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Работна група ще търси решение за
финансовите проблеми на болницата
Калина ГРЪНЧАРОВА
а бъде съставена
работна група от лекари, представители
на Общинския съвет и на
общинската администрация, които да потърсят
варианти и да предложат
нови възможни източници
за допълнително финансина стр. 2

Д

Само четирима тутраканци
в партийните
кандидат-депутатски листи
на стр. 3

Плюс/Минус

За изборите и
българския Хамлет…

Калина ГРЪНЧАРОВА
огато четеш тези
редове, читателю, в
Централната избирателна комисия вече ще са
изтеглили № (номерата) на
бюлетините на партиите и
коалициите за предстоящите парламентарни избори.
Машинно няма да гласуваш, само хартиено! Задължително! За кого? - туй
е въпросът на българския
Хамлет!
Затваряме очи за останалите 27 области (избирателни райони) в държавата

К

България и се вторачваме в
нашия - 20-ти Силистренски
многомандатен избирателен район.
21 листи с мераклии за
парламентарната банка са
се регистрирали за твоя
вот. Първи са изприпкали
от "Възраждане" (що не
Ренесанс), а в 5 без 5 - "Реформаторски блок - Глас
народен" (Глас Божи ми идва
от раз на ум).
А между тях - достлук
си правят Коалиция на недоволните (в ума ми е лаф
за 18+), Движение за радикална промяна Българската
пролет (и що пролет, а не
плажно Лято, примерно),
Движение за равнопоставен
обществен модел (превод
в ефир, моля), Коалиция от
партии КОЙ (е, как КОЙ?),
Българско национално обединение ("Търговия на едро"?),
Движение Напред България
(че то Батето го няма вече,
накъде напред?) и т.н и т.н.
Смешно ще кажете! И
тъжно, бих добавила аз.
Сълза и смях за българския
Хамлет, пардон... избирател.

Нов опит за подкуп
регистриран от
Продължава
тутракански полицаи благотворителната кампания
а да осуети административно наказание по
Закона за движение по
пътищата, мъж подхвърлил в
патрулния автомобил банкнота
от 10 евро, информираха от
Областната дирекция на МВРСилистра.
В района на село Богданци
пътни полицаи от РУ-Тутракан са
подали знак за спиране на товарен автомобил „Форд Транзит”.
Проверката установила липса на
винетен стикер, спукано предно
панорамно стъкло и неработещ фар, за което водачът бил
поканен за съставяне на акт за

З

установените административни
нарушения на Закона за движение по пътищата. В този момент,
за да осуети санкционирането,
той подхвърлил в патрулния
автомобил банкнота от 10 евро.
Мъжът - 36-годишен чужд
гражданин, бил незабавно задържан от служителите на РУ-Тутракан. Дежурна оперативна група
извършила оглед на местопроизшествието и иззела банкнотата
по надлежния ред.
За предложения подкуп водачът е бил задържан за срок до 24
часа, а срещу него е започнато
незабавно производство. “ТГ”

"Помощ за Алиана"

лаготворителната
кампания в подкрепа
на малката Алиана
продължава, информират организаторите от НЧ "Искра
- 1928 г." в с. Цар Самуил.
За предстоящите празници самодейците от читалището изработиха мартеници, които ще се продават
и средствата от тях ще

Б

бъдат преведени по сметката на малката принцеса.
Желаещите да си закупят
мартеници да заповядат в
читалищната библиотека
в с. Цар Самуил или да се
обадят на тел. 0888287515
- Лазарова.
Организаторите на кампанията се надяват и разчитат на подкрепа!
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НОВИНИ
УЧЕНИЦИ ОТ ТУТРАКАН С НАГРАДИ ОТ ЕКОКОНКУРС
Деца от Тутракан получиха награди от конкурс на Регионалната
инспекция по околната
среда и водите /РИОСВ/ – Русе за проекти
за е-банер и значка за
Световния ден на влажните зони, съобщиха от
инспекцията.
Проектът за е-банер
на Християна Йорданова
от СУ „Христо Ботев“,
гр. Тутракан е фаворитът на инспекцията в
първия конкурс, следван
от проектите на възпитаници на СУ „Христо Ботев“ в гр. Русе. Това е учебното заведение с наймного представени проекти за е-банер. Победители
в конкурсите за проект за значка са Мелиса Селим
от ОУ „Христо Ботев“ в гр. Тутракан и Виктория
Илкова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Полско
Косово.
Победителите в конкурсите получават грамоти
и предметни награди.
Подадени са общо 16 проекта за елекронни банери
и 118 проекта за значки. Акцентът на конкурсите
е към влажните зони на територията на РИОСВ в
Русе - резерват "Сребърна", рибарниците "Мечка",
"Калимок", остров Пожарево и Гарвански блата.
Конкурсите са за учениците от областите Русе,
Разград и Силистра.
ЕЛИЦА Е СРЕД "УСПЕЛИТЕ ДЕЦА"
Добрата новина от изминалата седмица е, че
7-годишната Елица Камбурова от Тутракан е новият член на клуба на "Успелите деца" на Фондация
"Димитър Бербатов".
ДФЗ ПУБЛИКУВА ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК ЗА
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2016
Държавен фонд „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран
индикативен график за предстоящите оторизации
по схемите и мерките за директни плащания от
Кампания 2016, които ще бъдат извършени през
2017 година.
Графикът за директните плащания е указателен и
има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии.
Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за
подпомагане” и на всички специализирани слоеве
по отношение на прилаганите схеми и мерки за
Кампания 2016.
Важно е да се отбележи, че от началото на месец
март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни
изисквания към тях.
ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските
стопани субсидиите си в срокове, максимално близки
до заложените в индикативния график.
КРИМИНАЛЕ
С 2.11 промила алкохолно съдържание шофирал лек
автомобил „Опел” 53-годишният С.П. Той бил засечен
от пътни полицаи на 16 февруари около 18:00 часа в
района на село Шуменци.
Алкохолният тест е извършен с дрегер. Водачът е
задържан е за срок до 24 часа, срещу него е започнато
бързо производство.
Бързо производство е започнато и срещу 24-годишния Г.Р. На 16 февруари около 21:20 часа той управлявал
лек автомобил „Хонда” по ул. „Ангел Кънчев” в Тутракан, когато бил спрян за проверка от пътни полицаи.
С техническо средство било установено, че мъжът
шофира след употреба на наркотични вещества. Той
е задържан за срок до 24 часа, срещу него се води
бързо производство.
21-годишният Д.Ю. е засечен да шофира мотопед
„Ямаха”, нерегистриран по надлежния ред. Той бил
спрян за проверка от пътни полицаи на 17 февруари
в село Сокол.
Срещу него е започнато бързо производство.
Пожар в кравеферма в село Листец е възникнал
около 02:00 часа на 17 февруари. Огънят унищожил
около 500 кв.м покривна конструкция, 700 бали слама,
джип „Нисан”, фуражомелка и 2 генератора. Пожарът
е потушен от екип на Противопожарен участък – Главиница. Спасени са 8 телета и 3 сгради.
Причината за пожара се изяснява.
Лек автомобил „Мерцедес” е изгорял през нощта на
21 февруари в село Зафирово. Пожарът възникнал около
01.50 часа и е потушен от екип на Противопожарен
участък – Главиница.
Причина за произшествието е техническа неизправност.
Тутракански огнеборци са потушили пожар в комин
на жилищен блок в града вчера. Произшествието е
станало около 19:40 часа на 21 февруари.
Няма материални загуби.
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Работна група ще търси решение за
финансовите проблеми на болницата
от стр. 1
ране на МБАЛ-Тутракан, решиха на извънредното заседание на местния парламент
проведено на 17 февруари.
За финансовото състояние на здравното заведение
и дейността му през 2016 г.
бе представена информация
от неговия управител д-р
Недка Цветкова, а в залата
присъстваха и много медицински сестри, акушерки и
лекари.
Тутраканската болница
разполага с 6 отделения АГО, Хирургия, Вътрешно
отделение, Детско отделение, Неврология и ОАИЛ,
които работят по 83 клинични пътеки. 86% от приходите или 2 330 хил.лв.
се реализират от дейност
финансирана от Здравната
каса. Най-големият разход 65%, е за работни заплати и
осигуровки. През последните
два месеца на изминалата
година работещите в здравното заведение са получили
съответно с 20 и 30% пониски работни заплати.
За 2016 г. МБАЛ-Тутракан не е получила от РЗОК
надлимитни средства в размер на 80 хил.лв., които се
надяват през м. април т.г. да
бъдат разплатени. Лекарите
приветстват въвеждането
на плаващи лимити.
Реализираният приход към
края на 2016 г. е 2 747 хил.
лв., което е със 146 хил.лв.
по-малко от предходната година. С най–съществен дял
са приходите заплащани от
РЗОК – 2 330 хил.лв. или 84,8
%. Те са основните приходи

за лечебното заведение.
Най-висок дял на болничните структури в приходите
от дейности, заплащани от
РЗОК има АГО-40% следвано
от Хирургия - 19 %, Вътрешно отделение - 18 %, Детско
отделение - 12% и Неврологично отделение - 9 %.
Общият размер на дълга
на болницата към 31.12.2015
г. е 4 855 х. лв. (към доставчици - 636 х. лв.; към персонала 340 х. лв.; към НОИ – 2
291 х. лв.; към ТД на НАП – 1
566 х. лв.).
Бе отчетено, че за периода от края на 2011 г. до
сега, Община Тутракан е
подпомогнала болницата с
над 2 млн.лв. и независимо
от това задълженията й
всяка година се увеличават.
Според лекарите, болниците не трябва да бъдат
търговски дружества, а

да се финансират като
сферата на образованието
- "от НЗОК, републиканския
бюджет и бюджета на общините. Така няма да се
гонят печалби за сметка на
качеството на здравните
услуги и надути разходи
от здравната каса. В себестойността на здравните
услуги няма да се включват
печалби и така ще се намалят разходите от касата".
Освен това е необходимо
да се коригират медицинските стандарти в частта
за задължителния брой на
лекарите в отделенията.
"Сега дейността в болниците може да се осъществява от по-малко лекари, но
стандартите задължават
те да са повече. Така разходите за възнаграждения и
осигуровки ще се намалят
и ще има възможност за
повишаване заплатите на

работещите лекари. Това
ще намали броя на желаещите лекари и сестри да
напускат страната и да
работят в чужбина".
В годишния доклад за
състоянието на тутраканската болница е предложен
вариант за разрешаване
проблема с голямата задлъжнялост, който за сега
е неизпълним - "държавата
би могла да откупи такава
част от дълга към бюджета чрез замяна на дълг
срещу собственост".
В хода на дебатите зам.председателят на Общинския съвет Димо Денчев
предложи общинските съветници да дарят по една
своя работна заплата в
помощ на болницата.
В останалата част от
сесията бяха приети решения по три разпоредителни
сделки с общински имоти.

Предстоят заседания на Общинските съвети
В Тутракан

ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɡɚ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚ
 ɝ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ
ɫɩɢɫɴɰɢɬɟɡɚɨɛɳɨɢɢɧɞɢɜɢ
ɞɭɚɥɧɨ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɚɲɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ
ɧɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟÄɩɚɫɢɳɚɢɦɟɪɢ´
Ʉɦɟɬɴɬ ɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚ
ɤɚɧ ɳɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɨɬɱɟɬ ɡɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɡɚɜɬɨɪɨɬɨ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟɧɚɝ
ɉɪɢɟɦɚɧɟɧɚȽɨɞɢɲɧɚɩɪɨ
ɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɱɢɬɚ
ɥɢɳɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɚ ɫɴɳɨ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ
ɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɦɟɬɚ
ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢ  ɫɟ
ɦɟɣɫɬɜɚɢɥɢɰɚɠɢɜɟɟɳɢɧɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨ ɫɴɩɪɭɠɟɫɤɨ ɫɴ
ɠɢɬɟɥɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɚɬɚ ɨɛɳɢɧɚ
ɡɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɚɫɢɫɬɢɪɚɧɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɢɛɟɡɩɥɨɞɢɟɳɟɛɴɞɟɪɚɡ
ɝɥɟɞɚɧɨ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨɬɨ ɡɚɫɟ
ɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ
ɤɨɟɬɨ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢɨɬɱɚɫɚɉɪɟɞ
ɫɬɨɢɞɚɛɴɞɚɬɜɡɟɬɢɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ ɧɹɤɨɥɤɨ ɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢ
ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɨɛɳɢɧɫɤɢ ɢɦɨɬɢ
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɤɚɤɬɨɢɩɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨɡɚ ɳɟɩɪɨɜɟɞɟɪɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɧɢɟɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɨɬ
Äɩɚɫɢɳɚɢɦɟɪɢ´±ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɱɚɫɚ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟ

В Главиница

ɳɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɬ ɢ ɩɪɢɟɦɚɬ ɨɬ
ɱɟɬɚ ɡɚ ɫɜɨɹɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɩɪɟɡ
ɜɬɨɪɨɬɨɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɢɡɦɢ
ɧɚɥɚɬɚɝ
ȼɩɪɨɟɤɬɚɡɚɞɧɟɜɟɧɪɟɞɫɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɞɨɤɥɚɞɧɢɡɚɩɢɫ
ɤɢɇɚɡɚɫɟɞɚɧɢɟɬɨɳɟɛɴɞɚɬ
ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɇɚɪɟɞɛɚɡɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɢɪɟɞɚ
ɡɚ ɫɴɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɬɪɢɝɨɞɢɲɧɚ
ɛɸɞɠɟɬɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚ ɦɟɫɬ
ɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɢɡɚɫɴɫɬɚɜɹɧɟ
ɩɪɢɟɦɚɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɢɨɬɱɢ
ɬɚɧɟɧɚɛɸɞɠɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɦɟɫɟɱɧɢ ɪɚ
ɛɨɬɧɢɡɚɩɥɚɬɢɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɤɦɟɬɢɤɦɟɬɨɜɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɬɟ
ɦɟɫɬɚ
ɓɟɛɴɞɚɬɩɪɢɟɬɢɨɳɟɧɨɜɚ
ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɝɨɪɫɤɢɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢɢɧɚɨɛɳɢ
ɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ  ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ±ɝɞɨɩɴɥ
ɧɟɧɢɟɧɚɝɨɞɢɲɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫ
ɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɫɤɚɤɬɨɢɧɹɤɨɥɤɨɫɞɟɥɤɢ
ɇɚɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɧɚɫɴɜɟɬɧɢ
ɰɢɬɟɳɟɫɬɨɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɭɫɥɭɝɢ ÄɁɚɳɢɬɟɧɨ ɠɢɥɢɳɟ³
ɢ Äɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟ
ɨɬ ɫɟɦɟɟɧ ɬɢɩ³ ɜ ÄɄɨɦɩɥɟɤɫ
ɡɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ´ ɡɚ ɥɢɰɚ
ɫ ɩɫɢɯɢɱɧɢ ɪɚɡɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ
ɭɦɫɬɜɟɧɚ ɢɡɨɫɬɚɧɚɥɨɫɬ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɞɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɡɚɨɬɩɭɫɤɚɧɟɧɚɩɟɪɫɨ
ɧɚɥɧɚɩɟɧɫɢɹɧɚɞɟɰɚɫɢɪɚɰɢ
ɉɟɬɬɟɩɨɫɬɨɹɧɧɢɤɨɦɢɫɢɢɤɴɦ
ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɧɚ Ƚɥɚɜɢ
ɧɢɰɚɳɟɪɚɡɝɥɟɞɚɬɞɨɤɥɚɞɧɢɬɟ
ɡɚɩɢɫɤɢɨɬɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɧɚɡɚ
ɫɟɞɚɧɢɟɤɨɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɨɬɱɚɫɚ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 февруари 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити сови изделия – средно обр.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАДруги СРМ към деня:
3 машинни оператори, производство на пластмаЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
сови изделия – средно образование, на три смени
две направления:
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
- За обучение по време на работа
10 машинни оператори, шиене – няма изискване
3 монтажници, изделия от метал – средно обр. за заемане
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни***За всички работни места трудовите догоческо обр.
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ1 машинен оператор, производство на пластма- нено, че договорът е безсрочен.

РЕГИОН

23.02-01.03.2017 г.
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На 27 и 28 февруари в Тутракан:

Само четирима тутраканци в партийните Конкурс - рецитал
„България кандидат-депутатски листи

моята Родина"

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс свои решения от
20 и 21 февруари т.г.
Районната избирателна комисия в Силистра
регистрира общо 21 партии и коалиции за участие
в предстоящите избори за
Народно събрание.
Почти 100 кандидати ще
се "борят" за 4 мандата в
Силистренска област.
В листите се забелязват имената само на
трима тутраканци. Ивелин Русев е четвърти в
листата на ГЕРБ, Алириза
Алириза е четвърти при
ДПС, Йордан Куцаров е
шести при кандидатите
на Коалиция „Движение
ДА България“, а Кристиян
Калчев е шести в отбора
на Коалиция „АБВ – Движение 21”. За сметка на
това, Калчев оглавява
листата на коалицията в
област Разград.
Сред регистрираните
партии и коалиции има
странни имена/наименования, които избирателят
едва ли е чувал някога. Но
до 26 март ще има възможност да ги опознае, а
в изборния ден да си каже
тежката дума.
В досегашния парламент най-голямата група
беше тази на ГЕРБ. За
предстоящите избори водач на листата на ГЕРБ
в 20-ти Силистренски
многомандатен район е
Владислав Горанов - министър на финансите в

С

правителството на Бойко
Борисов. В листата са
още д-р Мария Димитрова,
председател на Общински
съвет - Силистра, Ивелин
Статев - главен секретар
на Областна администрация - Силистра, Ивелин
Русев - директор Дирекция "Общинска служба по
земеделие" в Тутракан,
Станчо Арсов - председател на Общински съвет Ситово, Йордан Йорданов
- общински съветник в
община Кайнарджа, Елена
Томова - зам.-областен управител на Областна администрация - Силистра и
Алтимир Адамов - народен
представител в 43-то НС.
Водач на листата на
БСП е Стоян Мирчев –
доскоро народен представител. Втора е Вяра
Емилова - психолог по
образование, член на Изпълнителното бюро на НС
на БСП. Следват Стилиян
Стойчев - историк и педагог, Вероника Иванова
- от гражданската квота,
Йорданка Димитрова счетоводител в ЗК „Нива
93” в с. Проф. Иширково,
Станислав Стойков - бизнесмен, Нина Питакова икономист, Лазар Лазаров
- инженер и икономист от
село Бабук.
Листата на "Обединени
патриоти - НФСБ, Атака
и ВМРО" е от четирима
кандидати. Води я Александър Сабанов следван
от областните председа-

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

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с насрочените избори за народни представители на 26.03.2017 г. Общинска администрация
Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си
право в изборното помещение, но желаят да гласуват
с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието
си за това до 11 МАРТ 2017 г. Заявлението следва да
е в писмена форма по образец /Приложение №14-НС от
утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори
за народни представители/, подписано саморъчно и може
да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено
по пощата, факс или електронно заявление до общинска
администрация по постоянен или настоящ адрес, когато
е направено искане за вписване в избирателен списък
по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие
от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, могат да подадат заявление
за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до 11
МАРТ 2017 г. Заявлението за гласуване по настоящ адрес /Приложение №12-НС от утвърдените от ЦИК книжа
за произвеждане на избори за народни представители/
следва да се подаде пред общинската администрация,
кметството или кметски наместник по настоящ адрес
или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.
Приложенията №12-НС, №14-НС от утвърдените от
ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни представители, гражданите могат да получат от Информационния център на Общинска администрация Тутракан.
Същите са публикувани и на интернет страниците на
Община Тутракан.
Срокът за подаване на заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните списъци изтича
на 18.03.2017 г. /Приложение №8 - НС/
Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат
да подадат заявление за гласуване на друго място до
общинската администрация по постоянния им адрес.
/Приложение №18-НС/ в срок до 11 март 2017 г.

тели на партиите в коалицията - лидерът на НФСБ
в Силистренско Йордан
Ковачев, Димчо Кьосев от
„Атака” и Веселин Георгиев от ВМРО.
Доц. д-р Георги Кючуков е водач на листата
на Коалиция „АБВ - Движение 21”. След него се
нареждат Мехмед Мохарем - представител
на Движение 21, Венета
Бабанова - ПП „АБВ”, Веселин в Аврамов - Движение
21, Йордан Йорданов - ПП
„АБВ”, Кристиян Калчев
от Тутракан - Движение
21, Мирослав Янев - ПП
„АБВ” и Димитър Караджов - ПП „АБВ”.
Рамадан Аталай ще води
листата на ДПС за седми
пореден път в област
Силистра. В нея влизат
още досегашният народен представител Невин
Хасан, Левент Мемиш,
Ашкън Салим - Секретар
на Община Главиница,
Алириза Алириза - общински съветник в ОбС-Тутракан, Пепа Денева, Ерай
Кязим - председател на
Областното ръководство
на МДПС и Сердар Неври.
Кандидатската листа
за народни представители
на Коалиция „Обединение
ДОСТ“се оглавява от
Корман Исмаилов. В нея
още са Рашид Апти, Тезджан Феим, Кенан Дуран
от Главиница, Танжур Та-

нер, Ахмед Садък и Бахри
Хайрула.
Трима са кандидатите
за депутати от коалиция
"Реформаторски блок Глас народен" - Никола
Хаджийски, Стефан Русев
и Бонка Йорданова.
Събчо Събчев е единственият кандидат в листата „Нова република
- ДСБ, Съюз за Пловдив,
Българска Демократична
Общност“.
"Движение Да България"
е с листа от шестима Златко Куртев, Мирослав
Минчев, Надежда Бобчева,
Христо Иванов, Георги
Момчев и Йордан Куцаров
от Тутракан.
Листата на партия
"Воля", по-популярна като
"партията на Марешки" е
от четирима кандидати
- Росица Божкова, Галина
Николова, Ваня Илчева и
Кристиян Господинов.
Сред имената с кандидати и партии, в изборната
бюлетина ще видите още
Коалиция на недоволните,
Национална републиканска партия, „Движение за
радикална промяна Българската пролет“, Движение за равнопоставен
обществен модел, Коалиция "КОЙ", Българско
национално обединение,
ПП "Възраждане", БДЦ,
Партия на зелените, Движение Напред България.

ад 150 ученици са се записали за участие в конкурса-рецитал "България
- моята Родина", който ще се проведе в самия край на този месец.
Негови организатори са Община
Тутракан и Общинския център за
извънучилищни дейности.
Конкурсът е с областен обхват и
освен ученици от четирите общински училища, Социалния интернат
"Христо Ботев" - с. Варненци, в него
ще участват ученици от ОУ "Иван
Вазов" в с. Зафирово. Очакват се и
рецитатори от Дулово, информира
ръководителят на ОЦИД - Доротея
Бальовска. "Смятам, че ще се получи един хубав празник, в навечерието на 3 март" - добави още тя.

Н

Припомняме, че целта на конкурса е да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално самочувствие
в младите хора, а също да се
стимулира интереса на все повече
младежи към българската поезия
и българските автори.
Конкурс-рециталът „България
– моята родина” е конкурс за индивидуални и групови изпълнения на
произведения от български поети.
И наградите ще бъдат също в тези
две категории. Според регламента
в него могат да участват ученици
от 1-ви до 12-ти клас.
Събитието ще се проведе в залата на Обредния дом в Тутракан.
“ТГ”

6 - 8 май 2017 г.

Дунавска приказка
Железни врата - Белград - Нови Сад
Програма - 3 дни/2 нощувки

Покана
Управителният съвет на Кооперация „Дунав - 93“,
с. Малък Преславец, община Главиница, обл. Силистра,
кани всички член-кооператори на Годишно отчетно
събрание, което ще се състои на 11.03.2017 г. /събота/ от 9:00 часа в салона на читалището в с. Малък
Преславец при следния

Дневен ред:
1. Приемане, освобождаване и отписване на членкооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2016 година;
3. Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2016 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване
на доклада на одитора, разпределение на печалбата за
2016 година, избор на одитор за 2017 година;
6. Упълномощаване на председателя на кооперацията
да сключва договори за залог на движимо имущество и
да подписва договори за ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции;
7. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете поканите и личните карти.

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА
гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” №
16, тел. 086 833 257

ОБЯВА
Със заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на
отбраната на Р.България са обявени 486 вакантни
длъжности за войници в гарнизоните Пловдив, Стара
Загора, Казанлък и Карлово.
Основни изисквания - средно образование, физически
здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).
Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.
За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офис за Военен отчет в Община Тутракан

1-ви ден - Отпътуване на 05 май /петък/ 20:00 ч. от Тутракан – Русе през Румъния за Дробета-Турно Северин.
Преминавайки 2 852 километра през Европейския континент, река
Дунав пресича 10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място където ясно може да
се види мощта на реката е пролома Железни врата - най-голямата
речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата електроцентрала
на река Дунав, открита през 1972 г. и оставаща и до днес една от
най-големите в Европа. Отпътуване за Белград – пътят в голямата си
част е по протежение на Дунав. Пристигане в Белград. Настаняване
в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден - Закуска. Панорамна обиколка с автобуса с местен
екскурзовод (минимум 1, 1/2 ч): площад "Теразие"; Националното
събрание (Скупщина); ул. "Крал Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св. Сава" - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката, улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" – пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при
подходящи атмосферни условия. Свободно време . По желание и
предварителна заявка - вечеря в традиционен сръбски ресторант
на бохемската улица "Скадарска". Нощувка.
3-ти ден - Закуска. Екскурзия до Нови Сад - вторият по големина
град в Сърбия, столицата на областта Войводина. Белград – Нови
Сад ~180 kм . Пешеходна разходка в центъра на града - улиците
"Дунавска" и "Змай Йовина", поглед към Петроварадинската крепост,
Православната църква, Католическата църква, Синагогата. Отпътуване за България. Пристигане късно вечерта.
ЦЕНА: 295 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при мин. 20 туристи - 35 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20
туристи - 20.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани
по желание
Туроператорът си запазва правото за промяна в последователността на програмата.
Валутен курс: 1 евро = 123 сръбски динара
Часово време: България 12 ч.; Сърбия 11 ч.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ§ÄÓÉ¼Æ¼ÌÎ¼ÄÇÄÈÁÂÀÏÉ¼ÌÊÀÁÉË¼ÍËÊÌÎ
с актуалност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453
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Патронен празник на СУ "Васил Левски" в Главиница
ство, общинската администрация,
учители, ученици, граждани на
Ê½ÕÄÉ¼ Ç¼¾ÄÉÄÒ¼ ËÊÀÉÁÍÊÑ¼
венци и цветя пред паметника на
¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄÇÁÀËÊÆÇÊÉÁÉÄÁÎÊ 
тържеството продължи в салона
на читалище „Христо Ботев-1940“
в града.
Тържествено слово за патрона
на училището произнесе неговият
директор - г-жа Нефие Раим.
Прочетени бяха поздравителни адреси от името на кмета на община
Ç¼¾ÄÉÄÒ¼  ¯ËÌ¼¾ÇÁÉÄÁ dª½Ì¼ÃÊвание“, директори на училища и
детската градина.
Представена бе презентация за
ÂÄ¾ÊÎ¼ÄÀÁÇÊÎÊÉ¼¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄ 
изготвена от учениците Йордан
Стоянов и Джем Сюлейман и учителите Костадин Петров, Цветанка
Митева и Ширин Расим.

Бахрие РАМИС
зминаха 144 години от
гибелта на Апостола на
Í¾Ê½ÊÀ¼Î¼u¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄ
Жива е традицията на 19 февруари да сведем глави пред неговата
памет, защото изминалите години
са съхранили образа му като един
от най-светлите в българската
история.
£¼ ¯ d¼ÍÄÇ §Á¾ÍÆÄ u Ç¼¾Äница този ден е специален, миг на
размисъл за миналото, настоящето
и бъдещето, миг на равносметка за
успехите и неуспехите.
Патронният празник започна с тържествен ритуал пред

И

Чрез рецитал, посветен на Апостола, подготвен под ръководството
на учителите по Български език
и литература Нурджихан Шевкъ,
Нериман Реджеб, Валентина Караколева и Емел Мехмед участниците
изразиха не само почитта си към
Апостола, но и доказаха, че достойно носят неговото име. Дани
Даниелов – ученик от 9а клас, изигра успешно ролята на Апостола.
Благодарствени адреси към дарители връчи зам.-директорът на
училището г-жа Еленка Борисова.
Настроение сред публиката
внесоха танците на учениците от
танцовата група с ръководител
Росен Атанасов.
Патронният празник на училиÊÆ¼ÇÉ¼¿ÌÏË¼ÊÎ¯d¼ÍÄÇ§Á¾- изпълни песните „Хаджи Димитър“ щето завърши с българско хоро.
бюст-паметника на Апостола пред училището. Училищното ръковод- ски“ с ръководител Петър Донев и „Българи юнаци“.

Поклон пред теб,
Една седмица в Нова Черна възпоменателни инициативи за Левски Апостоле!
В неделя, на 19 февруари камбанен звън огласи
селото. В християнския
храм отец Стоян отслужи
Света литургия. Студе-

Радка СТЕФАНОВА
яла седмица в Нова Черна
продължиха възпоменателните инициативи, посветени на 144-годишнина от гибелÎ¼É¼¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄÄÃÇÊÂ½¼Î¼
„Неугасваща памет” подредена в
читалищната библиотека, която
включва произведения написани
за него бе дадено началото. Децата
от детската градина с огромно
внимание слушаха стихотворение

Ц

да се чувстваме горди, че
сме българи, че и ние, от
нашето село, отдаваме
своята почит към него Апостолът на свободата

Ã¼ §Á¾ÍÆÄ ¾ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ É¼ ÓÄÎ¼телката Иванка Делева, след което
ченици от VI и VII
гледаха и анимационен филм.
клас от основното
В ОУ „Св. Св. Кирил и
училище в с. Стефан
Методий" участниците в
Караджа посетиха читапроект "Твоят час" предлищната
библиотека на 18
ставиха литературната ното време не попречи на Васил Левски. Поклон, дълфевруари. Поводът бе 144композиция "Васил Левски млади и стари да изразят бок поклон!
та
годишнина
от обесванеВъзпоменателните про- име родно, свято" по сти- уважението и почитта си
то на Васил Левски.
хове написани от български
"Припомнихме си факти за
автори. Те разказаха интересни факти от неговия
живот.

У

към делото му.
По-често в тези дни си
припомняхме неговите думи
„Дела трябват, а не думи".
Седмица изпълнена със
събития, които ни карат

яви бяха организирани от
Кметство Нова Черна,
Читалище "Васил Йорданов", основното училище,
детската градина и християнския храм.

живота и делото на Апостола на свободата, неговите
мисли и завети, разиграхме
викторина, четохме стихове. Накрая учениците
изслушаха предсмъртното
писмо на Левски с помощта
на мултимедията" - информират от читалището.
“ТГ”
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Той извървя Пътя си и остана безсмъртен! Пред портрета на Апостола
и Дунавец.
Дяконът започва изграждане на революционни комитети в България, които да
се превърнат в центрове
българската революция.

Калина ГРЪНЧАРОВА
асил Иванов Кунчев
(Левски), наричан още
Дякона или Апостола,
е роден в град Карлово на
18 юли 1837 г. Той носи
монашеското име Игнатий,
а година по-късно става дя-

В

кон. Получава прозвището
Левски заради проявената
храброст и ловкост.
Левски е знаменосец на
четата на Панайот Хитов,
която преминава Дунава на
28 април 1867 г. при Тутракан, между селата Пожарево

Заради революционната
му дейност на 27 декември
1872 г. Левски е заловен от
турските власти. Първоначално е отведен за разследване в Търново, а след това
е изправен пред специален
съд в София.
Левски е осъден на смърт
чрез обесване и на 18 февруари 1873 г. край София
е изпълнена смъртната
присъда.
144 години се навършиха
от обесването на Апостола.
Тутракан тачи паметта на

Васил Левски чрез съградените два паметника.
На 17 февруари пред паметника в Крайдунавския
парк се събраха десетки ученици от СУ "Йордан Йовков",

общинската администрация,
общинските съветници и
граждани. Слово за делото
на Левски произнесе уредникът от Историческия музей
Екатерина Николова-Цанева,
а учениците пяха песни и рецитираха стихове за героя.
Паметникът бе отрупан с
цветя и венци.
На 19 февруари и пред
паметника на Апостола в
едноименния парк бяха поднесени венци от СУ "Христо
Ботев", политически партии
и родолюбиви граждани.

В СУ „Христо Ботев" – Тутракан

Апостолът на свободата - пример за подражание
Анка КОЗАРЕВА
а 19 февруари се навършиха 144 години от
трагичния ден, в който
България губи един от най-досÎÊÅÉÄÎÁ ÍÄ ÍÄÉÊ¾Á u ¼ÍÄÇ §Á¾ски. За да останат завинаги в
сърцата на младото поколение

Н

ве разучихме в часовете по музика две песни, посветени на Васил
§Á¾ÍÆÄuÉ¼ÌÊÀÉ¼Î¼ËÁÍÁÉd¦¼ÂÄ
ми, горо“ и „Песен за Апостола“
от Мария Нинова.
В часа на класа, със съдействието и участието на служителите от
Историческия музей - Екатерина

Цанева и Даниела Иванова, с
учениците от Vа клас и Vб клас
гледахме първа серия на филма
"Демонът на империята" в училищната библиотека.
ÏÈÄÎÁÉ¼§Á¾ÍÆÄÃ¼ÊÎÁÓÁÍÎ¾Êживотът и делото му, съвместно
с Янка Ангелова, организирахме в
училищната библиотека с шестокласниците урок по патриотизъм в
памет на Апостола на свободата.
С едноминутно мълчание почетохме паметта му. Не пропуснахме
да прочетем най-силните и вдъхновяващи слова на обичания от
целия народ смел син на изстрадалата ни родина. Проследихме с
ÄÉÎÁÌÁÍ ÐÄÇÈ¼ d ÛÆÊÉ §Á¾ÍÆÄr
ÇÁÀ¼ÑÈÁ Ó¼ÍÎ ÊÎ Ì¼ÃËÄÎ¼ É¼
¼ÍÄÇ §Á¾ÍÆÄ ËÌÁÀ ÎÏÌÍÆÄÛ ÍÖÀ
ÄdÄ½ÁÇÎ¼É¼ËÊÍÎÊÇ¼rÊÎËÌÊдукцията на БНТ - „Национален
календар“. Факт е, че не прекланя
глава пред турския поробител, не
предава нито един от своите другари, не издава нито една тайна на
изградената от него организация.
С тези свои качества буди нашето
възхищение. Пример за подражание! Национален герой - гордост
за целия български народ! И за
É¼Í¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄÁdÁÀÄÉÍÎ¾ÁÉ¼Î¼
личност в българската история,
която е уважавана от всички във
всички времена“! Велик син на
майка България! Затова песни за
него пяхме и ще продължаваме
да пеем! За своята родина като
§Á¾ÍÆÄÕÁÈÄÇÁÁÈ
През седмицата от 13 до 17
февруари с учениците от петите,
шестите, седмите и осмите класо-

Дванадесетокласничката
Християна Раева от
СУ "Йордан Йовков" със
Специална награда от
национален конкурс
кадемичното ръководство
и Академичният център
за кариерно консултиране
и връзки с обществеността при
Стопанска академия „Димитър
А. Ценов“ – Свищов са организатори на Националния конкурс за
ученическо есе "Моята крачка
към по-доброто утре".
Участници в конкурса са 138
ученици от 11 и 12 клас от
средните училища в страната
и български училища в чужбина.
Церемонията по награждаването на победителите в
престижния конкурс се състоя
на 17 февруари в аудитория 10
на Ректората на Стопанската
академия.
Отличната новина е, че Християна Данаилова Раева, 12 клас
от СУ "Йордан Йовков" в Тутракан, е носител на Специалната
награда.

А

Стефка КАПИНЧЕВА
пантеона на най-почитаните, дарени с
ореола на безсмъртието е и Васил Левски.
В нашата нова история
няма друга такава личност, която да е останала
незасегната от бурите на
политическия и обществения живот, която така
да респектира и вълнува
нацията. Във всяко българско сърце живее споменът за него – Апостола,
неуловимия Дякон, мъжа с
най-чистата душа!
Всяко дете започва да
учи българската история с
неговото име – символ на
безгранична обич към род
и Родина!
Няколко дни преди деня, в
който свеждаме глави пред

В

Апостола на свободата с
учениците от IV “б” клас
на СУ "Йордан Йовков" с
класен ръководител Анелия Христова проведохме
открит урок за живота и
делото на Левски, на който
присъстваха гости – учители от същото училище.
В началото на урока почетохме паметта на Апостола и си припомнихме
отново неговите завети.
След рецитала, подготвен
от учениците, представихме мултимедийна презентация посветена на
живота на неговия живот.
Четвъртокласниците
отлично се представиха на
теста „Познаваме ли Васил
Левски и живота му?". За
отличния резултат класът
заслужено получи грамота.

Памет за Васил Левски

то отекват в душите ни. Неговият
пример, неговите идеали живеят
и ще живеят в нашите сърца.
Заветите на Апостола, посветил
живота си на добруването на своя
народ, са ни нужни и днес...

чениците от пети клас с класни ръководители Венета Александрова и Елка Стоянова от СУ "Йордан
Йовков" проведоха в Детския отдел на библиотеката уроци по родолюбие по повод 144-годишнина от
гибелта на Васил Левски.
Не случайно почитаме подвига в деня на неговата смърт.
На 19 февруари 1873 г., в който завършва земният си
път - още ненавършил 36 години, започва безсмъртието
на Апостола - национална икона, човек, чиято философия
на саможертва пред олтара на Отечеството е събрана
в едно единствено изречение „Ако спечеля, печеля за цял
народ, ако загубя, губя само мене си”.

У
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ствата по т.4.1 - съгласно действащата
нормативна база и заповед на кмета
на общината.
4.4 Утвърждава размера на средствата по т.4. 2 - съгласно действащата
нормативна база и заповед на кмета
на общината.
4.5. Утвърждава Списък на пътуваразмер на 404 700 лв., в т.ч.
РЕШЕНИЕ № 325
щите лица от педагогическия персонал
- за строителство, основен ремонт в делегираните от държавата дейности
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Бюджет на Община и придобиване на ДМА 256 000 лв.; по образованието, които имат право
- за изграждане и основен ремонт на транспортните разходи, /съгл.
Тутракан за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан на общински пътища 148 700 лв.;
Приложение№ 5/
1.1.2.5. За зимно поддържане и
2. Отчет за дейността на Общински
4.6. Упълномощава Кмета на обсъвет- Тутракан и неговите комисии снегопочистване на общ.пътища 73 щината със Заповед да променя през
за периода от 01 януари 2016 г. до 31 800 лв..;
годината утвърдения списък по т.4.5.
1.1.2.6 Трансфери между бюджетни и лицата по т.4.1 при промяна на
декември 2016 г.
Докладва: Председател ОбС-Тут- сметки - 285 520 лв.
обстоятелствата.
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджетни
ракан
5. Приема Индикативен годишен
3. Приемане отчет за дейността на и СЕС - 0 лв.
разчет за сметките за средства от ЕС
1.1.2.8. Друго финансиране в раз- и за сметките за средства от ДМА и
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на мер на 0 лв.
ДЕС за 2017 г. /Приложение № 6.1 и 6.2
- чужди средства - 150 444 лв.
малолетнине и непълнолетните при
5.1.Приема индикативен разчет
- заеми към флаг - 150 444 лв.
Община Тутракан за 2016 г.
на капиталови разходи, предвидени
1.1.2.9. Преходен остатък в размер за финансиране със средства от ЕС,
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Общински план на 1 406 972 лв., в т.ч. във валута 3 730. средства по други международни
за младежта в Община Тутракан за лв. /съгл. Приложение № 12/
програми и договори и свързаното
1.2. По разходите в размер на с тях национално и общинско съфи2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан 11 336 682 лв., разпределени по нансиране, съгласно Приложение №
5. Промяна на наименованието на функции,групи, дейности и параграфи 6.1 и 6.2
Център за социална рехабилитация и /съгл. Приложение № 1/, в т.ч.:
6. Приема разчет на бюджетните
1.2.1. За делегирани държавни средства за разходи на Общински
интеграция.
Докладва: Кмет на Община Тутракан дейности в размер на 6 110 763 лв.
съвет. /Приложение № 8/
1.2.2. Допълнително финансира6. Промяна на наименованието на
7. Определя второстепенните разЦентър за настаняване от семеен тип не за делегираните от държавата поредители с бюджетни кредити /
дейности със средства от собствени Приложение № 7 /
за деца и младежи без увреждания.
Докладва: Кмет на Община Тутракан приходи и изравнителна субсидия
7. 1. Възлага на Кмета на общината
7. Включване на обект в Проект 337 411 лв.
със Заповед да определи конкретните
1.2.3. За местни дейности в размер права и отговорности на второсте„Красива България” 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан на 4 888 508 лв.
пенните разпоредители с бюджетни
1.2.4.Резерв за местни дейности кредити.
«ÌÄÁÈ¼ÉÁÉ¼ÊÀÄÔÉ¼ËÌÊ¿Ì¼È¼
за управление и разпореждане с имо- 0,00 лв.
8. Приема справка за намеренията
1.2.5. Утвърждава средносрочна за общинския дълг /Приложение № 9/
тите общинска собственост в Община
цел на бюджетното салдо по бюджета
Тутракан за 2017 г.
9. Определя размера на просроДокладва: Кмет на Община Тутракан на общината – за целево предназначе- чените задължения, от 2016 г. които
9. Утвърждаване списък на общин- ние - капиталови разходи и за текущи могат да бъдат разплатени от бюджета
разходи.
ските жилища за 2017 г.
2017 г. /Приложение № 10/
2. Приема Инвестиционна програДокладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приема Разчет за разходите по
10. Определяне на имоти – частна ма на Община Тутракан за 2017 г. в кметства /съгласно Приложение № 11/
общинска собственост, предназначени размер на 2 218 162 лв. по обекти
11. Приема актуализирана Бюджетза учредяване право на строеж по реда и източници на финансиране,/ съгл. на прогноза за местните дейности на
на чл.49а от Закона за общинската Приложение № 3/
Община Тутракан за 2017-2019 г. /
2.1. Одобрява разпределението Приложение № 15/
собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан на целевата субсидия за капиталови
12. Приема разпределение на пре11. Разпореждане с имот – об- разходи в размер на 451 700 лв. / ходния остатък от 2016 г. /съгл. Присъгласно
Приложение № 3/, в т. ч 17 ложение № 12/
щинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот 000 за делегираните дейности.
13. Приема разчета за целеви
2.2. Одобрява разпределението на разходи и субсидии, както следва за:
с идентификатор № 73496.501.3372 с
площ от 643.00 кв.м , ул. „Опълченска" целевата субсидия за изграждане и ос13.1 Членски внос 8 000 лв.
№28, кв.75 „а” находящ се в гр. Тутра- новен ремонт на ОПМ в размер на 148
13.2. Помощи по Решение на Об700 лв., /съгласно Приложение № 3/
кан, по КК на гр.Тутракан.
щински съвет 25 000 лв., в т.ч 2 000
2.3 Приема разчет на капиталовите лв. за стипендии.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Промяна в състава на Постоянна разходи, финансирани с приходи от
13.3 Субсидии за:
комисия по местно самоуправление, постъпления от продажби на общинЧиталища 240 900 лв.
нормативна уредба, ред, законност, ски нефинансови активи в размер на
Спортни клубове 24 900 лв., в.т.ч за
евроинтеграция, програми, проекти, 150 000 лв. /съгласно Приложение ФК - 18 000 лв.
регионална политика и опазване на № 3/
13.4. Упълномощава Кмета да
2.4. Приема разчета на капиталови договори допълнителни условия по
околната среда и в състава на Постоянната комисия по икономическа, разходи , финансирани със средства целевите разходи по т.13.3 за начинът
инвестиционна, аграрна и стопанска от постъпления от приходи от местни на предоставяне и отчитането на тези
дейност, бюджет, финанси, при- данъци и такси в размер на 0,00 лв. / средства.
ватизация и следприватизационен съгласно Приложение № 3 /
14. Приема следните лимити за
2.5. Приема разчета на капиталови разходи:
контрол.
Докладва: Председател ОбС-Тут- разходи , финансирани със средства
14.1. Представителни разходи на
от неусвоен лимит от преходния ос- Кмета на общината - до 2 % от общия
ракан
13. Изказвания, питания, становища татък от 2016 г. - 1 646 462,00 лв.., в годишен размер на разходите за
т.ч. за местни дейности 1 402 586 лв. издръжка за дейност „Общинска адмии предложения на граждани. Разни.
2.6 Приема разчета на капиталови нистрация”. /чл.90 от ЗДБРБ за 2017 г./
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄ  ÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ  £¼ u  
Въздържали се – няма, Против – няма разходи, финансирани със средства от
14.2 Представителни разходи на
преходен остатък държавен характер председателя на Общински съвет РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл. 52,ал.1 и чл. 21, в размер на 243 876 лв.
до 2 % от общия годишен размер на
3. Утвърждава разчета на средства- разходите за издръжка на за дейност
ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4
и ал.5 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и та за заплати на персонала в община „Общински съвет" /чл. 90 от ЗДБРБ
чл.39 от Закона за публичните финан- Тутракан за 2017 г., без звената от за 2017 г./
си/ ЗПФ /; във връзка с разпоредбите системата на образованието, които
14.3 Командировки в страната - 20
на ЗДБРБ за 2017 г.; ПМС № 374 от прилагат системата на делегираните 000 лв.
22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ бюджети /Приложение № 4/
14.4. Командировки в чужбина - 3
3.1.Утвърждава числеността на пер- 000 лв.
за 2017 г.; Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетна сонала в делегираната от държавата
14.5. Социално-битови разходи в
прогноза за местните дейности за дейност „Общинска администрация" размер до 3% от начислените трудови
следващите три години и за съставяне, 76.5 щатни бройки.
възнаграждения, в т.ч начисленията за
3.2. Упълномощава Кмета на общи- сметка на работодател.
изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Тутракан, Общин- ната със Заповед да променя броя на
15. Определя максималния размер
щата в общинска администрация, след на дълга, както следва:
ски съвет гр. Тутракан
1. Приема бюджета на Община Тут- настъпили промени по решение на
 ÊÀÄÔÉÄÛÎ Ì¼ÃÈÁÌ É¼ ËÇ¼Общински съвет през годината.
ракан за 2017 г. , както следва:
щанията по общинския дълг за 2017
3.2. Утвърждава числеността на г. не може да надвишава 15 % от
1.1. По прихода в размер на 11 326
682 лв. /съгл.Приложения № 1/ в т.ч.: персонала в ОП „БКС" 25,5 щатни средногодишния размер на собстве1.1.1.Приходи за делегирани от бройки
ните приходи и общата изравнителна
4. Утвърждава списък на длъжност- субсидия за последните три години по
държавата дейности в размер на 6 110
ите, които имат право на транспортни данни от годишните отчети за касово
763 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегира- разходи през 2017 г. /Приложение изпълнение на бюджета на общината,
ни дейности в размер на 5 191 603 лв.; № 5/
или 528 703. лв. /чл.32 от ЗПФ/
4.1 Утвърждава списък на длъж1.1.1.2. Целева субсидия за капи15.2. Номиналът на общинските гаталови разходи за финансиране на ностите и на лицата с право на ранции, които ще бъдат издадени през
делегирани от държавата дейности в транспортни разходи в границите на 2017 г., не могат да надвишават 5 %
населеното място и общината, когато от общата сума на приходите и общата
размер на 17 000 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи това произтича от характера на трудо- изравнителна субсидия по последния
на звената, прилагащи системата на вата им дейност
годишен отчет за изпълнение на
 Ç¼¾ÁÉ ÁÆÍËÁÌÎ  dªË¼Ã¾¼ÉÁ É¼ бюджет или 188 909 лв. /чл.32 от ЗПФ/
делегирани бюджети 72 810 лв..;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер околната среда”
15.3. Максималният размер на
ÚÇÁÌ¨ÁÑÈÁÀ¼ÅÌ¼ÆÎ¼ÌÊ¾¼
на 862 682 лв., разпределен съгласно
общинския дълг и общинските гаран- Изпълнител „Опазване на окол- ции към 31.12.2017 г. не могат да
Приложение № 12
В т.ч. капиталови разходи 243 ната среда”
надвишават съответно 528 703 лв. и
Йорданка Ангелова Методиева
876,00 лв.
188 909 лв.
Орхан Ибрям Исмаил
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми
16. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ - ОпМилица Светломирова Тодорова
между бюджет и СЕС 0.00 лв.
ределя максималния размер на новите
Ветеринарен техник
1.1.1.6 Чужди средства за разпозадължения за разходи, които могат
¦ÌÄÍÎÄ¼ÉÁÊÌ¿ÄÁ¾»ÆÄÈÊ¾
реждане - 33 332 лв.
да бъдат натрупани към края на 2017
4.2 Утвърждава списък на длъж- г. в размер на 1 397 859 лв. /до 15% от
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни
ностите с право на транспортни средногодишния размер на отчетените
сметки и СЕС - 0,00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности разходи от местоживеенето до мес- разходи за последните четири години
тоработата и обратно, когато те се без разходите , финансирани за сметв размер на 5 225 919 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер намират в различни населени места
ка на помощи и дарения/
 Ç¼ÌÑÄÎÁÆÎ  «Ç¼ÈÁÉ ®ÊÎÁ¾ ¨¼на 619 000 лв.;
17. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ 1.1.2.2. Неданъчни приходи в раз- ринов
Определя максималния размер на
- Медицински фелдшер – Киро ангажиментите за разходи, които
мер на 2 008 567 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субси- Драганов Йорданов
могат да бъдат поети през 2017 г. в
- учител в учебно и детско заве- размер на 4 659 530 лв. /до 50 % от
дия в размер на 998 400 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капи- дение
средногодишния размер на отчетените
4.3 Утвърждава размера на сред- разходи за последните четири години
талови разходи за местни дейности в

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 20 от 26 януари 2017 г.

без разходите, финансирани за сметка
на помощи и дарения/
18. Във връзка с чл. 94 от ЗПФ Определя размера на просрочените
вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2017 г. в размер
на 20 000 лв.
19.Във връзка с чл.94 от ЗПФ
- Определя максималния размер
на просрочените задължения, които
кметът следва да събере през 2017 г.
в размер на 484 189 лв.
20. Възлага на Кмета на общината:
20.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките
на общия приет бюджет за 2017 г,
както и да ограничава или спира
финансирането на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити,
при констатирани нарушения на финансовата дисциплина и разписаните
вътрешни правила на системата за
финансово управление и контрол.
20.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера
на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя.
20.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща
форма за размера на просрочените
задължения, в случаите на натрупани
просрочени задължения над 5 %
спрямо общинските приходи, както и
за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и
ликвидиране.
20.4 Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния
темп на нарастване на разходите за
местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване
на бюджетните приходи и/ или трайно
намаляване на бюджетните разходи.
21. Задължава Кмета на общината
да разпредели и утвърди одобрените
по общинския бюджет средства по
прихода и по разхода, по тримесечия.
22. Дава съгласие при временен
недостиг на бюджетни средства за
финансиране на:
22.1. местни дейности текущо да се
ползват временни безлихвени заеми
от бюджета на общината.
22.2. разходи по проекти до възстановяването им да се отправи мотивирано искане за безлихвен заем.
22.3. Да прехвърля със Заповед
за временно ползване средства от
бюджета по сметките за средства от ЕС
във връзка с финансиране на действащи проекти и до възстановяване на
средствата по тях.
22.4. Да договаря срока на безлихвения заем, както и условията за
погасяването му.
22.5. Да спазва изискванията на
чл.126 от ЗПФ при предоставяне
на свободни средства за временни
безлихвени заеми.
22.6. Във всички останали случаи,
при възникване на потребност от
временни безлихвени заеми, Кметът
на Общината внася предложение за
предоставянето им по решение на
Общински съвет.
23. При спазване на общия размер
на бюджета и при условия разрешени
от законодателството, /чл.125 от ЗПФ/
дава следните правомощия на Кмета:
23.1. В частта на за делегираните
от държавата дейности - да извършва
компенсирани промени между утвърдените бюджетни показатели за
разходите в рамките на една дейност,
с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
23.2. В частта на местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
23.3 Да преразпределя резерва, в
случай че е предвиден такъв в разходната част на бюджета и без да нарушава действащото законодателство
за възникнали неотложни разходи.
23.4. Да кандидатства по структурните и други фондове на ЕС по национални програми и други източници
за реализиране на годишните цели на
общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
23.5. Да кандидатства за средства
от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински
програми и проекти.
23.6. Да разработва и възлага
подготовката на общински програми
и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни
цели на общината.
23.7.Да кандидатства за средства
ÊÎÒÁÉÎÌ¼ÇÉÄÛ½ÚÀÂÁÎ °ÊÉÀ°§Ä
други източници за финансиране на
плащанията и за съфинансиране на
общински програми и проекти.
23.8. Да изисква със Заповед от
ръководителите на бюджетни звена
в срок до 31.03.2017 г. да разработят
и представят конкретни мерки за
изпълнение на приетия от Общинския
съвет бюджет за 2017 г.
24. Приема лимит, при наличие
на финансов ресурс допълнително

стимулиране на Кмета на общината до
60 % от основната месечна заплата на
тримесечие, а на кметовете на кметства до 30% лв. от основната месечна
заплата на тримесечие.
25. Приема план сметката на ОП
„БКС" /съгласно Приложение № 14/
26. Приема за сведение Протокола
от публичното обсъждане на бюджета.
/Приложение № 13/.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄ ËÊÄÈÁÉÉÊ  ÍÖ¾ÁÎÉÄци, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 327
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24
от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.
6 от ЗМСМА, Общински съвет- гр.
Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя
на Общински съвет-Тутракан за
дейността на Общински съвет- гр.
Тутракан и постоянните комисии към
него за периода 01 януари 2016 г. до
31 декември 2016 г.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 328
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
и чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
Приема отчета за дейността на
Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 329
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта Общински съвет
– Тутракан:
Приема Общински план за младежта в Община Тутракан за 2017 г.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл.21, ал.1, т. 23, във
връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Тутракан
реши:
1. Центърът за социална рехабилитация и интеграция да продължи
дейността като Центърът за социална рехабилитация и интеграция с
наименование „Надежда”, с адрес:
гр. Тутракан, ул. „Ангел Кънчев” № 4.
2. Ръководителят на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция
да предприеме мерки за промяна на
¯§®® ËÁÓ¼Î ÁÇÁÆÎÌÊÉÁÉËÊÀËÄÍ 
банкова сметка, документация.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл.21, ал.1, т. 23, във
връзка с ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 36, ал.2, т.4, т.”а” и т. „аа”
от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане и § 40
от Постановление № 228/04.11.2016
г., Общински съвет-Тутракан реши:
1. Центърът за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без
увреждания да продължи дейността
си като Център за настаняване от
семеен тип за деца без увреждания
с наименование „Мечта”, с адрес: гр.
Тутракан, ул. „Алеко Константинов”
№ 2 Б.
2. Ръководителят на Център за
настаняване от семеен тип за деца
без увреждания да предприеме
ÈÁÌÆÄÃ¼ËÌÊÈÛÉ¼É¼¯§®® ËÁÓ¼Î 
електронен подпис, банкова сметка,
документация.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от
ЗМСМА
1. Общински съвет – Тутракан
определя следния обект на Община
Тутракан за включване в Проект
„Красива България” 2017 г.: „Ремонт
на Обреден дом”.
2. Общински съвет-Тутракан приема Община Тутракан да участва с 50%
съфинансиране от общата стойност
на обекта.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 4, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Тутракан
«¬¤¡¨ ÊÀÄÔÉ¼ ËÌÊ¿Ì¼È¼ Ã¼
управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община
Тутракан за 2017 г.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.42,
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с
общински жилища, Общински съвет
гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2017
година на общинските жилища по

23.02-01.03.2017 г.
групи, според тяхното предназначение, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища по предназначение – за отдаване
под наем и настаняване на граждани
с установени жилищни нужди: общо
52 бр. в т.ч. в гр. Тутракан – 47 апартамента и 4 къщи, в с. Старо село - 1
апартамент;
2. Списък №2 на общинските жилища по предназначение – ведомствени:
8 бр. жилища; като 4 апартамента
са предоставени за безвъзмездно
ËÌ¼¾ÊÉ¼ËÊÇÃ¾¼ÉÁÉ¼d¨§®ÏÎÌ¼кан” ЕООД
3. Списък №3 на общинските жилище по предназначение – резервни:
4 апартамента;
4. Списък №4 на общинските жилища по предназначение – за продажба,
замяна и обезщетяване на бивши
собственици: 4 бр., в т. ч. по чл.38,
ал.5 от НРУУРОЖ
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄËÊÄÈÁÉÉÊÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ 
За – 13, Въздържали се – 2, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл.45, ал.3 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/,
Общински съвет гр. Тутракан
ª«¬¡ ¡§»ÄÈÊÎÄuÓ¼ÍÎÉ¼Ê½ÕÄÉска собственост, предназначени за
жилищно строителство, върху които
може да се учредява право на строеж
на лица с установени жилищни нужди, както следва:
 Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É ÏÇÁÊÌ¿Ä ¦ÄÌÆÊ¾
№19, кв.121; АОС - 1581/13.11.2013
г.; Идентификатор по КК и КР на гр.
Тутракан - 73496.501.3304; Площ/
кв.м - 518
 Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É ÏÇÁÊÌ¿Ä ¦ÄÌÆÊ¾
№21, кв.121; АОС - 1582/14.11.2013
г.; Идентификатор по КК и КР на гр.
Тутракан - 73496.501.3305; Площ/
кв.м - 516
Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É ÏÇ¨¼ÌÄÒ¼ Æ¾
АОС - 436/04.12.2008 г.; Идентификатор по КК и КР на гр. Тутракан
- 73496.501.3302; Площ/ кв.м - 1802.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄ ËÊÄÈÁÉÉÊ  ÍÖ¾ÁÎÉÄци, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 336
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:
 ¶§¤¡Ã¼ËÌÊÀ¼Â½¼É¼
недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
с идентификатор № 73496.501.3372
с площ от 643.00 кв.м , ул. „Опълченска" №28, кв.75 „а” находящ се
в гр. Тутракан, по КК на гр.Тутракан,
съгласно АОС № 417/07.10.2008г.,
при съседи: № №73496.501.3373;
73496.501.3371; 73496.501.321;
73496.501.3370 и 73496.501.3385.
Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6543,60лв.
/ шест хиляди петстотин четиридесет
и три лева и шестдесет стотинки / в
т.ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ .
¶£§É¼¦ÈÁÎ¼É¼ª½ÕÄÉ¼Î¼
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄËÊÄÈÁÉÉÊÍÖ¾ÁÎÉÄци, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.21, ал.1, т.24 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 47,
ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет
(ПОДОС), Общински съвет-Тутракан
избира състав на комисиите, както
следва:
Постоянна комисия по местно
самоуправление, нормативна уредба,
ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти, регионална политика
и опазване на околната среда:
Членове:
Чавдар Владимиров;
Нехат Кантаров;
Румяна Статева;
Бекир Изет;
ÀÌ§Ú½ÊÈÄÌÊÅÓÁ¾
Постоянна комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и
стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол:
Членове:
Красимир Петров;
Ангел Иванов;
Шенол Молла;
Алириза Алириза;
д-р Румен Паунов;
Николай Николов;
Димо Денчев.
Ç¼ÍÏ¾¼ÇÄÍÖ¾ÁÎÉÄÒÄ £¼u 
Въздържали се – няма, Против –
няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ
Слонът и Адам се среСтар и много богат
щат. Слонът: - Добре де, ти евреин починал. В завещакак дишаш с това?
нието си написал, че желае
всичките му пари да бъдат
В съдебната зала върви погребани с него. Сред близдело срещу 50-годишна ком- ките му настанал смут.
паньонка. Съдията е млад, с Едни казвали да изпълнят
малко опит в такива дела и последната воля, други отзвъни на свой по-възрастен казвали.
колега за съвет каква приНай-накрая се допитали до
съда да даде:
равинът, който отговорил:
- Колега, колко бихте на
- Напишете му чек.
дали на 50 годишна лека
жена?
- Скъпи, да знаеш колко
- Най-много 20 лева, мом- живеят змиите?
чето ми!
- Що, лошо ли ти е?

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

В аптеката:
Жена прави странни дви- Извинете, имате ли ви- жения пред огледалото:
агра за жени?
- Скъпа, какво правиш? - Бижутерийният магазин пита съпругът
е отсреща.
- Упражнявам хватки от
самозащита. Опасявам се в
Пепеляшка:- Кристална- тъмното да не ме нападне
та пантофка ми става. Кога някой сексуален маниак.
ще се оженим?
- Спокойно, жена! Чак толПринцът: - Това беше кова тъмно не става...
полуфинал. Сега ще мерим
сутиена.
- Моят мъж всяка вечер
тича против инфаркт и
- Госпожице, може ли за инсулт!
минутка?
- При коя?
- Не, тарифата ми е почасова!
- Гоше, ти защо закъсня
за училище?
Как да не й викам "скъ- Трябваше да откарам
па", като ми харчи 95% от нашата коза на разплод при
заплатата.
един козел от съседното
село, госпожо.
Попитали радио Ереван:
- А не можа ли баща ти да
- Как наричат мъж, който я свърши тая работа?
не употребява презерва- Може, ама козелът се
тиви?
справя по-добре, госпожо.
- Татко!
Семейство на средна
Двама полицаи си върве- възраст в зоопарка пред
ли и в един момент, цвък, клетката на лъвовете.
едно птиче се изакало на
Жената попитала пазача:
рамото на единия полицай.
- Колко пъти го правят
- Ей... Дай една кърпичка лъвът и лъвицата?
да го избърша - казал той
- 3-4 пъти на ден.
- А! Къде ще го гониш да
- Взимай пример от лъва
го бършеш.
скъпи!
Минали и покрай елените
Стюардесата пита път- и мъжът попитал:
ник:
- По колко пъти еленът и
- Желаете ли вечеря, гос- кошутата го правят.
подине?
- По 2-3 пъти годишно.
- Хм, а какъв е изборът?
- Видя ли скъпа?!
- Да или Не!
- А ти видя ли, колко са
му големи рогата на елена!
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Злите сили гониха кукери
П

о стар обичай в периода между Месни
и Сирни заговезни
се празнува Кукеровден.
Кукерските групи от селата Варненци и Старо
село обиколиха институции, фирми и училища в
Тутракан, а по улиците
освен, че танцуваха, за
да изплашат лошите
сили и да пропъдят студа, "биха и спъваха" с
гегите гражданите - за
здраве.
В сградата на Община
Тутракан те играха ритуални танци и бяха посрещнати от кмета д-р
Димитър Стефанов, който също отнесе "удари",
за да стои злото далече
от него, а късметът и
благоденствието да е с
населението на крайдунавската община.
“
ТГ”

Нови книги

бичаме Радио Шумен! - това споделиха учениците от
СУ "Йордан Йовков" в
Тутракан, които участват в кръжока "Творческо писане и журналистика" към Общински
център за извънучилищни дейности.
Заедно със своята
ръководителка Пламенка Ангелова, младите
журналисти посетиха
Радио Шумен и на място
се запознаха с творческата обстановка в
най-слушаемата радиостанция в Североизточна България.
“ТГ”

О

Лупита обичаше да глади

Нов фолклорен успех
на новочерненци
за "Най-автентична старовремска
софра", а за своето участие бяха
наградени с грамоти. Респект
самодейци! Желаем Ви нови
успехи!", със задоволство сподели библиотекарят на НЧ "Васил
Йорданов" - Радка Стефанова.
Новочерненското читалище
е едно най-активно работещите

¼ ¾ÎÊÌÄ ËÖÎ ÌÏË¼Î¼ Ã¼
изворен фолклор "Черненци" участва във фесÎÄ¾¼Ç¼ ÌÁÛÉ¼ Ì¼ÆÄÛ Ä ÃÁÇÁ¾¼
чорба от старовремската софра",
който се проведе миналия уикенд

З

ɚ  ɮɟɜɪɭɚɪɢ ɢɡɥɢ
ɡɚ ɪɨɦɚɧɴɬ ÄɅɭɩɢɬɚ
ɨɛɢɱɚɲɟ ɞɚ ɝɥɚɞɢ³ ±
ɫɬɪɚɫɬɟɧ ɡɨɜ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢ
ɜɨɫɬ ɢ ɢɡɰɟɥɟɧɢɟ ɨɬ ɟɞɢɧ ɨɬ
ɧɚɣɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɢɬɟɝɥɚɫɨɜɟ
ɧɚ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɬɚ ɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɚ
ÄɅɭɩɢɬɚɨɛɢɱɚɲɟɞɚɝɥɚɞɢ³
ɩɪɟɜɨɞ Ⱦɟɫɢɫɥɚɜɚ Ⱥɧɬɨɜɚ
 ɫɬɪ ɰɟɧɚ  ɥɜ  ɧɢ
ɫɪɟɳɚ ɫ ɱɭɞɚɬɚ ɩɨɥɢɰɚɣ
ɤɚ ɫ ɨɫɬɴɪ ɭɦ ɧɟɩɨɤɥɚɬɢɦɨ
ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬ ɢ
ɞɨɫɬɚɫɦɭɳɚɜɚɳɨɦɢɧɚɥɨɋ
ɧɟɜɡɪɚɱɧɢɹ ɫɢ ɜɴɧɲɟɧ ɜɢɞ
ɟɞɜɚɡɚɝɴɪɛɟɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬ
ɚɥɤɨɯɨɥɢɧɚɪɤɨɬɢɰɢɩɪɟɫɬɨɣ
ɜ ɡɚɬɜɨɪɚ ɫɥɟɞ ɧɟɜɨɥɧɨɬɨ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ ɧɚ ɧɨɜɨɪɨɞɟɧɨɬɨ
ɫɢ ɛɟɛɟ Ʌɭɩɢɬɚ ɟ ɫɴɳɢɧɫɤɢ
ɚɧɬɢɝɟɪɨɣ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚ
ɞɚ ɩɪɟɜɴɡɦɨɝɧɟ ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ
ɫɢ ɞɟɦɨɧɢ Ɇɚɤɚɪ ɞɚ ɫɟ ɟ
ɜɡɢɪɚɥɚ ɜ ɥɢɰɟɬɨ ɧɚ ɫɬɪɚɯɚ
ɯɢɥɹɞɢɩɴɬɢɡɚɧɟɹɧɹɦɚɩɨ
ɝɨɥɹɦ ɫɬɪɚɯ ɨɬ ɫɬɪɚɯɚ ɞɚ ɧɟ
ɛɴɞɟɲɨɛɢɱɚɧɋɬɪɚɫɬɬɚɣɞɚ
ɫɟ ɛɨɪɢ ɫɪɟɳɭ ɜɫɹɤɚ ɝɪɟɲɤɚ
±ɛɭɤɜɚɥɧɨɢɩɪɟɧɨɫɧɨɞɚɢɡ
ɝɥɚɠɞɚ ɜɫɹɤɚ ɝɴɧɤɚ ɪɭɲɚɳɢ
ɪɟɞɚ ɜ ɬɨɡɢ ɫɜɹɬ ɹ ɡɚɛɴɪɤɜɚ
ɜɨɩɚɫɧɚɢɫɬɨɪɢɹɜɤɨɹɬɨɫɟ
ɩɪɟɩɥɢɬɚɬ ɞɪɨɝɚ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢɹ
ɩɚɪɢ ɢ ɜɥɚɫɬ ɢ ɟɞɧɨ ɦɢɫɬɟ
ɪɢɨɡɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɭɛɢɣɫɬɜɨ
Ȼɟɥɹɡɚɧɫɱɟɪɟɧɯɭɦɨɪɢɫɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɧɢɹɡɚȿɫɤɢɜɟɥɩɪɢɜɤɭɫ
ɧɚɦɚɝɢɱɟɫɤɢɪɟɚɥɢɡɴɦɬɨɡɢ
ɪɨɦɚɧ ɟ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɞɟɠɞɚɡɚɨɩɪɨɳɟɧɢɟɢɨɫɬɪɚ
ɤɪɢɬɢɤɚ ɤɴɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨ Ɇɟɤɫɢɤɨ ɚ ɢ ɧɚ
ɰɟɥɢɹɦɨɞɟɪɟɧɫɜɹɬ
ɊɨɞɟɧɚɩɪɟɡɝɜɆɟɤ
ɫɢɤɨ Ʌɚɭɪɚ ȿɫɤɢɜɟɥ ɢɦɚ ɜ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɬɚ ɫɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ

Н

културни институции на територията на община Тутракан, сочат
отчетите от дълги години насам.
Те са организатори на утвърдилия
се вече Международен фестивал
на мамалигата, който събира
фолклорни състави и майстори
на вкусното ястие от двете страни
“ТГ”
на дунавския бряг.

в русенското село Бабово област
Русе.
"Нашите самодейки приготвиха вкусна чорба и гозби, а
мъжете направиха пивка греяна
ракия. Те завоюваха второ място

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 февруари - Нурсел КОШУДЖУ, Ст.спец "Касиер събирач МТД", Община Главиница
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар, ДГСТутракан
25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател
на ЧН на НЧ "Васил Йорданов - 1940 г.", с. Нова Черна,
община Тутракан
25 февруари - Петър АНГЕЛОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й-Вапцаров", Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР, Технически сътрудник,

Кметство Търновци, Община Тутракан
28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на Дирекция "Инвестиционни дейности и европроекти", Община
Тутракан
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцоров", Тутракан
28 февруари - Ангел ДИМИТРОВ, Изп. Пропускателен
режим, Община Тутракан
2 февруари - Михаил ЗЛАТАНОВ, гр.Тутракан

ɫɜɟɬɨɜɧɢ ɛɟɫɬɫɟɥɴɪɢ ɤɚɬɨ
ÄɄɚɬɨ ɝɨɪɟɳɚ ɜɨɞɚ ɡɚ ɲɨɤɨ
ɥɚɞ³ ÄɆɚɥɢɧɱɟ³ ɢ ÄɁɚɤɨɧɴɬ
ɧɚ ɥɸɛɨɜɬɚ³ Ɉɳɟ ɜ ɩɴɪɜɢɹ
ɫɢɪɨɦɚɧÄɄɚɬɨɝɨɪɟɳɚɜɨɞɚɡɚ
ɲɨɤɨɥɚɞ³ɢɡɞɚɞɟɧɩɪɟɡ
ɝ ɬɹ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɩɪɢɣɨɦɢɬɟ ɧɚ
ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɹ ɪɟɚɥɢɡɴɦ ɡɚ ɞɚ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɬɨ ɢ
ɫɜɪɴɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɩɨ ɩɨ
ɞɨɛɢɟ ɧɚ ɂɫɚɛɟɥ Ⱥɥɢɟɧɞɟ
Ʉɧɢɝɚɬɚɩɨɫɬɢɝɚɨɝɪɨɦɟɧɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɟɧɭɫɩɟɯɜɩɪɨɞɴɥɠɟ
ɧɢɟɧɚɝɨɞɢɧɢɡɚɟɦɚɩɴɪɜɨ
ɦɹɫɬɨɜɤɥɚɫɚɰɢɹɬɚɡɚɛɟɫɬɫɟ
ɥɴɪɢɜɆɟɤɫɢɤɨɩɪɟɜɟɞɟɧɚɟ
ɧɚ  ɟɡɢɤɚ ɚ ɩɪɟɡ  ɝ ɟ
ɟɤɪɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɩɨ ɫɰɟɧɚɪɢɣ
ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɨɬ ɫɚɦɚɬɚ ɩɢɫɚ
ɬɟɥɤɚ ɋɬɪɚɫɬɬɚ ɥɸɛɨɜɬɚ
ɠɚɠɞɚɬɚɡɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɫɜɨɛɨɞɚɬɚ ɫɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɬɟɦɢ
ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɦɟɤɫɢ
ɤɚɧɫɤɚɬɚɩɢɫɚɬɟɥɤɚɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɤɚɬɨ Äɩɪɢɧɰɟɫɚɬɚ ɧɚ ɥɚɬɢɧɨ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ³
ɋɴɫɫɜɨɹɡɚɜɥɚɞɹɜɚɳɢɧɚɫɢ
ɬɟɧ ɫ ɥɢɪɢɡɴɦ ɫɬɢɥ ȿɫɤɢɜɟɥ
ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɜ ɤɪɢɫɬɚɥɧɚ ɩɪɨɡɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɬɚ ɢ ɦɴɞɪɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɰɢɬɟ ɫɢ ɧɚ ɰɹɥɚ ɟɞɧɚ
ɢɡɝɭɛɟɧɚɤɭɥɬɭɪɚ

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
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