉɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɹɬ ɥɟɤɚɪ ɟ ɞɥɴɠɟɧ
ɞɚɨɤɚɡɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɨɳ
ɧɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɨɬ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɡɛɨɪɚɉɚɰɢɟɧɬɢɬɟ
ɤɨɢɬɨɫɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢɧɨɜɢɡɛɨɪ
ɧɚ ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ
ɧɚɧɨɜɨɢɡɛɪɚɧɢɹɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɨɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɫɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟɬɨɫɤɨɩɢɹ
ɨɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ
ɧɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɨɬ ɩɪɟɞɢɲɧɢɹ ɢɦ ɥɢɱɟɧ ɥɟɤɚɪɄɨɝɚɬɨɩɚɰɢɟɧɬɴɬɢɫɤɚɞɚ
ɢɡɛɟɪɟɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɥɟɤɚɪɧɨɧɟɝɨɟɫɬɨɪɢɥɞɨɫɟɝɚ

са в СУ ”Васил Левски” в и
Професионалната гимназия
по облекло и транспорт
в Дулово, СУ “Христо Ботев” в Тутракан и в три
училища в Силистра: ПМГ
”Св. Климент Охридски”,
ПГС ”Пеньо Пенев” и ПГПТ
”Евлоги Георгиев”.
Оценяването се извършва
чрез тест, включващ 24
задачи с избираем или с
кратък свободен отговор,
информират от пресцентъра на МОН. Във всеки
клас са предоставени на
произволен принцип, по четири варианта на теста,
уточни Габриела Миткова.

Те са разработени така,
че да измерват знанията
и уменията на учениците
при работа с различни по
формат и вид текстове.
Основните познавателни
равнища, които ще бъдат
измерени, са намиране и
извличане на информация,
обобщаване и тълкуване,
и осмисляне и оценяване.
Текстовете в изследването могат да бъдат с
различен контекст - личен,
образователен, социален,
професионален. Външното
оценяване по функционална грамотност е заложено в Националния план за

действие в изпълнение на
Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на грамотността през
периода 2015-2016 г. Резултатите ще бъдат представени на Регионалните
управления по образование
и училищата до средата
на декември. Чрез тях ще
могат да се разработят
конкретни политики за
преодоляване на съществуващите дефицити.
До края на януари 2017
г. ЦКОКУО ще представи
цялостен анализ на постиженията на учениците.
“ТГ”

Национален форум "Библиотеките днес"
бяха представители на
институциите, местните
власти, академичните среди, бизнеса и неправителствени организации, които
имат отношение към формирането и прилагането
на политики за развитието
на библиотеките, информационните технологии и
съвременните услуги за

Стефка КАПИНЧЕВА
иблиотекари от НЧ
”Н.Й.Вапцаров-1873"
- Тутракан, НЧ
”В.Йорданов-1942 г.”с.Нова Черна и НЧ ”Искра-1928 г." - с.Ц.Самуил
взеха участие в Националния форум „Библиотеките
днес", който се проведе
на 29 и 30 ноември в НДК,
София.
Двудневното събитие с
международно участие е
първото по своя характер,
на което бяха представени
новите възможности на
библиотеките в информационното общество на
XXI-ви век. Обсъдени бяха

Б

перспективите за развитие на библиотеките като
центрове на местните
общности и ролята им в
предоставянето на достъп
до информация и електронни услуги, образование,
култура и учене през целия
живот.
Участие в националния
форум взеха 700 представители на регионалните,
общински и читалищни
библиотеки от цялата
страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп по програмата „Глобални библиотеки". Специални гости
и участници в сесиите

библиотеки - България" с
подкрепата на Фондация
„Бил и Мелинда Гейтс" и е
част от цялостна програма за развитие на обществените библиотеки и създаване на условия за равен
достъп до информация.
Фондация „Глобални
Библиотеки - България" е
приемник на програмата

Д

ɬɨɣ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɢɡɛɨɪ
ɩɨ ɜɫɹɤɨ ɜɪɟɦɟ ɢɡɜɴɧ ɡɚɤɨɧɨɜɨ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɫɪɨɤɨɜɟ
±ɸɧɢɢ±ɞɟɤɟɦɜɪɢ 
Ɂɚ ɰɟɥɬɚ ɬɨɣ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɩɨɩɴɥɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚ ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɟɧ ɢɡɛɨɪ
ɧɚ ɈɉɅ ɂɡɜɴɧ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢɬɟɫɪɨɤɨɜɟɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɫɴɳɨ ɦɨɝɚɬ
ɞɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɬɧɨɜɢɡɛɨɪɧɚ
ɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɩɪɢɩɪɨɦɹɧɚɧɚ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɹɫɢɚɞɪɟɫɢɥɢɩɪɢ
ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚɧɚ
ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɹɢɦɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪ
Ʉɨɝɚɬɨ ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɨ
ɥɢɰɟɩɪɟɛɢɜɚɜɚɜɞɪɭɝɨɧɚɫɟɥɟɧɨɦɹɫɬɨɡɚɩɟɪɢɨɞɨɬɟɞɢɧ
ɞɨ ɩɟɬ ɦɟɫɟɰɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɧɚɩɪɚɜɢ ɜɪɟɦɟɧɟɧ ɢɡɛɨɪ ɧɚ
ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳ ɥɟɤɚɪ ɧɚ
ɦɹɫɬɨɬɨ ɢɡɜɴɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɬɨ
ɫɢ ɦɟɫɬɨɠɢɜɟɟɧɟ ɂɡɛɨɪɴɬ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɫ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɟɧ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɈɉɅ Ʉɨɝɚɬɨ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɨɬɨ ɥɢɰɟ
ɩɪɟɛɢɜɚɜɚɜɞɪɭɝɨɧɚɫɟɥɟɧɨ
ɦɹɫɬɨɡɚɫɪɨɤɞɨɦɟɫɟɰɢɫɟ
ɧɚɥɚɝɚɞɚɩɨɥɭɱɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɩɨɦɨɳ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟ
ɤɴɦɜɫɟɤɢɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳ
ɥɟɤɚɪɡɚɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟȼɬɚɤɢɜɚɫɥɭɱɚɢɇɁɈɄɡɚɩɥɚɳɚɧɚ
ɨɛɳɨɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɳɢɬɟɥɟɤɚɪɢ
ɡɚɢɧɰɢɞɟɧɬɧɨɨɤɚɡɚɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɨɳɧɚɥɢɰɚɤɨɢɬɨ
ɧɟɮɢɝɭɪɢɪɚɬɜɩɚɰɢɟɧɬɫɤɢɬɟ
ɢɦɥɢɫɬɢɁɚɞɚɧɟɡɚɩɥɚɳɚɬ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɢɳɨ ɞɪɭɝɨ ɨɫɜɟɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɚ ɬɚɤɫɚ ɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ
ɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɫɢ
“ТГ”
ɤɧɢɠɤɚ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 28/11.07.2016 год.

гражданите. Сред чуждестранните гости бе Яник
Мулвад от DOKK1 в Дания,
обявена за Обществена
библиотека на годината в
света за 2016 г.
Форумът бе организиран
от Фондация „Глобални

"Българските библиотеки
- място за достъп до информация и комуникация за
всеки" в рамките на която
обществени библиотеки в
цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване.

Ния и Никола - втори в турнира „Джон
Атанасов“ по Информационни технологии

Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План
за регулация /ПР/ за част от улица с о.т.22-21-36 и
урегулирани поземлени имоти: I, II, III, IV, V, VI и VII в кв.15
от действащия Кадастрален и регулационен план на
с.Търновци, одобрен със Заповед №3649/05.07.1955 год.
изработен по реда на чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват
до един квартал и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
по искане на Дирекция ”ОССД” към Община Тутракан.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

от стр. 1
Информационни технологии в град Хисаря и бяха
класирани на 4-то място.
Учениците участват в
Националната програма
„Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за
участие в ученическите
олимпиади“ ръководени от
Анна Георгиева - старши
учител по Информатика и
Информационни технологии.
"Можем да заявим, че
това е един сериозен етап
от развитието на учениците занимаващи се с IT-технологии. Те доказаха знания
и високи практически умения, с което демонстрират
високо ниво дигитални компетентности необходими
за всеки съвременен млад
човек" - сподели Анна Георгиева.
"Благодарим на учениците, желаем им здраве

Нови Книги

ХОТЕЛ БОСФОР
Есмахан Айкол
а 9 декември излиза
дебютният роман на
нашумялата турска
писателка Есмахан Айкол,
която пристига за участие
в Софийския международен
литературен фестивал!
Срещата с нея ще се състои на 15 декември от
17:00 ч. в Мраморно фоайе,
ет.2.
„Хотел БОСФОР“ (превод: Розия Самуилова, 304
стр., цена: 16 лв.) е първата книга от любопитната
поредица детективски
романи с главна героиня
Кати Хиршел. Тя е бер-

Н

и много творчески успехи
в областта на динамично
развиващите се технологии", допълват от училището.

линчанка, която държи
единствената книжарница
за криминална литература
в Истанбул. Убийството на немски режисьор,
пристигнал с екипа си за
заснемането на копродукция в Турция, провокира
скритите детективски
умения на Кати и тя решава да проведе собствено
разследване успоредно с
истанбулската полиция.
Финалът на книгата е изключително впечатляващ
– въздейства като недоразгадана енигма, която
превръща и читателя в

активно разследващо лице.
Есмахан Айкол е родена
през 1970 година в Одрин
в емигрантско семейство
със смесено потекло –
баща й е от Македония,
баба й е българка. Юрист
по образование, понастоящем писателката живее в
два мегаполиса – Истанбул
и Берлин. Естественият
език, увлекателната фабула и неочакваните обрати
в детективските й романи
отдавна са й спечелили
изключителна популярност
в Германия, Франция, Испания, Гърция и Унгария, къде-

то читателската аудитория очаква с интерес всяко
нейно следващо криминално
разкритие.
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РАЗВИТИЕ

8 - 14.12.2016 г.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ПРОЕКТ
По подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Договор № РД 50-98/17.08.2016г.
ɇɨɜɚ ɑɟɪɧɚ Ȼɟɥɢɰɚ Ƚɨɥɹɦɨ ȼɪɚɧɨɜɨ Ɋɹɯɨɜɨ ɢ ɜ ɝɪ
ɋɥɢɜɨ ɩɨɥɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɠɢɬɟɥɢ
ɇɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɢ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ ɛɹɯɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɟɞɧɨɞɧɟɜɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ

ɋɇɐÄɆɂȽɂɡɬɨɱɧɚȾɭɧɚɜɫɤɚȿɥɢɚ³ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɩɪɨɟɤɬ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɩɨ ɩɨɞɦɹɪɤɚ
 Äɉɨɦɨɳ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɜɢɬɟɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ³ɧɚɦɹɪɤɚ
Äȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɨɬɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ
ɝ
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚɰɟɥɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɟ ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɡɚ ɜɨɞɟɧɨ ɨɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢ
ɨɛɳɢɧɚɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
 Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɚɜɤɥɸɱɜɚɬ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɩɨɩɨɞɯɨɞɚȼɨɞɟɧɨɨɬɨɛɳɧɨɫɬɢɬɟ ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ȼɈɆɊ 
ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɧɟɩɪɨɰɟɫɚ
ɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ
 ɂɧɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ ɨɬɧɨɫɧɨ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
ɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɩɨɩɨɜɟɱɟɨɬ
ɟɞɢɧɮɨɧɞ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɧɚɝɨɪɢɥɢɰɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɩɨ Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹ ɡɚɤɨɧ
Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɬɟ
ɢɥɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɡɚɧɚɹɬɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɫ
ɧɟɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɰɟɥ ɪɟɝɢɫɬɪɢ-

Общо събрание на СНЦ "Местна
инициативна група
"Източна Дунавска Елиа"
На 30 ноември 2016 г. Сдружение с нестопанска цел
с обществено-полезна дейност "Местна инициативна
група "Източна Дунавска Елиа" проведе Общо събрание.
В дневния ред на събранието бяха включени седем
точки, по които членовете на Сдружението приеха
решения: Промяна на наименованието на сдружението
във връзка с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015
г. на Министерство на земеделието и храните; Изменение и допълнение на Устава; Промяна в размера на
членския внос; Освобождаване на членове и приемане
на нови членове на Сдружението; Промяна в състава
на Управителния съвет на Сдружението; Промяна в
състава на Контролния съвет на Сдружението и Разни.

ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɦɨɠɟɞɚɩɨɥɭɱɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɨɬɫɥɟɞɧɢɬɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɮɨɧɞɨɜɟ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɮɨɧɞ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɟɥɫɤɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɟɧ ɮɨɧɞ ɢ ȿɜɪɨɩɟɣ- ɫɪɟɳɢ ɜ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɰɟɧ- ɪɚɧɢɩɨɁɘɅɇɐɱɢɬɚɥɢɳɚ
ɫɤɢɹ ɮɨɧɞ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɬɪɨɜɟɧɚɤɨɢɬɨɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɱɢɬɚɥɢɳɚɬɚɆɟɫɬɧɢɩɨɞɟɥɟɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɢɹ ɧɚ ɜɟɪɨɢɡɩɨɜɟɞɚɧɢɹɬɚ
ɦɚɥɤɢ ɢ ɫɪɟɞɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɢɡɞɪɚɜɧɢɭɫɥɭɝɢɢɞɪ
Ⱦɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɩɪɟɞɫɬɨɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚɞɜɟɪɚɛɨɬɧɢɫɪɟɳɢɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɡɚɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɨɢɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɚɬɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚ ɧɚ  Ⱦɟɤɟɦɜɪɢ ɨɬ
 ɱ ɜ ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɧɚɨɛɳɢɧɚɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
ɢɨɬɱɜɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɍɜɚɠɚɟɦɢ ɫɴɝɪɚɠɞɚɧɢ
Грейна коледната елха в Тутраɜɤɥɸɱɟɬɟɫɟɜɴɜɜɫɢɱɤɢɩɪɟɞ- кан! Но преди това, в парк "Христо
Ɉɛɳɢɹɬ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɩɪɟ- ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨ- ɫɬɨɹɳɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢ- Ботев" събралото се множество от
ɞɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚ ɬɟɧɰɢɚɥɧɢɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɩɨ ɡɢɪɚɧɢ ɨɬ ɆɂȽ Äɂɡɬɨɱɧɚ малки, по-големи и най-големи
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ ɨɬ ȿɜɪɨ- ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɚɬɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚȿɥɢɚ³ɜɤɥɸɱɜɚɳɢ

"Е" като елха...

партньорство с водещата Боряна
Генова, гласовитите възпитаници
от Вокалната школа на Доротея
Бальовска и от СУ "Христо Ботев".

тутраканци имаха възможност
Поздравление към присъствада видят един страхотен коледен щите поднесе зам.-кметът Милен
спектакъл, който им поднесоха Маринов, а небето над коледната
ɇɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟɧɚɜɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɧɚɦɟɫɬɧɨɬɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɜɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɢɛɴɞɟɳɨɬɨɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ
ɡɚɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟ
 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɢ ɦɟɫɬɧɢ
ɥɢɞɟɪɢ
ɉɪɨɭɱɜɚɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
 Ɉɛɫɴɠɞɚɧɟ ɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ
ɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɡɚȼɈɆɊ

ɩɟɣɫɤɢɹɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɮɨɧɞɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ
ɜɴɡɥɢɡɚ ɧɚ   ɥɜ
ɤɚɬɨɫɪɨɤɚɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɟ
ɞɨɝ
ɂɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɬɢɪɚ ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ
ɩɨɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟɦɟɫɬɚɨɬɞɜɟɬɟ ɨɛɳɢɧɢ ɤɚɬɨ ɧɚ  ɢ 
ɧɨɟɦɜɪɢ ɛɹɯɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ
ɫɪɟɳɢɜɫɟɥɚɬɚɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɩɨɩɨɞɯɨɞɚ
ȼɈɆɊ
ɒɢɪɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚ
ɤɚɦɩɚɧɢɹɢɩɪɨɰɟɫɚɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɱɪɟɡ ɫɴɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɫɴɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɜ ɧɚɣ
ɝɨɥɹɦɚ ɫɬɟɩɟɧ ɳɟ ɨɬɝɨɜɨɪɢ
ɧɚ ɫɴɳɧɨɫɬɧɚɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɉɨɞɯɨɞɚ ȼɈɆɊ
ɅɂȾȿɊ Äɨɬɞɨɥɭ ± ɧɚɝɨɪɟ³ ɢ
ɳɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɢɡɝɨɬɜɹɧɟ ɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ

печкарят на Дядо Коледа - русен- елха се освети от илюминации.
ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɢɧ- ският актьор Илия Деведжиев и
Дядо Коледа раздаде подаръци.
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ ɨɛɭ- неговите елфи Мартин-тинтириОрганизатори на празника са
ɱɟɧɢɹ ɨɛɫɴɠɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡ- минтири и Деничка-беличка, в Община Тутракан и ОЦИД.
ɪɚɛɨɬɜɚɧɚɬɚɋɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚɡɚ
ɦɟɫɬɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɋɥɢɜɨɩɨɥɟ
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ
Ⱥɣɬɟɧ ɊȺɒɂȾ ± ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɬɟɥ

Ƀɨɪɞɚɧɤɚ ɌɈɇȿȼȺ ± ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɩɨɩɪɨɟɤɬɚɡɚ
ɨɛɳɢɧɚɋɥɢɜɨɩɨɥɟɬɟɥ


На Никулден край реката
Калина ГРЪНЧАРОВА
олемият християнски празник Никулден и тази година
събра на брега на р. Дунав
тутраканци, които независимо от
студеното време, станаха съпричастни към стародавната традиция
да изберат ватаф на рибарите.
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Цар Самуил
И Даниел Панов, 8 клас, СПИ
"Хр. Ботев", с. Варненци
Поощрението отиде при Валери

градът на рибарите! В началото
на миналия век те са наброявали
над 5 000, а риболовът - основен
поминък. В днешни дни 100 рибари запазват поминъка и работят на
общо 7 места по реката.
"Никулден - празник на рибаря"
бе темата на конкурса за рисунка,

СУ "Хр. Ботев".
Със Специална награда бе отличена Елеонора Христова Христова,
3а клас, СУ "Хр. Ботев", а с поощрение - Диляра Сурай Мехмед, 4а
клас, СУ "Й. Йовков", Тутракан.
Във втората група - 5-ти - 8-ми
клас, на първо място е Мартин
Този, който е наловил най-много
риба през годината и този, който
ще ги води за богат улов през
следващата! Ритуалът бе пресъздаден от ФГ "Детелини", а преди
това водосвет за здраве на рибарите и благоденствие на жителите
на града и общината отслужи отец
Илия Тонков. Пак той отслужи
рано сутринта Света Литургия
в църквата "Св.Николай", която
отбеляза и своя храмов празник.
Православният храм е осветен в
далечната 1865 г.
Всъщност, едва ли има друг
български град по поречието на
Дунав, чиято съдба да е толкова
свързана с реката. Тутракан е

в който участваха над 100 ученици
в две възрастови групи. Журито,
което ги оценява е: Аурел Стоянов,
Надя Петрова и Стефка Капинчева.
Своите награди победителите
получиха на Никулден в залата на
ОЦИД, където бяха поздравени от
кмета д-р Димитър Стефанов.
Във възрастова група - 1-ви 4-ти клас, победител е Мелиса
Сенай Халил, 4б клас, СУ "Й.
Йовков", следвана от Ема Емилова
Георгиева, 4б клас, СУ "Й. Йовков"
и Калина Николаева Христова,
2б клас, СУ "Хр. Ботев", а на трето място са Гергана Евгениева
Петрова, 3б клас, СУ "Й. Йовков" и
Никола Добрин Атанасов, 2а клас,

Георгиев Негрянов, 8 клас, СУ "Хр.
Н.В. Пр. Русенският Митрополит Наум гостува на град Тутракан!
Ботев".
На 4 декември, в навечерието на големия християнски празник В същата зала бе подредена Никулден, бе отслужена празнична литургия. В съслужие с архиерея
и още една изложба - вкусна и бяха ст. иконом Илия Тонков, пр. Михаил, отец Йордан, както и други
примамлива, част от Никулден- свещеници от Тутраканска духовна околия.
ския кулинарен конкурс. Жури в
състав: Антоанета Чорбаджиева, от всички предложени
експонати определиха
най-вкусните в две категории.
В конкурса за Никулденски пълнен шаран
бяха представени общо
11 експонати, а победител е НЧ "Хр.Ботев-1942
г.", с. Белица, следвани
от НЧ "Нов живот-1942
г.", с. Търновци и НЧ
"В.Йорданов-1942 г.", с.
Нова Черна.
Седем бяха участниците в конкурса за апетитни блюда от риба
и рибни продукти - на
Росенов Иванов, 6а клас, СУ "Хр.
Ботев", следван от Ремзие Шюк- Русина Валентинова и Марга- първо място е НЧ "Светрю, 7 клас, ОУ "Ст. Караджа", с. рита Иванова след като опитаха лина-1941 г.", с. Преславци, на второ - НЧ
"Възраждане-1940 г.",
с. Старо село и на трето
- НЧ "Хр.Ботев-1942 г.",
с. Белица.
Със специалната
награда на кмета на
общината бе отличено
рибното изкушение на
ПП ГЕРБ.

В света на Уолт Дисни
В СУ „Христо Ботев“ – Тутракан

В страната на забавленията
Анка КОЗАРЕВА
а 24 ноември т.г. се навършиха 190 години от рождението на Карло Колоди
– автор на издадената през 1880 г.
популярна книга - "Приключенията
на Пинокио", която печели сърцата на

екипи, носещи имена на героите от
световноизвестния роман на Карло
Колоди. Бързо и точно откриха верния отговор на гатанката, посветена
на дървеното човече. Още първата
игра амбицира екипите да се представят отлично. Четоха изразително

всички деца по света. Тя е преведена
и адаптирана на повече от 240 езика,
което я нарежда сред 10-те най-четени и превеждани книги в света, а
също така и една от най-любимите
книги на децата.
Отбелязахме тази годишнина
по подобаващ начин. Съвместно с
Милена Пенева и Виолета Стойкова
– класни ръководители на 4 а клас и 4
б клас, организирахме в училищната
библиотека забавно състезание „В
страната на забавленията“ с любознателните четвъртокласници.
Момичетата и момчетата работиха в

текста „Джепето купува буквар на
Пинокио“. Отговориха правилно на
поставените въпроси и откриха поуката в цитиран откъс с думи на Пинокио за силата на бащината любов.
Тя е истинска, силна, сляпа и вечна.
Всяко дете живее завинаги в сърцето
на своя баща. Това е само един малък
мотив от тази велика книга. Във втората игра учениците си представиха,
че са герои в театрална постановка.
Разпределиха ролите във всеки екип
и изиграха кратък етюд от прочетения текст. В третата игра прочетоха
диалог между Фитилчо и Пинокио.
Разсъждаваха и определиха какви

Н

проблеми разкрива откъсът от ХХХ
глава в романа – „Вместо да стане
момче, Пинокио заминава скришом
с приятеля си Фитилчо за „Страната на забавленията“. Съпоставиха
ползата от училището с вредата от
мързела, лентяйството с училищните
задължения. Всяка следваща игра от
състезанието бе свързана с предходната, затова четвъртокласниците не
се затрудниха и с четвъртата игра.
Справиха се с езиковия пъзел. Подредиха бързо и правилно листчетата
с отделни думи в изречение, което
разкрива обещанието на Пинокио
да стане разумно момче. Подчертаха
съществителните и прилагателните
имена, които са използвани в строежа на изречението. В петата игра
откриха кои са трите лъжи, които
изрекъл Пинокио и затова неговият
нос пораснал толкова, че не можел
да мине през вратата. Спомниха си
и думите на Феята за лъжата и ги
изказаха в пословица. „На лъжата

краката са къси!“ Знаем от романа, че
тя учи Пинокио да бъде „смел, честен и добър“, затова в шестата игра
учениците разказаха за свои смели,
честни и добри постъпки. Последната
игра изненада момичетата и момчетата със задачи на героите от книгата,
изискващи логическо мислене.
Всички четвъртокласници се включиха активно в игрите. Приключихме
забавното състезание, гледайки видео клип с откъси от анимационния
филм и песен за Пинокио, изпълнена
от Йорданка Христова. А емблемите с
лика на дървеното човече с пораснал
от лъжите нос, които си поставихме
на блузите, ще ни предупреждават
никога да не си позволяваме да
лъжем. Никога да не прибягваме
дори към „безобидни лъжи“, защото
колкото е важно доверието, което ни
гласуват другите, толкова е голяма
вредата от лъжата.
Нека да бъдем честни и добри!

а 5 декември т.г. се навършиха 115 години от
рождението на Уолт Дисни
– „американски филмов продуцент, режисьор, сценарист, гласов
актьор, аниматор, търговец, артист.
Дисни се превръща в един от найизвестните продуценти на филми в
света. Корпорацията, която съосновава, сега известна като The Walt
Disney Company, днес има годишни
приходи от около 35 милиарда
долара. Той и екипът му създават
редица от най-известните герои,
в това число Мики Маус, герой,
когото озвучава самият Дисни. Носител е на четири почетни награди
на филмовата академия на САЩ и
печели 22 награди на академията
от 59 номинации, има рекордните
4 награди за една година, като е
получил повече номинации и награди от всеки друг човек. Освен
това печели седем награди Еми. На
неговото име са кръстени Дисниленд и веригата курортни паркове
на Уолт Дисни в САЩ, както и в
Япония, Франция и Китай“.
Съвместно с Румяна Статева –
главен учител и класен ръководител на първи б клас, организирахме
в училищната библиотека забавен
урок за малките първокласници.
Запознахме ги с дейността на Уолт

Н

Дисни. Представихме им класацията ТОП10 Дисни, в която са
включени любими детски филми
като „Пинокио" - създаден още през
1940 г. и „Цар Лъв“. Учениците с
интерес проследиха откъси от тях
и слушаха песни от филмите в
изпълнение на Йорданка Христова,
„Сребърните звънчета", Стефка
Оникян. Гледаха и епизоди от
„Малката русалка“ - анимационен
сериал на компанията Уолт Дисни,
базиран на пълнометражния „филм
на Дисни“ от 1989 г. със същото заглавие по едноименната приказка
на Андерсен. Първокласниците не
само се забавляваха, но и показаха,
че познават добре подводния свят,
неговите обитатели и характерните
им особености. С възхищение
споделиха, че са гледали и други
филми на Дисни – „Замръзналото
кралство“, „Спящата красавица“,
„Красавицата и звярът“, „Аладин“.
Убедени сме, че Уолт Дисни е
иноватор в анимацията и ценим
творчеството му. Нека си спомним
неговите думи: „Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме
куража да ги преследваме“. Нека
„да помечтаем заедно с човека,
който придава истински смисъл на
думата „мечтател"!
Анка КОЗАРЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан
по Протокол № 17 от 24.11.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 291
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на поименен списък
за разпределението на плана на капиталовите разходи към 24 ноември 2016 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
2. Приемане на Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Тутракан 2016 – 2020 година.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. План-сметка и размер на такса
„Битови отпадъци” за 2017 г. на територията на община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията
на община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
5. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници за един километър пробег
по съответната тарифа, валидни за
територията на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
6. Предоставяне на безвъзмездно
право на ползване върху имот- публична
общинска за нуждите на Агенция по
геодезия, картография и кадастър гр.
София.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №050105 с
площ от 11.699 дка, местност „Кючук
екенлик” находящ се в с. Цар Самуил,
по КВС на с. Цар Самуил.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
9. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска земя с кадастрален №73496.506.669
с площ от 3593,00 кв.м, местност „Дълбоки дол” находящ се в гр. Тутракан, по
КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3373 с площ
от 739.00 кв.м, ул. „Опълченска" №30,
кв.75 „а” находящ се в гр. Тутракан, по
КК на гр.Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
11. Приемане на решение за учредяване възмездно право на строеж върху
66,00 кв.м застроена площ в недвижим
имот частна общинска собственост,
находящ се в с. Търновци, общ.Тутракан, кв.11, урегулиран поземлен имот
с №VIII-164 по плана на с. Търновци.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
12. Необходимост от създаване на
доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и за
отстраняване на последиците от тях.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
13. 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
14. Даване на съгласие за сключване
на Договор за безвъзмездно ползване
в срок от 10 години с Министерство на
здравеопазването.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
15. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 292
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от
ЗПФ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран
поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи към
24 ноември 2016 г.
2. Възлага на кмета на Община
Тутракан да извърши необходимата
актуализация по бюджета за 2016 г.,
произлизащи от актуализацията на
поименния списък за капиталовите
разходи.
Гласували поименно: 12 съветници,
За – 11, Въздържали се – 1, Против
– няма

РЕШЕНИЕ № 293
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация , чл.19, ал.2
от Закона за социалното подпомагане
и чл.36 /б, ал.4 и ал.5 от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане , Общински съвет гр. Тутракан:
1. Приема Стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Тутракан
2016-2020 година.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да актуализира стратегията при
възникване на необходимост и ежегодно да изготвя и предлага за приемане от
Общински съвет – Тутракан годишен
план за развитие на социалните услуги в
изпълнение на стратегията.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 294
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от
Закона за местното самоуправление и
местната
администрация, във връзка с чл. 62
и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет –
Тутракан одобрява план – сметката по
такса “Битови отпадъци” за 2017 г. за
територията на община Тутракан на
стойностите, посочени в приложение 1
от настоящото предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 16, ал. 1
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община
Тутракан, във връзка с чл. 62 и чл. 66, ал.
1 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет – Тутракан утвърждава
размера на такса “Битови отпадъци”
за 2017 г. за територията на община
Тутракан на стойностите, посочени в
приложение 1.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 295
На основание чл.21 ал.1 т. 7, във
връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан прави
следната промяна:
Глава Трета от Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан се изменя така:
– Вид услуга: Разрешително за
таксиметров превоз на пътници с лек
автомобил – 30.00 лв. за брой.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 296
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от
ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал. 11
от Закона за автомобилните превози,
Общински съвет гр.Тутракан определя
минималните и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община
Тутракан, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър
пробег - минимална цена 0,70 лв. и
максимална - 1 лв.
2. Нощна тарифа за един километър
пробег – минимална цена – 0,99 лв. и
максимална цена 1.10 лв.
3. Първоначална такса - минимална
0.90 лв., максимална - 1.00 лв.
4. Цена за престой за една минута
- минимална - 0.20 лв., максимална
- 0.25 лв.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 13, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.5
от ЗОС, във връзка с §7 от Преходните
и заключителни разпоредби на Закона
за кадастъра и имотния регистър, Общински съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно
право на ползване на имот - публична
общинска собственост, находящ се в
гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” №31,
представляващ обособен самостоятелен обект със застроена площ от 9 кв.м
с идентификатор №73496.500.99.1.2 по
КК и КР, съгласно АОС №440/18.12.2015
г. на Агенция по геодезия, картография
и кадастър гр. София.
II. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ТУТРАКАН да издаде заповед и сключи
договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот с
Агенция по геодезия, картография и
кадастър гр. София за нуждите на СГКК
гр. Силистра за срок 3 /три/ години.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 298
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 идентификатор №050105 с
площ от 11,699 дка, местност „Кючук
екенлик” с начин на трайно ползване:
друга селскостопанска територия,
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 № 2114/20.09.2016 г., при съседи:
№№050102; 050056; 052001; 103017 и
път IV-ти клас; и утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер
на 7113,00 лв. /седем хиляди сто и
тринадесет лева/
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 12, Въздържали се – 1, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 299
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
4, ал. 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество/НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016г. приета с Решение
№ 81 по Протокол № 5/21.01.2016 г.
на Общински съвет гр. Тутракан както
следва: в част III, буква „Б” I за „Имоти,
които Община Тутракан има намерение
да продаде чрез публичен търг” в гр.
Тутракан и с.Търновци, общ. Тутракан:
1. В част III, буква „Б” I за /Имоти,
които Община Тутракан има намерение
да продаде чрез публичен търг/
- Незастроен поземлен имот с площ
от 643,00 кв.м с идентификатор №
73496.501.3372, кв.75„а”, ул. „Опълченска” по КК на гр. Тутракан
- Незастроен поземлен имот с площ
от 396,00 кв.м с идентификатор №
73496.501.1032, кв.129 , ул. „П.Волов”
по КК на гр. Тутракан
-Застроен поземлен имот №
73496.501.3815 с прощ от 1321,00кв.
м. в т.ч. сграда с идентификатор №
73496.501.3815.1 със ЗП - 230,00 кв.м
по КК на гр. Тутракан.
2. В част III, буква „Б” II за /Продажба
на земя – частна общинска собственост
на собствениците на законно построени
сгради/
- Застроен поземлен имот с идентификатор № 73496.503.8 по КК на гр.
Тутракан
3. В част III, буква „В” /Имоти, върху
които Община Тутракан има намерение да учреди вещни права /право на
полване; право на строеж; право на
преминаване; право на прокарване/
- Отстъпено право на строеж върху
66,00 кв м. в имот общинска собственост, находящ се в с. Търновци, общ.
Тутракан, кв.11, УПИ № VIII-164.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 13, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 300
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС,
чл.32, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ земеделска
земя с кадастрален №73496.506.669,
с начин на трайно ползване: друг вид
земеделска земя, категория на земята
при неполивни условия –IV /четвърта/
с площ от 3593,00 кв.м по АОС №
2131/09.11.2016, местност „Дълбоки
дол” находящ се в гр. Тутракан, обл.
Силистра по КК на гр.Тутракан, при съседи: №№73496.19.250; 73496.506.664;
73496.506.663; 73496.506.662;
73496.506.668 и 73496.506.719; и утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 2115,00 лв. /две
хиляди сто и петнадесет лева/.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 13, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 301
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
идентификатор № 73496.501.3373 с
площ от 739.00 кв.м, ул. „Опълченска"
№30, кв.75„а” находящ се в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан, съгласно
АОС № 416/07.10.2008 г., при съседи:
№ №73496.501.3374; 73496.501.321;
73496.501.3372; 73496.501.3385 и
73496.501.3384 .
Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 7520,40 лв. /
седем хиляди петстотин и двадесет лева
и четиридесет 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 № 302
На основание чл.21.ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.37 ал.4, т.4 от Закона за
общинската собственост, чл.43 ал.1,
т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ и
чл.41 ал.1 от ЗУТ.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване
възмездно право на строеж върху
66,00 /шестдесет и шест/ кв.м застроена площ в имот частна общинска
собственост, находящ се в с.Търновци,
общ.Тутракан, кв.11, УПИ№ VIII-164
по плана на с. Търновци, одобрен със
Заповед №3649/05.07.1955 г., целият
с площ от 1790 кв.м, съгласно АОС
№2136/15.11.2016 г. за строеж на: „Лятна кухня и склад за отоплителни материали и инвентар” на Шериф Алит Юсмен
с постоянен адрес с. Търновци, общ.
Тутракан, ул.”Първа” №24, собственик
на основната жилищна сграда след
отстъпено право на строеж с Договор
за отстъпено право на строеж от 1992 г.
- по цена определена от лицензиран
оценител в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/.
- срок за реализиране правото на
строеж 5 /пет/ години от датата на
подписване на договора за учредяване
правото на строеж.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с взетото
решение.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 13, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл.21, ал.2, във връзка
с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при
бедствия и чл. 4 от Наредбата за реда за
създаване и организиране на дейността
на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие Кмета на община Тутракан да създаде доброволно
формирование за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях с численост до
20 /двадесет/ доброволеца.
2. Възлага на Кмета на общината
дейностите по подбор на доброволците
и сключване на граждански договори с
тях, вписване на формированието в регистъра на ДФ на ГД ПБЗН, осигуряване
на първоначално обучение, застраховка
срещу злополука и екипировка на
доброволците, съгласно стандарт за
издръжка и численост на доброволните
формирования.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 304
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от
Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи във връзка с чл.4,
ал. 1 и ал. 3, т.3 буква „б” от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/ и 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 следния имот №050047
с площ от 244,337 дка, НТП - нива,
категория на земята - IV, находяща се
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в местността „Фондови места” в землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238.
2. 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/, а именно: земеделска
земя, съставляваща поземлен имот №
050047, местност „Фондови места”, с
площ от 244,337 /двеста четиридесет
и четири дка и триста тридесет и седем кв.м/ дка, четвърта категория, по
Карта на възстановената собственост
на с. Цар Самуил, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 78238;
3. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна
тръжна наемна 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.
4. 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 – 10, Въздържали се – 3, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 305
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал.
2 от Наредбата за реда за учредяване
на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата
на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие
в капитала, Общински съвет-Тутракан
ДАВА СЪГЛАСИЕ „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД да сключи с Министерство на
здравеопазването Договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години,
с опция за удължаване на срока на договора, на помещения, собственост на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД с обща площ
250 кв.м (двеста и петдесет квадратни
метра), находящи се на първия етаж на
сградата, в източната й част, разпределени, както следва:
- три помещения за оказване на
спешна помощ, с обща площ 58 кв.м;
- четири помещения за персонала, с

обща площ 48 кв.м;
- склад и сервизно помещение, с
обща площ 4 кв.м;
- два санитарни възел, с обща площ
4 кв.м
- 2 броя гаражи с обща площ 40 кв.м,
- 1 бр. помещение на първия етаж в
сградата на болницата с обща площ 33
кв.м - за противошокова зала,
- допълнителни помещения с площ
66 кв.м, находящи се от другата страна
на коридора в съществуващата сграда
(бивша Физиотерапия).
В договора за безвъзмездно ползване да бъде записано, че „СОБСТВЕНИКЪТ упълномощава от свое име
ПОЛЗВАТЕЛЯ да възлага проектиране
и съгласуване на проекти, съгласува
проекти с институции, свързани с
извършване на ремонтни дейности с
цел подобряване на имота” и „ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва
подобрения на имота за своя сметка,
включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни
инсталации и комуникации, свързани
с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата
инфраструктура.”
2. На основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 1
от Наредбата за реда за учредяване
на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата
на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие
в капитала, Общински съвет Тутракан
ДАВА СЪГЛАСИЕ „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД да сключи с Министерство на
здравеопазването Договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж
върху прилежащ терен към сградата- за
изграждане на навес за линейки и
дизелов генератор (Прилежащ терен
- 170кв.м, като от тях - за козирка 35кв.м, за навес на линейки - ЗП - 45
кв.м, за дизелов генератор - 10 кв.м и
за паркинг - 80 кв.м).
2. Възлага на д-р Недка Цветкова Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
да подпише с Министерство на здравеопазването Договор за безвъзмездно
ползване и Договор за учредяване на
безвъзмездно право на строеж съгласно настоящото решение.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

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
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СМЯХ

- Докторе, разбрах, че
С р е д н а в ъ з р а с т п ри
ще ме оперира Вашият мъжа: Вече не го интерестажант!
суват жените на неговата
- Да, какъв е проблемът? възраст.

Художниците са един- нещо.
ствените мъже, у които
На мен даже кръвта ми
голата жена предизвиква
е отрицателна, вие обсъжжелание да рисуват.
дате характера ми.
- Скъпа, въобще не си
- Господин съдия, Бог ми
дебела. Просто имаш едър
е свидетел, че...
и тлъст кокал.
- Подсъдими, разпитът на
Случайният секс, е като свидетелите приключи!
интервю за работа - ние ще
- Дайте пример за единви се обадим.
ство и борба на противо- Докторе, зачерви ми се положностите!
- Корумпиран прокурор.
членът.
- Вероятно се е сетил

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

- Защо Куба няма наци- А ако операцията е неонален отбор по плуване?
успешна?
- Защото в Куба, който
- Ще му напиша двойка!
може да плува, отдавна е
в САЩ.
- Колега, какво правихте
с три асистентки в лабоМишел Обама се обажда раторията?
на Тръмп: - Дони, ти нали
- Нищо.
защитаваш американците
- А защо зайците ви глеот емигранти?
дат с такова уважение?
- Да!
- Ами тук една източно- Госпожо, повярвайте
европейка се кани да ми ми, не съм пиян, Вие наисвземе работата...
тина сте много красива!
- Каква госпожа бе, аз съм
За Нова година мисля да катаджия!
отскоча до Прага. До прага
на къщата...
- Дядо, ще ми дадеш ли
5 лева?
Тъща носи палма за по- Не.
дарък на дъщеря си и зет
- Тогава ще кажа на баба,
си. Зетят:
че си се писал у Фейса
- Маймуната си пробута, „Вдовец"...
сега и пaлмата й носиш.
Връхните дрехи прикри- Тате, повече няма да ват недостатъците, доизлизам с теб да се пърза- лните - достойнствата.
ляме с BMW-то!
- Мълчи и бутай ...
Ако месеците не бяха
толкова дълги, заплатите
Крайпътно заведение:
нямаше да ни се струват
- Какво ще ми предло- толкова малки.
жите?
- Има шкембе, скара, на- По какво се отличава
деница, дробчета...
български футболист от
- Аз съм вегетарианец.
пират?
- В ъгъла има китайска
- На пирата само единият
роза и фикус...
му крак е дървен.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

8 - 14.12.2016 г.

Храм "Св. Николай", Тутракан

Група доброволци организират

Организира дарителска кампания

Дарителска кампания

"Подари усмивка на дете в нужда!"

"В името на доброто"

Приятели,
Отново стартираме дарителска акция за децата
от Центъра за настаняване от семеен тип в
Тутракан! Малчуганите си
пожелаха от Дядо Коледа
следното:
Иван, на 3 год. - кола

Василица, на 4 год. - кукла
(розова)
Николинка, на 11 год. таен дневник с катинарче
Геновева, на 11 год. таен дневник с катинарче
Башак, на 13 год. - парфюм
Милен, на 12 год. - mp3

плеър
Николай и Митко, на 10
год. - кола с дистанционно
Евгени, на 9 год. - кола с
дистанционно
Фатме, на 15 год. и Фани
на 17 год. - парфюм
Вальо, на 5 год. - кола
Станислав и Иван, на 17
год. - парфюм
Нека в навечерието на
Бъдни вечер и Рождество
Христово отворим своите
сърца и дарим усмивка на
тези деца! Веднъж вече
показахме, че можем!
До 20 декември всеки
желаещ може също да дари
дрехи, обувки, книжки, пособия или храни от първа
необходимост.
Сборният ни пункт е в
Храм "Свети Николай".
За въпроси и предложения може да се свържете
с нас като ни пише във
Фейсбук или на имейл:
dariusmivka_tutrakan@abv.
bg

Скъпи приятели,
Две поредни години коледната фейсбук акция за
набиране на хранителни
продукти, които да бъдат
дарени на възрастни хора,
социално слаби семейства
и деца, лишени от родителска грижа се превърна
в успешна, благодарение
на добрите хора, които се
включиха. За двете предходни години зарадвахме
повече от 80 семейства с
изненада навръх коледните
празници.
Тази година кампанията
стартира отново.
Обръщаме се към всички, които имат желание и
възможност да помогнат,
с каквото могат - пакет
ориз, боб, олио, плодове и
всякакви хранителни продукти. Не е важно колко ще
дарите - може мандаринка,
може пакет сол или брашно. Всеки продукт ще бъде
дарен на човек, който няма

възможност да посрещне
празниците с празнична
трапеза.
Искрено вярваме, че кампанията в помощ на социално слаби семейства и възрастни самотни хора тази
година ще бъде по-успешна
от предходните.
Молим ви за съдействие,
за да можем да направим

празниците щастливи за
повече хора!
Пунктовете, в които можете да предадете своите
дарения са: в гр. Тутракан
- ул. "Дунав 12 и магазинът
за детски играчки на Сейдегюл Рамис на ул. "Трансмариска".
За с. Старо село - в р-т
"Ален мак".

ПАКЕТ "УЛТРА HBO"

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Уважаеми клиенти,
Ние, от Нетуоркс България,
даваме най-доброто от себе си за
да получавате услуги с безкомпромисно качество на най-добра цена.
Както вероятно сте забелязали,
към престижните канали HBO и
Cinemax бяха добавени множество
подобрения – както в съдържанието, така и в програмната схема.
Предстои и въвеждането на
иновативния продукт HBO GO услуга, достъпна за абонатите чрез
мобилно устройство.
Собствениците на тези медии
налагат обособяването на всички

гореизброени ТВ канали, вкл.
HBO GO в отделен самостоятелен абонаментен пакет. Такова
е изискването на носителите на
авторските права.
Такава е тенденцията и при
всички оператори на пазара, които
предлагат тези канали. Но ние в
Нетуъркс винаги искаме да сме
една крачка по-напред и една
„идея“ по-ниско в цената. Затова
създадохме заедно пакетът "УЛТРА HBO", който ще е достъпен от
1.1.2017 г. Верни на нашата мисия
да доставяме винаги най-изгодната и справедлива сделка на нашите

Потребители, Ви предлагаме следната ПРОМОЦИЯ:
Всеки Потребител, заявил Пакет
HBO (вкл. HBO GO) на цена 4.99лв.
месечно, ще получава от Нетуоркс
България безплатно услугата Myfi (безжичен достъп до Интернет
- http://my-fi.bg/) или увеличена
скорост на кабелен Интернет 30Mbps.
Вярваме, че този жест от наша
страна ще Ви даде възможност
по-добре да оцените и ползвате
всички преимущества на Пакет
HBO (вкл. HBO GO).
Както досега, достъпът до но-

вите услуги ще бъде максимално
улеснен - чрез заявяване в офис,
потребителския панел или познатите телефони:
Национален денонощно: 0800 10
555 БЕЗПЛАТНО за клиенти на Виваком/БТК от стационарни номера
Денонощно: 082 500 460, 0882
818 666, 0894 199 180, 0875 316
444
Благодарим, че ни се
доверявате!
С пожелания за Весели
Новогодишни празници,
Екипът на Нетуоркс
България

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 декември - Камелия ЗЛАТАНОВА, Зам.-кмет на об- НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 декември - Лилия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СУ "Христо
щина Тутракан, мандат 1999-2003 г.
9 декември - Марияна НАЦОВА, Секретар на НЧ "Янко Ботев", Тутракан
12 декември - Мирела ИЛИЕВА, ДТФ "Дунавска млаЗабунов-1957 г.", с. Черногор, община Главиница
8 декември - Николай РОЙБОВ, ТФ "Дунавска младост", дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 декември - Анелия АНГЕЛОВА, с. Старо село
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 декември - Бисерка СИМЕОНОВА, Учител, СУ "Йордан
14 декември - Ден на ветеринаромедицинЙовков", Тутракан
ските специалисти
10 декември - Стефанка ГЕОРГИЕВА, ФТС "Детелини",

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"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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