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Зима - ледоход и "дървена" ваканция,
труднопроходими пътища,
ниски температури
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Ердинч Илхан - гордостта на
с. Черногор

ɧɚɫɬɪhhh
на стр. 3

Приказна шейна - любопитката
на Веселин Сакуев от Белица!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е Веселин Сакуев
от село Белица - с
кобилата Мая и пъстрата шейна! Серията от
подобни негови снимки заинтригува десетки в социалната мрежа Фейсбук. Сигурно, заради необичайната
гледка, която праща всеки
в света на приказките. А
в съвремието ни завръща
шеговитият текст към
нея: "Таксито вече работи.
Не само за спешни нужди,
но и за страхотна зимна
разходка."
Веселин Сакуев е земеделски производител, тази
година ще отбележи своя
половинвековен юбилей.
Хобито му са конете - останало от младежките години, когато се е занимавал
с конен спорт. Освен кобилата Мая, той отглежда и
младо конче, което е купил
чак от Копривщица. Има

Нови правила за обезщетение
при безработица влязоха в сила
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ет.3, в сградата на Банка ДСК
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НОВИНИ
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ НА
НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ
На основание чл. 15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на
непълнолетния И. И. О. от с. Цар Самуил, за нарушение
на чл. 4, т. 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Тутракан.
На 13.10.2016 г. около 20:00 часа на 100 метра от
табелата за населено място с. Цар Самуил към разклона за гр. Русе извършва действия, противни на
добрите нрави и обществения ред, изразяващи се в
нанасяне на два удара с крак в областта на гърба на
М. А. С. от с. Цар Самуил. Наказанието се налага съгласно Наказателно постановление №91/23.11.2016 г.,
издадено от Милен Милков Маринов, Заместник-кмет
на Община Тутракан.
ХРАНИТЕЛНИ ПОМОЩИ ЗА
СОЦИАЛНОСЛАБИ ГРАЖДАНИ

12 - 18.01.2017 г.

Нови правила за обезщетение
при безработица влязоха в сила
О
т началото на тази
година хората, които
останат без работа,
ще получават обезщетение
от Националния осигурителен институт (НОИ) за
максималния срок от дванадесет месеца, ако имат
стаж от 12 и повече години,
вместо досегашните 25
години.
Намалението в годините е
следствие от промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която при отпускане на обезщетение вече
се зачита само стажът,
натрупан от 1 януари 2002
г. Това е датата, от която
фондът „Безработица“ е
преминал в НОИ, и така ще
се отчита реалният принос
на хората към фонда, от

който могат да получават
обезщетение. Условията за
достъп до това обезщетение се запазват, същите
остават и размерите на
минималното и максималното обезщетение.
За да получава обезщетение, след като остане без
работа, човек трябва да има
осигуряване за този риск в
девет от последните петнайсет месеца. В седемдневен срок от настъпване
на това положение лицето
трябва да се регистрира в
бюрото по труда, а тримесечен е срокът за подаване
на заявление в НОИ с искане
за отпускане на обезщетение.
Ако лицето не спази сроковете, то не се лишава от

парично обезщетение, но
периодът на определеното
парично обезщетение се
намалява с дните на закъснение.
Периодът, за който даден
човек има право да получава
тази помощ от НОИ, зависи
от неговия осигурителен
стаж, като от началото на
годината се взема предвид
стажът, натрупан само
през последните 15 години.
Ако лицето има до 3 години стаж, ще получи четири
месеца парично обезщетение. Ако има от 3 до 6
години стаж, ще получи
шест месеца. Ако има от 6
до 9 години стаж ще получи
осем месеца, а ако има от 9
до 12 години стаж, ще има
десет месеца. При стаж над

Стартира данъчната кампания
О

Общинският съвет на БЧК-Тутракан информира, че
хранителните помощи ще бъдат доставени в офиса
на организацията на 6 февруари. Раздаването на пакетите на правоимащите ще започне на 7 февруари
от 8 до 12:00 часа в офиса на БЧК-Тутракан на ул.
"Крепоста" (бившата Детска ясла).
Всеки, който има право на помощ получава по 10 вида
продукти, с общо количество 38,550 кг на стойност
67,19 лв. Това са: брашно – 10 пакета, ориз – 6 пакета,
спагети – 7 пакета, картофено пюре – 5 пакета, консерва гювеч – 3 кутии, компот – 2 кутии, конфитюр – 2
кофички, меснa консерва говеждо – 6 кутии, захар – 8
пакета, вафли – 4 кутии.
На по-късен етап по втори транш ще бъдат раздадени още 9 вида продукти – 2 кг лютеница, 0,8 кг доматено пюре, 3,2 кг грах, 6 консерви скумрия, 7 кг боб, 6
кг леща, 1 кг мед, 5 пакета бисквити и 10 литра олио.

т НАП напомнят, че
срокът за подаването на декларациите
за облагане на доходите
изтича на 2 май 2017 г. (30
април е в неделя, а 1 май е
почивен ден). Най-лесно и
бързо формулярите могат
да се подадат по електронен път, без електронен
подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава
безплатно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен
път до 31 март 2017 г.,
физическите лица могат

кандидата, като стойността на билета се удържа
от първата заплата. Връщането до България е за
сметка на работодателя,
ако работникът остане до
края на кампанията и не
напусне самоволно работа.
Работното време е 6 ч. и 30
мин. на ден при шестдневна
работна седмица, а почивният ден е в зависимост
от производителността и
климатичните условия.
Интервютата за подбор
ще се проведат през седмицата 23-27 януари 2017
г. в различни градове на
страната, като за точните места, дата и час
кандидатките ще бъдат
уведомени своевременно.
Очакваното заминаване на
одобрените е през февруари
и март.
Кандидатките следва
да заявят своя интерес в
бюрата по труда по местоживеене до 13 януари 2017
г., петък.
Пълна информация за конкретните изисквания на
испанския работодател,
образци и подробни указания
за необходимите документи, които да се носят на
интервюто, желаещите да
работят в Испания могат
да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.

електронен път, може да
се ползва 1% отстъпка
от дължимия годишен корпоративен данък (но не
повече от 1000 лв.). Тази
отстъпка се ползва, само
ако и данъкът е внесен до
крайния срок за подаване
на декларацията - 31 март
2017 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни и
осигурителни декларации
и внасяне на суми към бюджета може да се получи
на телефона на НАП 0700
18 700 на цената на град-

ски разговор или в сайта
на НАП www.nap.bg.
В силистренския офис на
агенцията до 12 ч. на първия работен ден за новата
година беше подадена
на хартия една годишна
данъчна декларация - по
Закона за корпоративното подоходно облагане
(ЗКПО), обр. 1010а, т.е.
за дружество, което не е
упражнявало дейност през
2016 г.
Според системата за
управление на опашките
през салона за обслужване
са минали 141 човека, основната потърсена услуга
е изясняване на здравноосигурителен статус. “ТГ”

Реализацията на произведените плодове и зеленчуци
по схемите за обвързано подпомагане по
Директни плащания се доказва до края на м.януари
о 31 януари 2017 година над 770 земеделски стопани от
област Силистра, които
кандидатстват по схемите на Директни плащания
за обвързано подпомагане
за плодове и зеленчуци и
за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва
да подадат декларация по
образец и да предоставят
документи, които доказват
минимални добиви и реализация на произведената
продукция. Стопаните в
Силистренско са заявили
за подпомагане около 3274
ха площи с плодове, 1283 ха
със зеленчуци полско производство и 2 ха оранжерийни
зеленчуци.
Утвърден е образец на
електронен опис на предоставените документи,
доказващи реализацията на

произведената продукция
от заявените за подпомагане площи по схемите за
обвързано подпомагане за
плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство, който е достъпен
за изтегляне и попълване на
сайта на ДФ „Земеделие“.
Към приложения файл е
изготвена и инструкция за
неговото попълване.
Описът се изготвя от
стопаните следвайки по
образеца и заедно с копия
на описаните документи се
подава в срок до 31 януари
2017 г. включително на
електронен и на хартиен
носител се представят в
областната дирекция на
Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес или адрес на
управление на кандидата.
Кандидатите с адрес в
област Силистра следва

умата, която личните
лекари получават за
записан пациент т.нар. капитация, да се увеличи тази година, предлага
здравната каса в проект
за промени в решението
на кабинета от 2016 г., с
което се определят цените
и обемите, които НЗОК
плаща.
От касата искат общопрактикуващите да получават със 7 стотинки повече
за всяко дете и възрастен
над 65 години в листите си.
Така капитацията за па-

циентите до 18 години при личните лекари.Преглетрябва да стане 1.37 лв., дът при пациентите с едно
а за хората над 65 години заболяване ще остане 9.50

Работа в Испания Д
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генцията по заетостта информира,
че продължава да набира кандидатки за сезонна
селскостопанска работа в
Кралство Испания.
Заявените за цялата
страна общо 600 места за
работнички за бране на ягоди са по браншова оферта
на испански работодател
от провинция Уелва (в различни стопанства в Палос
де ла Фронтера). В нея
конкретно са описани изискванията към кандидатките, както и условията
на работа. Ягодоберачките
трябва да са на възраст
от 20 до 40 години, да
имат опит в селското стопанство, да са физически
здрави, без заболявания на
опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с
кръвното налягане, алергии
и да са свикнали на тежък
физически труд, който се
полага ежедневно.
Работодателят предлага
брутна заплата в размер
на 40,15 евро на ден, като
след внасяне на здравни
осигуровки и данък общ
доход нетното възнаграждение е 38,70 евро на ден. В
края на месеца се удържат
и социалните осигуровки. Разходите за път до
Испания са за сметка на

да ползват и 5% отстъпка
върху данъка за довнасяне
по годишната данъчна
декларация, но не повече
от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат
подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения към момента
на подаване на декларацията, както и да внесат
целия размер на данъка за
довнасяне в срок до 2 май
2017 г.
Срокът за фирмените
декларации е 31 март 2017
г. Ако бъдат подадени по

12 години ще получи една година парично обезщетение
за безработица.
Размерът на обезщетението се изчислява най-общо
като 60 процента от осигурителния доход на лицето
за последните 24 месеца.
Минималното обезщетение
на ден остава 7,20 лева, или
около 160 лева за месец с 22
работни дни. То се отпуска,
когато човек сам е поискал
да напусне работа, при
взаимно съгласие или при
дисциплинарно уволнение, и
периодът на получаване е 4
месеца.
Максималното обезщетение за безработица през тази
година остава 1560 лева – или
60% от максималния осигурителен доход.
“ТГ”

С

да подават документите
в Областна дирекция Силистра в гр. Силистра, ул.
"Симеон Велики" 23.
В декларацията може
да се отбелязва площ, на
която се отглежда съответната култура, само до
размера на заявената за
подпомагане в Кампания
2016 площ по схемите за
плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство.
Помощта се определя на
хектар при отчитане на
изискването за минимален
добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от
17.02.2015 г. За кампания
2015 г. сумата за обвързано
подпомагане бе в размер
на 1938 лв. (990.88 евро)
на хектар за плодове, 2
328 лв. (1 190.29 евро) на
хектар за зеленчуци полско

Личните лекари ще получават
повече за записан пациент
- 1.47 лв. За пациентите
между 18 и 65 г. заплащането остава 1.05 лв. НЗОК
иска да увеличи и цената
на диспансерните прегледи

лв., но за хората с по две
заболявания ще се плаща
по 11.40 лв., а с повече диагнози - по 13.30 лв.Досега
джипитата получаваха по

производство и 10 686 лв.
(5 463.67 евро) на хектар
за зеленчуци - оранжерийно
производство.
Няма да получат подпомагане кандидатите по схемите за обвързана подкрепа
за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определения срок декларация и
опис по утвърдения образец
за произведена и реализирана продукция през годината
на кандидатстване.
Повече информация по
схемата може да бъде получена в Областна дирекция
на ДФ „Земеделие“ в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"
23, на телефони 086-817722,
817733 и на интернет адреса на ДФ „Земеделие“
– www.dfz.bg – рубриката
„Директни плащания 20142020/Кампания 2016“.
“ТГ”

10.50 лв. за диспансерното
наблюдение на хората с две
и повече болести.
Ръстът е възможен, тъй
като тази година има увеличение в бюджета за първична извънболнична помощ
с 20 милиона лева.
“ТГ”

Зима - ледоход и "дървена" ваканция,
труднопроходими пътища,
ниски температури
Калина ГРЪНЧАРОВА
т полунощ на 5 януари
зимата реши най-после
да навести и нашите земи.
Със сняг и бурен вятър. Последиците - авария в далекопровод
към Нова Черна и няколко часа в
града нямаше вода. В Нова Черна,
Цар Самуил, Преславци, част от
Варненци, Белица, Антимово,
Търновци липсата на ток бе за подълго време.
Най-трудно до аварията в трафопоста екипите на ЕНЕРГО Про
стигнаха в с. Варненци, тъй като
трябваше да се мине по найтежката отсечка - в местността
"Люляците", където всяка зима
снегонавяванията и преспите са
най-големи. С помощта на техника
от селото, екипът на Енергото се
справи с проблема.
Прочее, този път е част от републиканската пътна мрежа и
би следвало да се поддържа от

О
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фирма "Път Перфект", от чиято
"перфектност" сме патили неведнъж. Същата фирма поддържа и
път II-21 Русе - Силистра, който
почти седмица беше непрекъснато
затварян за движение.
На Автогара Тутракан не пристигна/тръгна нито един автобус,
като изключим вторник, когато
фирма Т.А.Т. пусна свой автобус
до Русе. Градският автобус по
линия №1 се движеше всеки ден,
междуселските - по линии №21 и
№22 - с известни прекъсвания заради труднопроходимите пътища.
В града поддържането на улиците е в ръцете на фирмите на
Митко Цанков и Мариан Ганев, а
опесъчаването извършва общинската фирма "БКС". По селата
разриването на снега по улиците
се извършва от техниката на кооперации, арендатори и фирми, които
имат договори с Община Тутракан
за извършване на тази дейност, за
която след това им се плаща.

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

ОБЯВА
за набиране на доброволци за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от
тях

Уважаеми граждани на община
Тутракан,

Уведомяваме Ви, че с решение № 303 по Протокол №17/24.11.2016
г. ОбС Тутракан дава съгласие в община Тутракан да се 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.
В изпълнение на решението, община Тутракан набира доброволци
за включване в състава на доброволно формирование.
Задълженията на доброволците са да изпълняват дейности по
защитата на населението, както следва:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия
и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
Изисквания към кандидатите: доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично
здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината,
към което прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично
здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или
правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово
или служебно правоотношение;
7. актуална снимка /формат тип л.карта/;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от
документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за
управление на моторно превозно средство за съответната категория,
ако имат такива.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на
Община Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31 до 19.02.2017 г.
Кметът на общината ще организира подбор на доброволците и
ще сключи граждански договор с одобрените кандидати. Всички
доброволци преминават задължително през първоначален основен
курс на обучение.
Младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години могат
да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни
задачи по защита при бедствия. След навършване на 18 г. могат да
станат доброволци.

Прави впечатление, че тази
година, адекватно на времето, снегопочистващата техника от ранни
зори бе по улиците на Тутракан първо - по главните улици, а след
това - по второстепенните.
В историята ще остане и случаят
с мъж от село Шуменци, починал
по нова година в Москва, тъй като
работел в Русия, но нямал семейство и волята на брат му била да
бъде погребан в родното му село.
Със свои сили се справиха съселяните му и ковчегът е превозен от
Русе до селото.
В хан „Дълбока“ край Тутракан
пък бяха настанени хора от пътнически автобус, тръгнал от София
за Силистра.
Учебната ваканция в общинските училища на два пъти бе удължавана със заповеди на директорите
на учебните заведения и заповед
на общинския кмет. Така, първият
учебен ден ще бъде на 16 януари
- понеделник, а температурата в
учебните стаи трябва да е минимум
18 градуса.
Тежките зимни условия са неоспорим факт и в съседната община
Главиница. Там на 10 януари бе
измерена най-ниската температура - минус 21 градуса. Същите
минусови градуси в добруджанския град са били измерени и на
21 януари м.г.
Във всички училища и детски
градини в общината учебните занятия бяха отменени и учениците
ще бъдат отново на училище на
16 януари.
Кметът на община Главиница
Неждет Джевдет лично бе обиколил и всички населени места, за
да установи какво е положението.
Пътищата между тях са труднопро-

ходими, а в самите села - улиците
са в добро състояние, констатира
той.
Задържалите се продължително време ниските температури
и ниското ниво на река Дунав са
основната причина да се появи и
ледоход по реката. Край Русе, Тутракан и Силистра той достигна над
90%. Корабоплаването бе спряно.
Статистиката показва, че от 1900
година до момента реката е замръзвала напълно 28 пъти, като почесто това е било до 50-те години
на миналия век. Най-тежко е било
положението през зимата на 1954
година, когато е и най-дългият
период с ледови явления по реката
(89 дни - от 21 декември 1953 г. до
19 март 1954 година, като за 66 дни
реката е била напълно замръзнала,
а в останалите 23 дни се е наблюдавал ледоход).
Дунав е замръзвал на два пъти
напълно през зимата на 1984-1985
година. За последно ледоход е
имало през 2014 година. През
зимата на 2011-2012 година явлението се е наблюдавало в продължение на 24 дни. Тогава ледоходът
по реката достигна 80-90% и е
нанесе сериозни поражения на
неизвадените от водата понтони.
Това е зимата! Едни си спомнят
снега от своето детство, други
мрънкат за най-малкото неудобство, трети са силни и смели на
компютърната клавиатура и във
Фейсбук, но навярно не са пипвали
лопата и не са ринали сняг през
живота си.
Зимата ни се "усмихна" снежно,
ние скърцаме със зъби... Български характер или както се пееше
в песента: "Зиме студено, лете
горещо... Все ни има нещо..."

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 18 от 13 декември 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 306
ДНЕВЕН РЕД:
1. Даване на Разрешение
за изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия за
обект: ”Довеждащ колектор
II”а” до Градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ в поземлен имот с идентификатор
73496.506.9 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.
София” с възложител Община Тутракан.
2. Даване на предварително писмено съгласие от Общински съвет по чл. 30, ал.
3 от ППЗОЗЗ за прокарване
на трасето на довеждащия
колектор до ГПСОВ към
обект: ”Довеждащ колектор
II”а” до Градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ в поземлен имот с идентификатор
73496.506.9 по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София” с възложител
Община Тутракан, и определяне на срок на валидност на
предварителното съгласие.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Отпускане на еднократна помощ на Цветан Димитров Йорданов, гр. Тутракан,
ул. „Сакар Планина” №10, вх.
В с ЕГН....
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Изказвания, питания,
становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 307
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 ДАВА
РАЗРЕШЕНИЕ:
1. На Община Тутракан
да възложи изработване на
Подробен устройствен план
/ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за изграждане на обект:
”Довеждащ колектор II”а”
до Градска пречиствателна
станция за отпадни води /

ГПСОВ/ в поземлен имот с
идентификатор 73496.506.9
по Кадастрална карта на
гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр. София” с възложител Община Тутракан.
2. Дава предварително
съгласие за преминаване на
довеждащия колектор до
ГПСОВ през имот с идентификатор 73496.506.11
и имот с идентификатор
73496.506.675, 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 устройсвените схеми и планове, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Плановете да бъдат изработени в цифров и графичен
вид.
Проекта 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 довеждащия
колектор 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: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 308
На основание чл.21, ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински
съвет - Тутракан отпуска
еднократна помощ на Цветан Димитров Йорданов, с
ЕГН... с адрес гр. Тутракан,
ул. „Сакар планина” №10,
вх.”В” на стойност от 5000
лв. /пет хиляди лева/.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали
се – няма, Против – няма
Председател на ОбСТутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 януари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
Други СРМ към деня:
1 машинен оператор, пералня – няма изискване за
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в заемане, 4-часов режим на работа
10 машинни оператори, шиене – няма изискване
две направления:
за заемане
- За обучение по време на работа
1 оператор, производствена линия – средно об3 монтажници, изделия от метал – средно обр. разование, двусменен режим на работа
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
***За всички работни места трудовите дого1 машинен оператор, производство на пластма- вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточсови изделия – средно обр.
нено, че договорът е безсрочен.
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ОБЩЕСТВО

12 - 18.01.2017 г.

поетично поетично поетично
Людмила
БОРИСОВА,
Журналист
в Радио Шумен

Любен ДАШЕВ,
Силистра

ǩȧȓȖ
ǺȢȑȍșȊȍȚȓȖȐȊȈȓȐȓȦȉȖȊ
ȟȐșȚȈȕȍȊȐȕȕȈȐȉȧȓȈ
șȧȒȈȠȕȈȔȧȚȈȚȕȐșȉȓȈȋȖșȓȖȊ
șȗțȝȒȈȊȖȚȖȖȌȍȧȓȖ
ǷȈȌȈȕȍȉȍșȕȖȚȖȉȧȓȖȉȘȈȠȕȖ
ȚȘțȗȈȗȖȒȢȡȐȚȍșȚȈȘȐ
ȋȖȘȍȘȈȉȖȚȧȚȒȈȚȖȊȢȊȍȌȕȖ
șȚȖȕȈȑȌȖȉȘȐȔȍȓȕȐȟȈȘȐ
ǩȖȎȍȔșȕȍȋȢȚșȒȘȐȊȈȕȧȒȈȒȢȊșȘȈȔ
ȌȍȚȖȚȘȍȊȖȎȐǯȍȔȧȚȈ
ȐȕȍțșȍȚȕȖȗȘȍȊȘȢȡȈȧȊȝȘȈȔ
ǽȘȈȔȢȚșȊȧȚȕȈȉȍȓȖȚȈȚȈ
ǴȐȓȈȒȢȌȍșȐȗȖȌȈȑȔȐȘȢȒȈ
ȌȢȓȋȖȕȍșȔȍșȍȊȐȌȍȓȐ
ȕȍȒȈȕȐȋȈȓȐșȕȍȋȢȚȍȑȚȈȒȈ
ȋțȠȕȈȚȐșȚȈȚțȐȉȍȓȐ

Новолуние
Повика ме по новолуние…
когато думите превръщат се
във плът.
Желанията сбъдват се в
такава нощ
и времето в безвремие
заспива.
Тогава вещицата в мене е
смирена
и само на очите ми зеленият
абсент
проблясва в тъмното.
По новолуние ще бъда твоя,
но побързай, че с третите
петли
другата във мен ще се
събуди.

Ердинч Илхан ДИНЧО,
Черногор

ǪȧȘȊȈȑȊȔȍȕ
ǬȕȐȚȍȊșȍȗȖȟȍșȚȖșȐȗȘȐȓȐȟȈȚ
ǪșȍȗȖȔȖȕȖȋȈȔȍȕșȚȈȊȈȚȖȏȐșȊȧȚ
ǸȈȏȌȍȓȍȕȕȈȐșȚȐȕȈȐȐȏȔȈȔȈ±ȕȍȊȧȘȊȈȡȈ«
ǺȐȊȧȘȊȈȑȊȔȍȕ
ǬȖȘȐȌȈȚȍȐȏȓȢȎȈ±ȗȘȍȏȐȘȈȑȔȍ
ǵȖȊȧȘȊȈȑȊȔȍȕ
ǬȖȘȐȌȈșȔȍȌȈȓȍȟȍȌȐȕȖȚȌȘțȋ
ǺȐȊȧȘȊȈȑȊȔȍȕ
ǳȦȉȖȊȕȍȖȉȧșȕȐȔȈȘȐșȒȖȊȈȕȈȐȚȈȑȕȈ«
ǳȦȉȖȊȕȍȖȉȧșȕȐȔȈȌȢȓȉȖȒȖȊșȍȖȚȌȈȑȕȈ
ǳȦȉȖȊȕȍȖȉȧșȕȐȔȈȋȖȘȟȐȊȈȐȕȍȊȐȕȈȋȐȓȍșȕȈ«
ǵȖȚȐȊȧȘȊȈȑȊȔȍȕ
ǩȖȘȐȔșȍȊȉȐȚȒȈȕȍȘȈȊȕȖșȚȖȑȕȈȊȍȟȍȊȍȒ
ǹȚȍȉșȔȍșȚȈȕȈȓȐȊșȍȍȌȕȖȍȌȐȕȟȖȊȍȒ
ǪșȐȟȒȖȕȐȍȡȍȗȘȍȖȌȖȓȍȍȔȏȈȡȖȚȖȚȐȊȧȘȊȈȠȊȔȍȕ

Ердинч Илхан - гордостта на с. Черногор
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
този брой на в. "Тутракански глас" публикуваме отново стих
на Ердинч Илхан и с него
връщаме читателя към
личността на момчето, с
което главинишкото село
Черногор се гордее. Динчо,
както всички го наричат,
е роден на 19 май 1993 г.
в Тутракан и е израснал
в с. Черногор. Там учи до
закриването на училището
в селото, а след това завършва средното си образование в СУ "Васил Левски"
в гр.Главиница. Студент,
магистърска степен по
специалността "Социална
психология" във Великотърновския университет "Св.
Св.Кирил и Методий".

В края на 2016-та, за втора поредна година, Ердинч
Илхан бе отличен с приз
„Студент на годината“ и
признание от националното представителство на
студентските съвети в
областта „Социални науки".
Националният приз "Студент на годината" се провежда под патронажа на
Министъра на образованието и науката. Идеята на
конкурса е всяка година да
бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши
училища и да популяризира
постиженията на българските студенти пред българската общественост,
удостоявайки студенти
от всички области на висшето образование. Сту-

ɆɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɩɪɨɮɌɨɞɨɪɌɚɧɟɜɜɪɴɱɜɚ
ɧɚɝɪɚɞɚɬɚɋɬɭɞɟɧɬɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚȿɪɞɢɧɱɂɥɯɚɧ

ɋɟɥɮɢɫɥɸɛɢɦɨɬɨɦɨɦɢɱɟ
ɋɧɢɦɤɚ)DFHERRN

дентите доказват своите
постижения, представяйки
документи за постигнатите резултати в научната,
културната, спортната и
други дейности, свързани
с образователния процес
на национално и международно ниво.
Ердинч е участник в различни инициативи като
„Менторска програма за
социално включване на
деца и младежи в риск“,
организатор е на конференция на тема „Краят
не дойде, а сега накъде?“
по повод спекулациите за
края на света, основател
и зам.-председател е на
„Клуб по психология”, както и член на Философски
клуб при Великотърновския университет, базисен
консултант по позитивна
психотерапия.
Той е и активно занимаващ се със спорт млад

човек - играл е футбол,
тенис на маса и волейбол.
Еpдинч ce cъcтeзaвa зa
oтбopитe нa “Етъp вoлeй”
и ВTУ, кaтo любимият мy
пocт e пocpeщaч. Частен
преподавател е по волейбол на деца от седми до
девети клас.
От сайта на с. Черногор
научаваме още, че Динчо
не остава встрани от
обществения живот на
студентите и в университета. Става водещ на
рубриката "Знаете ли, че..."
в студентското предаване
"Словесен въргал", излъчвано по телевизия ЕВРОКОМ
Царевец.
2016-та година ще остане паметна за Ердинч
не само със студентските успехи, но и с нов
момент в неговия живот
- годежът с любимото
момиче! Да им пожелаем
любов и късмет!

ȿɪɞɢɧɱɂɅɏȺɇɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚɋɬɭɞɟɧɬɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚ
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12 - 18.01.2017 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.

Проведени информационни срещи на МИГ Тутракан-Сливо поле

а 14.12.2016 г. екипът на МИГ Тутракан-Сливо поле проведе две работни срещи:

работваната стратегия
за водено от общностите
местно развитие за територията на общини Тутракан и Сливо поле – дейност
4.1. в изпълнение на Договор №РД 50-98/17.08.2016
г., 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.
Участие в срещата
взеха 32 лица, представители на различни заинтересовани страни:
земеделски производители, микропредприятия,
неправителствени организации, читалища, кметове
на населени места, както
и представители на об-

щинските администрации.
На присъстващите беше
представен проект на
СВОМР на хартиен носител, съдържащ проект на
мерки, идентифицирани
като релевантни за територията на МИГ. В хода
на представяне на допустими дейности, разходи,
интензитет на помощта
за всяка мярка, бе предизвиквана дискусия относно: промяна минималния
СПО на стопанството за
частните мерки, минимален и максимален размер
на проектно предложение,
критериите за оценка на
проектите, разработвани
към стратегията. Присъстващите споделиха с
какви проекти могат да
кандидатстват, на кои

В тази шейна Сакуев е
возил и патриарх Неофит,
във времето когато беше
Русенски митрополит и
много често, по православмерение в тези зимни дни ните празници, посещаваше
да дойда с шейната и до селата Варненци, Шуменци
Тутракан."
и Белица.

Веселин и съпругата му
Димитричка, която работи
в читалището в с. Белица,
имат син и дъщеря. "Ако
един ден ме дарят с внуци,
ще изработя специален
файтон за понита!" - обещаващо се размечтава Сакуев.

от 10:00 ч. в гр.Сливо поле
и от 14:00 ч. в гр.Тутракан,
свързани с консултиране с
местната общност на раз-

Н
Приказна шейна - любопитката
на Веселин Сакуев от Белица!

мерки да се акцентира, на
кои бенефициенти да се
даде предимство.
Земеделските производители споделиха своите

проблеми и обсъдиха възможности за разрешаването им посредством
стратегията за местно
развитие.

от стр. 1 Белица, като ги разхожда
и, разбира се, носи подаръци
на малките.
"За мен е удоволствие!
- казва Веселин. Преди хората имаха много коне, но
ги изпродадоха. Имам на-

шарена каручка и хубава
шейна.
По коледно време, наметнат с оригинален габин (овчарите по румънските земи

носят такива), с одеждите
на Дядо Коледа и впрегнатата шейна, той доставя
удоволствие на хората в

Ледоход по река Дунав край Тутракан

Снимка: Велизар БОЙЧЕВ

Снимка: Радослав ДОБРЕВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 19 от 22.12.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 309
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работа на Общински съвет
- Тутракан за I-то шестмесечие на 2017 г.
Докладва: Председател на Общински
съвет - Тутракан
2. Актуализация на бюджета на Община
Тутракан за 2016 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Ползване на абонаментни карти на
преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт от
гражданите на възраст 65 и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Предоставяне под наем на общинско
ведомствено жилище на учител по руски
език в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Преобразуване от публична общинска
собственост в частна общинска собственост
на имот с проектен №73496.501.3820 с площ
от 14 кв.м. в гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016г. и одобряване на оценка за продажба на имот
№73496.501.3820 с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м. по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на решение за продажба и
одобряване на оценка на недвижим имот
представляващ застроен неурегулиран
поземлен имот №73496.503.8, с начин на
трайно ползване: Друг вид земеделска земя,
ул. „Тинтява” по КК на гр. Тутракан, обл.
Силистра в полза на собственика на законно
построена сграда в имота.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Учредяване право на ползване върху
земеделска земя от общинския поземлен
фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Учредяване право на ползване върху
земеделска земя от общинския поземлен
фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. 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: Кмет на Община Тутракан
12. 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: Кмет на Община Тутракан
13. Споразумителен протокол между
„ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ
Тутракан” ЕООД и Община Тутракан за
разсрочено плащане на задължението на
„МБАЛ Тутракан” ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО
ПРОДАЖБИ” АД.
Докладва: Управител на „МБАЛ Тутракан” ЕООД
14. Избор на регистриран одитор за
заверка на годишен финансов отчетна
„МБАЛ - Тутракан” ЕООД.
Докладва: Управител на „МБАЛ Тутракан” ЕООД
15. 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 19.01.2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Приема се.
РЕШЕНИЕ №310
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общински
съвет Тутракан приема План за работа на
Общински съвет-Тутракан за I-то шестмесечие на 2017 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №311
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация/ ЗМСМА/ и във връзка с
чл.124, от Закона за публичните финанси/,
Общински съвет гр. Тутракан АКТУАЛИЗИРА
бюджета на община Тутракан за 2016 година, както следва:
ПРИХОДИ + 0,00 лева
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
§ 1303 – данък върху превозните средства
+ 20 000 лв.
§ 2406 – приходи от наеми на земя +
40 000 лв.
§ 2809 – наказателни лихви за данъци,
мита и осигурителни вноски + 32 000 лв.
§ 3619 – други неданъчни приходи +
5 000 лв.
§ 3702 – внесен данък + 3 000 лв.
§ 4022 – постъпления от продажба на
сгради + 7 000 лв.
§ 4030 – постъпления от продажба на
нематериални дълготрайни активи + 115
000 лв.
§ 4040 – постъпления от продажба на
земя + 36 000 лв.
§ 4100 – приходи от концесии + 4 000 лв.
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
§ 6202 – предоставени трансфери (-)
- 257 000 лв.
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
§ 7201 – предоставени средства по
временна финансова помощ (-) - 5 000 лв.
РАЗХОДИ + 0,00 лева

Функция „Икономически дейности и
услуги”
Дейн. 898 – Др. дейности по икономиката
+ 40 000 лв.
Функция „Разходи некласифицирани в
другите разходи”
Дейн. 998 – Резерв за непредвидени и
неотложни разходи - 167 034 лв.
ДОФИНАНСИРАНЕ
Функция „Общи държавни служби”
Дейн. 122 – Общинска администрация
+ 127 034 лв.
2. Възлага на кмета на общината да
отрази промените по бюджета на общината
и ги разпредели по параграфи.
Гласували поименно: 16 съветници, за –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №312
1.На основание чл. 21, ал.1,т.23 и чл. 21,
ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 82,ал.1
от Закона за публичните финанси, във
връзка с чл.8 от Закона за нормативните
актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински
съвет гр. Тутракан приема измененията и
допълненията на Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Тутракан,
както следва:
1.1 Заменя в Чл. 1. (1), текста „извънбюджетните сметки" с текста „сметките за
средства от Европейския съюз”;
1.2 Заменя в Чл. 1. (1), думата „кредити,”
с думата „средства”;
1.3. Променя Чл.20. (2) , като след думата
„съвет" се поставя точка и се заличават
запетаята и текста „ако това е предвидено
със закон” ;
1.4. Променя се Чл.28. (2), като се заличава текста „. Кметът на общината представя
проекта на бюджет за публично обсъждане
от местната общност в срок не по-късно от
30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително
на интернет страницата на общината и в
местни средства за масово осведомяване”
1.5. Създава нова ал. 5 към чл.28 със
следния текст:„Кметът на община Тутракан
в процедура на финансово оздравяване
изпраща проекта на бюджет на общината
за съгласуване на министъра на финансите”.
1.6.Създава нова ал. 6 към чл.28 със
следния текст: „В рамките на срока по
ал.4 кметът на община Тутракан представя
проекта на бюджет за публично обсъждане
от местната общност, като оповестява датата на обсъждането 7 дни предварително
на интернет страницата на общината и в
местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане де провежда
по ред определен от общинския съвет. За
постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет с
окончателния проект на бюджета.
1.7. Заменя в Чл.29. (3),т.1. цифрата „5”
с цифрата „15”
1.8. Заменя в Чл.29. (3),т.2. цифрата „30”
с цифрата „50”
1.9 Създава нова ал.5 към чл. 29 със следния текст”При разглеждането на бюджета
на общината в процедура на финансово
оздравяване се обсъжда и становището
на министъра на финансите по проекта на
бюджет на общината”.
1.10. Предишната ал. 5 на чл.29 става
ал.6;
1.11. Предишната ал. 6 на чл.29 става
ал.7;
1.12. Създава нова се ал.3 на чл.33, с т.1
със следния текст: «При промени в административно- териториалното устройство на
страната, както и в случаите на образуване
на нови общини общинския съвет на съществуващата община приема изменението
на годишния общински бюджет най- късно
60 дни след отделянето на новата община”.
1.13 Създава се нова ал.3 на чл.33, с т.2
със следния текст: «Общинския съвет на
новообразуваната община приема общинския бюджет за периода до края на текущата
бюджетна година не по-късно от 60 дни след
произвеждането на предсрочните избори за
местна власт.”
1.14. Създава се нова ал.3 на чл.33, с
т.3 със следния текст: «При сливане на де
или по вече общини се изработва бюджет
на новообразуваната община, който се
приема от новоизбрания общински съвет
не по- късно от 60 дни след произвеждането
на изборите.”.
1.15. Създава се нова ал.3 на чл.33, с т.4
със следния текст: «В случаите на ал.3.т.1
и т.2 министъра на финансите определя
размера на бюджетните взаимоотношения
на съответните общини с държавния бюджет
на основата на критерии и механизми в
рамките на утвърдените с годишния закон
за държавния бюджет параметри.”.
1.16. Създава се нова ал.3 на чл.33, с т.5
със следния текст:» Кметът на съществуващата община по ал.1 и кметът /кметовете на
новообразуваната /новообразуваните община/общини по ал.3 т 2 съвместно представят
на министъра на финансите необходимата
информация за натуралните и стойностни
показатели на съответните общини в срок
до 14 дни след срока съответно по т.1-. 3.
1.17 Заменя в ал.5 на Чл. 36. цифрата
„5” с цифрата „6”;
1.18 Добавя се нов раздел - Раздел VII „а”
с наименование „ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ
ЗАТРУДНЕНИЯ" от чл.42 а до чл.42 з
1.19. Създава се нов чл.42 а със следния
текст: ”Община Тутракан е във финансово
затруднение, когато са налице три или по
вече от условията по чл.130а от ЗПФ”.
1.20. Създава се нов чл.42 б със следния
текст: ”Когато е налице финансово затруднение за община Тутракан се открива
процедура за финансово оздравяване с
цел постигане на финансова устойчивост
и стабилност. Процедурата се открива за

период от една до три години. В процедурата
се вземат интересите на местната общност.”
1.21. Създава се нов чл.42 в със следния
текст: ”Министерството на финансите осъществява наблюдение на община Тутракан
за преценка на показателите по чл.130а от
ЗПФ. При установяване на наличие на три
или по вече от условията по чл. 130а от ЗПФ,
които е допуснала общината, министърът на
финансите уведомява кмета на общината
за предприемане на действията по чл. 130г
от ЗПФ. Министъра на финансите издава
методически насоки за приложението
на чл.130 а от ЗПФ.Всяко тримесечие на
интернет страницата на министерството на
финансите се публикува информация за
финансовото състояние на общините, в т.ч
и община Тутракан.”.
1.22. Създава се нов чл.42 г със следния
текст: ”Ежегодно в срок до 10 март кметът
на общината извършва оценка за наличие
на условията по чл.130а от ЗПФ към края
на предходната година. Когато се установи,
че са налице три или повече от условията
по чл.130 а от ЗПФ за общината, следва да
се изпълняват постановките на чл.130 д, ал.
2- 6 от ЗПФ”.
1.23. Създава се нов чл.42 д със следния
текст: ”При дефиниране на общината от
министъра на финансите като община във
финансово затруднение, кметът разработва
план за финансово оздравяване на общината, който включва показатели съгласно
чл.130 е от ЗПФ”.
1.24. Създава се нов чл.42 е със следния
текст: ”Община Тутракан може да ползва
безлихвен заем от централния бюджет
ако министърът на финансите прецени, че
общината може да бъде подпомогната с
безлихвен заем по чл.130 ж, ал.1 от ЗПФ
за изпълнение на плана за финансово
оздравяване на общината”
1.25. Създава се нов чл.42 ж със следния
текст: ”Когато се установи трайна тенденция
за подобряване на финансовото състояние
на общината по предложение на министъра
на финансите с акт на Министерски съвет,
общината може да получи допълнителна
субсидия от централния бюджет за субсидиране на безлихвения заем получен по чл.130
ж , ал.1 от ЗПФ”.
1.26. Създава се нов чл.42 з със следния
текст: ”Общинския съвет по предложение
на кмета на общината и след предварително
съгласуване с министъра на финансите
може да прекрати предсрочно процедурата
за финансово оздравяване на общината”.
1.27. Допълва се текста в чл.43, ал.1 , като
чл.43, ал. 1 остава със следния текст” Кметът
на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по
които е приет, придружен с доклад и в срок
до 31 август на следващата бюджетна година
го внася за приемане от общинския съвет.
В случаите, когато Сметна палата извършва
одит на годишния отчет на общината, кметът
на общината внася за приемане одитирания
отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов
отчет на общината. Кметът представят в
Министерството на финансите ежемесечно
и на тримесечие отчети за изпълнението на
бюджетите, включително за сметките за
средства от Европейския съюз, както и друга
допълнителна информация.”.
1.28. Заменя се в чл.43, ал. 5 текста „…31
декември..." с текста „...30 септември…”;
1.29. Заличава се в Приложение №1
към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата
Наредба
I. Правила за провеждане на публично
обсъждане на проекта за бюджет в
т.1. текста „…до 30 ноември.” и се
създава нов текст след думата срок „до 20
работни дни от обнародването на Закона за
държавния бюджет за съответната година”.
1.30. Заличава се в Приложение №1
към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата
Наредба
I. Правила за провеждане на публично
обсъждане на проекта за бюджет в
т.3. текста „До 30 ноември…” и се
създава нов текст „До 20 работни дни от
обнародването на Закона за държавния
бюджет за съответната година...”
1.31. Изменя се и се допълва в Приложение № 1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от
Настоящата Наредба
II. Правила за провеждане на публично
обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския
бюджет в
т.1. текста „Отчетът за изпълнението
и приключването на годишния общински
бюджет се публикува на страницата на
общината”, и се създава нов текст със
следното съдържание „Кметът на общината
изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показатели, по които е приет,
придружен с доклад и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година. Годишният
общински бюджет се публикува на интернет
страницата на общината.
1.32. Изменя се в Приложение № 1 към
чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата
Наредба
II. Правила за провеждане на публично
обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския
бюджет в т.2. текста „...31 декември на
следващата година” и се създава нов „...30
септември на годината, следваща отчетната
година”.
1.33. Допълва се в Приложение № 2 към
чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1
и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
т. 4. към текста „Разпоредителите с
бюджетни средства на общината изготвят
справката като се съобразяват с условията
за поет ангажимент дадени с указание ДДС
№ 4/01.04.2010 г. на Министерството на финансите” се създава нов „Разпоредителите
с бюджетни средства на общината изготвят
справката като се съобразяват с условията
за поет ангажимент дадени с указание
ДДС № 4/01.04.2010 г. на Министерството
на финансите и последвалите указания
допълващи и разширяващи този проблем,
дадени през годините и актуални към периода на отчитане”.

1.34. Заменя се в Приложение № 2 към
чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1
и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
в т.8 цифрата „...30...” с цифрата „…50…”
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №313
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23,
чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет
гр.Тутракан дава съгласие, гражданите на
Община Тутракан на възраст над 65 г., да
ползват абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския
и общинския транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да сключи договор с фирмата
превозвач по линиите на градския и общинския транспорт, като сумата за доплащане
от Община Тутракан за издаване на картите
не може да надвишава 960.00 /деветстотин
и шестдесет/ лв. с ДДС на месец.
3. Задължава фирмата превозвач ежемесечно до 5-то число, да предоставя в
общинска администрация поименна справка
за издадените абонаментни карти на правоимащите лица за предходния месец.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №314
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.2, ал.1 във връзка с
чл.30, ал.1, т.3 от НРУУРОЖ, Общински
съвет-Тутракан.
I. Дава съгласие да бъде настанена
Александра Евгеневна Николова - учител
в СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан под
наем в общинско ведомствено жилище,
представляващ апартамент с идентификатор
№73496.501.1875.2.11 с площ от 43,400
кв.м, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Христо
Ботев №2, вх.Б, ет.4, ап.26, съгласно АОС
№1232/19.04.2012 г., за срока на трудовите
взаимоотношения със СУ „Йордан Йовков”
Тутракан.
II. Възлага на Кмета на община Тутракан
да сключи договор за наем, по реда на чл.32
от НРУУРОЖ.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №315
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.6 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2 ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр. Тутракан
1. Дава съгласие за преобразуване от
публична общинска собственост в частна
общинска собственост, незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.501.3820
с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., представляващ част от улица с идентификатор
№73496.501.312 по КК на гр. Тутракан,
придаващ се по регулация към новообразуван поземлен имот, във връзка с влизане в
сила на Заповед за одобряване на Подробен
устройствен план /ПУП/ създаване на План
за регулация за УПИ-I-2060, кв.31, отреден
за „Жилищно застрояване” .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законосъобразни действия
за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №316
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА ,
чл. 8 ал. 9; чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка
с чл. 4, ал. 3; чл.32, ал.1, т.8 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. приета с Решение № 81
по Протокол № 5/21.01.2016 г. на Общински
съвет гр. Тутракан в част III, буква „Б” V за /
Продажба на придаваеми части към имоти
частна собственост/
- Продажба на имот №73496.501.3820 с
площ от 14 /четиринадесет/ кв.м по КК на
гр. Тутракан представляващ, придаваема
част към УПИ № I -2060.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
придаваема част от улица с площ от 14,00
/четиринадесет /кв.м и идентификатор №
73496.501.3820 по КК на гр. Тутракан към
новообразувания УПИ- I-2060, кв.31, целият
с площ от 624,00 кв.м по плана за улична регулация за гр. Тутракан. Общинската част да
се продаде на Теодор Стоянов Костадинов
с постоянен адрес гр. Тутракан, ул. „Тинтява" №12, собственик на 610 кв.м съгласно
приложеният Н.А. вписан в Службата по
вписванията при ТРС с вх. № 1257, акт №194,
том IV, дело 781/09.05.2016 г.
- Пазарна стойност на придаваемото място – 207,60 /двеста и седем лева и шестдесет
стотинки/ лв. в т.ч. 20% ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно сключване на
договора за продажба на придаваемата част.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №317
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.41 ал.2 и чл.35, ал.3 от ЗОС, във връзка с
чл.32 ал.3 и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1.Дава съгласие за продажба и одобрява
оценка в размер на 1843,00 лв. (хиляда
осемстотин четиридесет и три лева), за продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот
с идентификатор № 73496.503.8 с площ от
2011,00 кв.м и начин на трайно ползване:
„Друг вид земеделска земя”, ул. „Тинтява” по
КК на гр. Тутракан, обл. Силистра, върху който законно са построени сгради, собственост
на Светослав Гочев Беров с постоянен адрес
гр. Тутракан, ул. „Тинтява” №34, съгласно
Констативен Нотариален Акт за собственост,
вписан в Службата по вписванията при ТРС с
вх. № 3202/28.10.2016 г., Том.XI, акт № 139,
стр. 40123 и 40124.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички законосъобразни дейст-

вия за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №318
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.34, ал. 6 и чл.39, ал.3 от
ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и 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 на възмездно право на ползване върху земеделска
земя с площ от 1,00 /един/ дка, представляваща част от недвижим имот – публична
общинска собственост с идентификатор №
73496.28.408 с обща площ от 19,257 дка,
находящ се в местност „ГЯУР ПУНАР” по КК
и КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед
№ РД-18-36/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, /с АОС № 304/25.02.2013 г./ в полза
на Явор Тодоров Войнов от гр.Тутракан, ул.
Никола Обретенов № 4, бх. Б, ет.1 за устройване на постоянен пчелин.
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
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №319
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.11, ал.1
и ал.2 и 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 на възмездно право на ползване върху земеделска
земя с площ от 1,00 /един/ дка, представляваща част от недвижим имот – частна
общинска собственост с идентификатор №
73496.32.121 с обща площ от 276,932 дка,
находящ се в местност „Баша” по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-1836/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, /с
АОС № 477/07.04.2009 г./ в полза на Ангел
Петров Хараламбиев от гр.Тутракан, ул. Черна № 8 за устройване на постоянен пчелин.
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
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №320
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.2 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 № 5/21.01.2016г. на
Общински съвет гр. Тутракан, със следния
имот №000178 с площ от 74,070 дка, НТПизоставени трайни насаждения, категория
на земята - VI, находяща се в местност
„Дервента” в землището на с. Старо село,
ЕКАТТЕ 69078.
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/, съставляваща поземлен имот № 000178, местност
„Дервента”, с площ от 74,070дка /седемдесет
и четири декара и 70 кв.м/, шеста категория,
по КВС с. Старо село, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 69078;
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: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №321
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.1, ал.9 и чл.14, ал.7, ал.8 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
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 №000180 с площ от 111,447 дка, НТП изоставено трайно насаждение, категория на
земята - V, находяща се в местност „Юрта” в
землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078.
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/, съставляваща поземлен имот
№ 000180, местност „Юрта”, с площ от
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111,447дка /сто и единадесет декара и 447
кв.м/, пета категория, по КВС с. Старо село,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078;
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: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №322
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
Общински съвет Тутракан реши:
ОБЩИНА ТУТРАКАН да стане поръчител
- солидарен длъжник на клиента „МБАЛ Тутракан” ЕООД по Споразумителен протокол
за разсрочено плащане на задължението на
„МБАЛ Тутракан” ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО
ПРОДАЖБИ” АД за консумирана ел. енергия,
в общ размер на 51515,83 лв. (петдесет и
една хиляди петстотин и петнадесет лева
и осемдесет и три стотинки), което да бъде
разсрочено на 6 месечни вноски, всяка, от
които в размер на 8585,97лв. (Приложение
№ 1 към настоящото решение).
Дава съгласие кметът на Община Тутракан да подпише Споразумителен протокол
между „ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД,
„МБАЛ Тутракан” ЕООД и Община Тутракан
за разсрочено плащане на задължението на
„МБАЛ Тутракан” ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО
ПРОДАЖБИ” АД за заплащане на просрочени
задължения за консумирана ел. енергия
(Приложение № 1 към настоящото решение).
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №323
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с
решение № 135 по протокол № 11 от 12 май
2008 г. на ОС Тутракан, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТУТРАКАН ИЗБИРА за регистриран одитор
за заверка на годишния финансов отчет на
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ТУТРАКАН” ЕООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” № 101, с ЕИК 118506069,
представлявано от д-р Недка Цветкова - Управител, ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ГАНЕВ, вписан
в Регистъра на регистрираните одитори на
Института на дипломираните експерт - счетоводители в България, диплома рег. № 0190.
Гласували поименно: 16 съветници, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ №324
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите
във вр. с писмо с изх.№АВК-02-91/19.12.2016
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 19.01.2017г.
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
Милков 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-14-8448/20.12.2016
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. 198в, ал.4, т.5 от Закона
за водите, на Бизнес плана на оператора –
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.
Силистра за следващия регулаторен период,
определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от
Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм.
и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017
г. – 31.12.2021 г. – „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-146460/05.10.2016г. 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 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

Председател
на ОС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

СМЯХ
- Скъпи, утре е сватбата ни и
- Пък аз вчера водих гаджето в
искам да ти призная греховете си! Зоологическата.
- Е, нали миналата седмица ми
- И как беше?
ги призна?
- Не я взеха...
- Да де, ама има свежи данни...
В банката написали "Ние вярВлиза младо момиче в аптеката ваме в нашите клиенти", а иначе
и пита за тест за бременност. - Раз- вързали химикалката...
бира се, че имаме. Какъв искате?
- Отрицателен.
Един ходил на гости при приятел в Сърбия. Хапнали, пийнали,
Видяло кучето новогодишната дошло време да лягат. Сърбинът
елха и казало: - Най-после да оп- попитал:
равят осветлението в тоалетната...
- Де искаш да спаваш, при беба,
или на кухню?
Циганин се жени за французойНашият си рекъл: "А бе какво да
ка. След една седмица го питат:
- Как върви?
- Разведохме се!
- Защо?
- Е-е-е, тая много мръсна, бе!
Всеки ден се къпе!
Парцалив евреин горко ридае на
погребалната церемония на барон
Ротшилд. - Вие роднина ли сте на
покойника? - тихо го попитал един
от близките.
- Не! Затова плача.

- Скъпи, купи ми нов телефон
за Коледа!
Питат радио Ереван:
- А другият, който си имаш?
- Защо толкова лошо ви чувам?
- Другият ще ми купи кожено
Имате толкова интересни, полити- палто.
чески предавания!
- Вече излъчваме от Сибир.
Събитията наложили постановката в Народен Театър да се казва
Мутра на посещение в родилния вече "Секс, лютеница и рокендрол".
дом за да види първородния си
син. Показват му бебето с номер на
Кебап с лютеница = друсан
ръчичката: - Еий, то е чисто ново, кебап.
бе! И етикет има! А, гаранционна
карта има ли?
Двама си говорят:

ми реве бебе цяла нощ" и казал:
- В кухнята.
Сутринта чува, влиза някой.
Отваря очи - страхотна мадама, по
бельо, и му казва:
- Добър дан, я съм Беба!
- Добър дан. Я съм будала...
Блондинка в магазина:
- Имате ли връзки за обувки?
- Даа. Какви да бъдат?
- Една лява и една дясна...
Вървим си двамата с нея по
улицата и излъчваме сексапил - тя
е секси, а аз съм пил.

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

Умира политик. Пред портите на
Рая го посреща Св. Петър:
- Вие сте известна личност и наш
дълг е да ви дадем избор къде да
останете - в Рая, или в Ада! За тази
цел, ще прекарате по един ден и
на двете места и сам ще изберете
след това!
Отиват в Ада, влиза и гледа: огромно голф-игрище, всичките му
стари приятели политици облечени
в красиви костюми, маси с хайвер
и шампанско, Дяволът - страшен
пич, само майтапи ръси - абе, Рай!
Минал денят, политикът предоволен! Дошло време да иде в Рая!
Там красота, спокойствие, мили
хора, скачаш от облаче на облаче,
свириш на арфа… И там изкарал
добре, но в Ада му било по-забавно
и предпочел да остане там!
Влиза наново в Ада и гледа: пуста земя, покрита с боклуци, смрад,
отврат, приятелите му в дрипи,
дяволът ги юрка, оня - изумен!
- Абе, Дяволе, вчера тука беше
супер… голф, хайвер, шампанско… кво стана?
- Аааа, това вчера беше предизборната кампания… днес вече си
гласувал!

7

ХОБИ

12 - 18.01.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Нови книги

НЕЩА, КОИТО НЕ СЕ ПОБИРАТ В КУФАР
Преживелици на един млад дипломат в Конго
а 13 януари грабваме
куфарите и заминаваме за Конго, за
да ви потопим в преживяванията на един млад
дипломат в Киншаса с
книгата „Неща, които не
се побират в куфар”.
„Неща, които не се побират в куфар“ (превод:
Захари Омайников, 216
стр., цена: 18 лв.) е като
облицован с огледала конгоански бар – влизаш в
нея просто така, само
да надникнеш, със самочувствие на „бял“ турист,
когото тази действителност не касае, а и си

Н

за малко. Тогава мярваш
едно твърде познато отражение и разбираш, че
си на правилното място.
По думите на автора
Демократична република
Конго е най-африканската страна в Африка. „С
реката, хората, климата,
миризмите, ритъма, насилието и контрастите си
Конго има способността
да ти смразява кръвта
от страх и да изпълва
мисълта ти с мечти.”
Конгоанците едва ли биха
искали да ги свързват
единствено с руди, партизански войни, деца войници, бежански лагери,

хуманитарни работници,
сини каски, геноцид, хуту
и тутси. Тази комбинация
може и да е интригуваща
за чуждия кореспондент,
но почти винаги оставя
на заден план сцените на
нормалност на един народ,
който ежедневно полага
усилия да загърби своите
призраци.
В един случай авторът
на тази изключително
любопитна (не бъркай
любопитна с несериозна)
книга си задава въпроса:
„Всъщност кому изобщо е
нужно да ходи в Конго?“ (И
осем месеца по-късно каца
на летището в Киншаса.)

Вероятно и ти, читателю,
когато видиш заглавието,
ще си зададеш подобен въпрос: „Кого, по дяволите,
го интересува Конго! Къде
е Конго, къде е България!“
Ще се изненадаш колко
близо е. Толкова близо, че
понякога трудно ще направиш разлика къде свършва Конго и къде започва
България. Да, разликите
естествено е да ги има
– човек в чужбина винаги
сравнява, – но по време на
виртуалното си „пътуване
във фотьойла“ (има такъв
испански израз) с книгата
в ръка, уви, ще се сблъскаш – челно при това! – и

ПАКЕТ "УЛТРА HBO"

важаеми клиенти,
Ние, от Нетуоркс
България, даваме найдоброто 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.
Въведен е иновативният
продукт HBO GO - услуга,
достъпна за абонатите
чрез мобилно устройство.
Собствениците на тези
медии налагат обособява-

У

нето 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 е достъпен
от 1.1.2017 г. Верни на
нашата мисия да доставя-

ме винаги най-изгодната
и справедлива сделка на
нашите Потребители, Ви
предлагаме следната ПРОМОЦИЯ:
Всеки Потребител, заявил Пакет HBO (вкл. HBO
GO) на цена 4.99 лв. месечно, ще получава от Нетуоркс България безплатно
услугата My-ﬁ (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 новите 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!
Екипът на Нетуоркс
България

с доста прилики, бъди сигурен, и то много повече,
отколкото би искал. По
теорията на конспирацията – и без това българите
сме мнителни по природа
– като че ли по-логично е
да се запиташ: „Защо му
е на испански дипломат да
издава в България книга за
Конго? Дали не е решил да
ни каже нещо по неговия
професионален, дипломатичен, sophisticated начин?
Хайде сега, ще кажеш,
чак пък толкова… Добре,
но съмнението остава.
Защото тази книга е
като облицован с огледала
конгоански бар – влизаш в
нея просто ей тъй, само
да надникнеш, със самочувствие на „бял“ турист
когото тази действителност не касае, а и си за
малко. Тогава мярваш едно

твърде познато отражение. Едно дежа вю. Много
дежа вюта. И капанът
щраква.
Енрике Криадо е дипломат. След като прекарва
3 години в Конго и още 3
години в Австралия, сега
живее в България. Като
заместник-посланик на
Испания. И както е видно,
вече пише книги, които
са толкова любопитни,
увлекателни и забавни, че
можем само да му пожелаем трайно вдъхновение за
творчество.
А на 26 януари ще научите за Конго повече,
отколкото сте мислили, че ви интересува,
стига да не пропуснете
премиерата на книгата
от 19:00 ч. в литературен клуб „Перото”, НДК,
София.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
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 26.12.2017
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

12 януари - Шенгюл АБИЛ, Общински съветник, ОбСГлавиница
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр.София
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, гр. Тутракан, Шампион по кану-каяк
13 януари - Володя ИВАНОВ, Ръководител на Школа по
китара, НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
13 януари - Джунейт КАНТАРОВ, гр. Тутракан
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",Тутракан
15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, ПР, Областна админи-

страция-Силистра
15 януари - Инна ЙОРДАНОВА, Студентка, Англия
17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Хигиенист, Кметство
Нова Черна
17 януари - Джем ВЕДАТ, 4б клас, СОУ "Йордан Йовков", Тутракан
17 януари - Антоновден - Антон, Андон, Антоний,
Антония, Антоанета, Тонка , Тони
18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас,
Наско, Нася, Настя

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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