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РЕГИОН

НОВИНИ
ОТКРИВАТ ЛИНИЯ ЗА СИГНАЛИ ЗА
ИЗБОРНИ НАРУШЕНИЯ
МВР открива линия за приемане на сигнали от граждани, свързани с нарушения на изборния процес. На тел.
982 2232, факс 982 56 46 и e-mail: izbor@mvr.bg ще се
приемат сигнали, информират от ведомството. Линията ще работи без прекъсване.
КРИМИНАЛЕ
39-годишният К.Н. управлявал лек автомобил „Форд”,
оборудван с табели, издадени за друго МПС. Той бил
засечен от пътни полицаи на 16 март в района на
Тутракан. Срещу него е започнато бързо производство.
24-годишният Б.С. управлявал лек автомобил „Деу”,
нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от
пътни полицаи на 19 март в района на Тутракан. Срещу
него е започнато бързо производство.
Пожар в сухи треви са погасили вчера огнеборци от
Противопожарен участък – Главиница. Произшествието
е станало около 16.30 часа на 20 март в землището на
село Стефан Караджа. Няма материални загуби.
48-годишният О.М. е задържан за срок до 24 часа,
след като причинил средна телесна повреда на 66-годишен мъж. На 21 март в село Подлес след почерпка
с алкохол между двамата възникнало спречкване, при
което по-младият мъж причинил на по-възрастния счупване на ребра и мишница. Пострадалият е настанен за
лечение в МБАЛ-Силистра, а извършителят, който има
предишни криминални появи, е задържан. Срещу него е
образувано досъдебно производство.
Смесена гора край Тутракан e спасена от опожаряване на 21 март. В близост са горели сухи треви, но
противопожарният екип е успел да ги погаси, преди да
се стигне до загуби.

Създадена е организация за
обезпечаване на реда и
сигурността на предстоящите
избори за Народно събрание
ОДМВР-Силистра е
създадена организация за произвеждането на изборите за Народно
събрание на 26 март 2017
г. Утвърден е план за дейността на областната
дирекция за гарантиране на
сигурността, противодействието на престъпленията против политическите
права на гражданите и
опазването на обществения ред и охрана в периода
на подготовката и произвеждането на вота.
Със заповед на директора
старши комисар Кристиян
Петров е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи силите и средствата
на областната дирекция
и ще координира взаимодействието с всички институции, имащи отношение
към изборния процес.
Около 270 служители на
ОДМВР-Силистра, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и РД
„Гранична полиция” ще се
включат в охраната на обществения ред и изборните

В

секции на територията на
областта.
Във всички изборни помещения са извършени охранителни проверки и е проконтролирана пожарната
обезопасеност, за да се
избегнат излишни рискове.
Предприети са мерки
гражданите, които нямат
издадена лична карта или
не притежават валидни
документи, също да могат
да упражнят правото си на
глас. Те могат да подадат
искане за издаване на удостоверение за гласуване в
сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра, в РУ-Дулово
и в РУ-Тутракан от 21 до
25 март 2017 г. от 08.30 ч.
до 17 ч., а на 26 март – от
08.30 до 19.00 часа.
Сигнали на граждани за
нарушения, свързани с изборния процес и съотносими
към дейността на МВР, се
приемат на откритата
денонощна линия в МВР на
тел. 982 2232, факс 982 5646
и e-mail: izbor@mvr.bg
“ТГ”
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Важно заседание на Общински
съвет-Главиница предстои
М
Калина ГРЪНЧАРОВА
артенското заседание на Общински
съвет-Главиница,
редовно по своя характер, е свикано от неговия
председател Месут Алиш
на 29 март от 14:00 часа.
Общинските съветници ще
разгледат и вземат решения по 18 докладни записки
включени в предварителния
дневен ред.
Началото на сесията
ще бъде поставено с
ново обсъждане решение
№190/28.02.2017 г., върнато като нецелесъобразно.
То се отнася до приетите
изменения в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Главиница, неговите комисии
и взаимодействието му с
Общинска администрация.
Ще бъде обсъдена и предложената отмяна на Решение №104, прието на
29.06.2016 г. от местния
парламент, за сключване

на споразумение за разсрочване на дълг по договор за
„Реконструкция и изграждане на спортен център в гр.
Главиница“, финансиран от
ДФ „Земеделие".
Следващата важна докладна записка предложена
от кмета на общината
Неждет Джевдет се отнася до подписване на тристранно споразумение с
управляващ орган на ОП
„Околна среда 2007-2013 “
и министъра на финансите
за намаляване на задължението по наложена финансова корекция с 80 на сто
по проект „Изграждане на
канализационна мрежа към
ПСОВ гр. Главиница ".
С не по-малко по важност
е предложеният Годишен
отчет за състоянието на
общинския дълг на Община
Главиница към 31.12.2016 г.
На вниманието на съветниците ще стоят още
актуализацията на списъка
на второстепенни разпоре-

дители с бюджет в Община
Главиница за настоящата
година; преобразуването
чрез промяна на вида по
чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и
училищното образование
на Основно училище”Иван
Вазов”, с.Зафирово в Обединено училище „Иван Вазов”;
годишен отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на
Община Главиница за 2016
г.; промяна в Правилника за
устройството и дейността на ОП „Общински имоти
и комунални дейности”;
изменение на Наредба №32
за записване, отписване и
преместване на децата в
общинските детски градини; попълване на Годишната
програма за управление и
разпореждане с имоти –
общинска собственост и
няколко разпоредителни
сделки в тази връзка.
На заседанието ще бъде
определен представител

на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена
територия, обслужвана
от „В и К” ООД-Силистра,
както и предложението за
предоставяне на управлението, стопанисването,
поддържането и експлоатацията на Пречиствателна
станция за отпадни води,
част от водопроводна и
канализационна мрежа, изградени по проект на ОП
„Околна среда 2007-2013”
на ВиК.
Съществен момент на
сесията е изборът на управител на „Общински превози” ЕООД – Главиница,
както и годишния финансов
отчет на това предприятие за 2016 г.
Като ход от подготовката за заседанието, на 27
март (понеделник) от 14:00
ч. на редовно заседание са
свикани петте Постоянни
комисии.

BG05М9ОР001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект "Независим живот за гражданите на Тутракан"
На 01.01.2016 г. стартира изпълнението на проект „Независим
живот за гражданите на Тутракан”
по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР0012.002-0042-С001, Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020. Проектът
на стойност 494 451.93 лв. и
се осъществява с финансовата
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е
19 месеца и се изпълнява в партньорство с организация доставчик на социални услуги „СОНИК
СТАРТ” ООД.
Проектът е в отговор на засиленото търсене на услуги в домашна
среда и дава достъп на хората с
увреждания и тези над 65 години с
невъзможност за самообслужване
до качествени социални услуги,
за социално включване в обществения живот и превенция на
настаняването в специализирани
институции, както за създаването
на нови работни места в сферата
на социалната икономика.
Същинското предоставяне на
социалните услуги стартира на
26.02.2016 г. Услугите включват
дейности за лична помощ, соци-

ална подкрепа и социално включване, комунално-битова помощ.
През едногодишния период от
услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник” са се възползвали 96 потребители, почасово в зависимост от специфичните
им потребности и индивидуална
социална оценка.
Създадени са работни места за
преки доставчици на услуги, като
през този период е била осигурена работа на общо 58 социални
асистенти и домашни помощници.
Във връзка с изпълнението на
проекта е създадено и функционира Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда,
което координира отношенията
между доставчици и потребители,
подпомага дейността на преките
доставчици и им оказва техническа и методическа помощ.
За качественото предоставяне
на социалните услуги екипът на
Звеното (ръководител и технически сътрудник) извършва ежемесечен мониторинг - проверка на
място в дома на всеки потребител
с цел по-добра координация
доставчик на услуги-потребител.
Проследява процеса на предоставяне на услугата; изпълнението на дейностите, разработени

в индивидуалните планове за
всеки потребител; констатиране
на възникнали проблеми и предприемане на мерки за тяхното
отстраняване.
Резултатите от извършения
мониторинг показват добро качество на предоставяните услуги,
атмосфера на доверие и взаимно
уважение в отношенията доставчик-потребител. Като отзвук
за доброто качество на услугите
са многобройните запитвания и
подадени заявления от жители на
община Тутракан с молба да получават услуги в домашна среда.
За създаване на подходяща
среда и условия за работа Звеното за почасово предоставяне на
услуги ползва модерно оборудван
офис в сградата на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция, където потребителите
могат да получат и допълнителни
услуги, извън тези финансирани
по проект „Независим живот за
гражданите на Тутракан”. Със
средства по проекта са осигурени
необходимите канцеларски материали и работно облекло за всеки
от доставчиците на услуги.
За поддържането на добър психологически климат, на взаимоотношения на добронамереност,

толерантност и взаимопомощ
доставчиците на услуги ежемесечно получават психологическа подкрепа, консултации и
супервизия от специалисти от
партниращата организация.Така
повишават своите професионални компетентности, подобряват
организацията на работното си
място, развиват способностите си
за съвместна работа.
За потребителите на социални
услуги е осигурена мотивационна
или психологическа подкрепа според техните индивидуални потребности. Подкрепата е насочена към
възстановяване и поддържане на
процеса на тяхната социализация,
промяна в ценностите и личната
им мотивация.
Чрез изпълнението на проект
„Независим живот за гражданите
на Тутракан” се разширява броя на
социалните услуги, насочени специално към хората с увреждания
и хората над 65 години с невъзможност за самообслужване за
задоволяване на потребностите на
хората в неравностойно положение и подобряване на качеството
им на живот.
Екип на управление на проект
"Независим живот за
гражданите на Тутракан"

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 март 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити умения, шофьор кат.В
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 работник зареждане на рафтове – средно обвъзможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗА- разование, двусменен режим на работа
ЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
1 носач товарач на стоки – средно образование,
две направления:
двусменен режим на работа
4 общи работници в промишлеността – основно
- За обучение по време на работа
образование
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
2 машинни оператори – основно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техни1 технолог, моделиране и конструиране на облекческо обр.
ло – средно професионално образование, за с.Цар
1 машинен оператор, производство на пластма- Самуил
сови изделия – средно обр.
1 гладач – без изискване за обр., професионален
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
опит, за с.Цар Самуил
Други СРМ към деня:
2 шивачи – без изискване за обр., професионален
1 1 продавач на хранителни стоки – няма изис- опит, за с.Цар Самуил
кване за заемане
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
3 оператор, производствена линия – средно об***За всички работни места трудовите догоразование
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточ1 мениджър – средно образование, компютърни нено, че договорът е безсрочен.

Инж. Никола ВАСИЛЕВ:

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Кой се храни от топлата
"ел./токова" баница в България?

Калина ГРЪНЧАРОВА
Инж. Никола ВАСИЛЕВ е
от Тутракан. Трудовата му
биография включва работа
в завод "Славянка" като
директор, бил е и началник
на "В и К" - Тутракан и др.
Сега е пенсионер, активен
общественик.
В това интервю той разказва за патилата си с
Е.ОН/ЕНЕРГО Про и изводите, до които в крайна

сметка е стигнал в многогодишната съдебна сага
с тях.
- Г-н Василев, разкажете
Вашата история.
- През м.декември 2012 г.
установих, че ЕНЕРГО Про
ми надписва сметките. Влязох в спор с администрацията им. Последва рекет - от
28 януари 2013 г. прекъснаха
електричеството. Коронен
номер на ЕНЕРГО Про! Не

ги интересува дали си прав
или не. Играят си с теб на
издръжливост. Смятат се
за силните на деня и недосегаеми. Изготвих си план
да издържа рекета. ЕНЕРГО
Про не издържа и на 17 април
2013 г. ми изпрати първата
заплаха. После дойде заплаха
и от рекетьорска фирма.
Имаше и други заплахи.
На 9 юни 2016 г. ЕНЕРГО
Про мина към финала. Представи Искова молба пред
Районен съд - Тутракан придружена с много документи,
от които най-важни: Решение на ДКЕВР от 7 ноември
2007 г. и Договора към него.
На 10 октомври 2016 г.
в Районен съд-Тутракан се
състоя открито съдебно
заседание. От страна на
ЕНЕРГО Про никой не се
яви. Пред районния съдия
представих неопровержими
доказателства и смачках
фасона на ЕНЕРГО Про.
На 28 ноември 2016 г. районният съдия взе Решение.
Отхвърли иска на ЕНЕРГО
Про като неоснователен.
Даде двуседмичен срок за
обжалване. ЕНЕРГО Про не
го обжалва и Решението
влезе в сила от 21 ноември
2016 г.
- До какъв извод стигнахте след четиригодишната сага?
- Направих анализ на мно-

го документи и установих
следното:
1. През управлението на
Царя, по инициатива на БСП,
на 9 декември 2003 г. Царят
"роди" ДКЕВР - малък кошер
пълен с търтеи.
2. Правителството на
Станишев роди три български кошера пълни с тарикати: ЧЕЗ (29.11.2006 г.),
Е.ОН (7.11.2007 г.) и EVN
(15.07.2006 г.). В последствие Е.ОН се преименува
в ЕНЕРГ Про и работи с
лиценза и договора на Е.ОН.
- Някакъв съвет към българските граждани?
- Да. Гласувайте за БСП,
АБВ, Движение 21, ДПС и
ДОСТ! Тези партии ще направят желязна коалиция
и ще създадат условия да
плащате все по-скъпо електричество, хляб, вода и др.
- Ще изпълнят ли съветите Ви?
- Непременно, защото:
1. Българинът е мазохист!
2. Той иска да бъде зле!
3. Това му дава възможност да хленчи, вайка, оплаква, роптае, псува, да ходи
на църква - там той целува
икони, пали свещи и се моли
на Господ - да му...???
- Последно изречение?
- Да живеят и пребъдат
през годините, които ни чакат, БСП, АБВ, Движение 21,
ДПС и ДОСТ! Ура, другари!

"Наказания без престъпления"

Анастасия ЯКОВА подготвя нова книга, която
е нарекла "Наказания без
престъпления". В нея описва
страданията, изключително
трудния живот и оцеляването на таврийските българи,
чиято потомка е самата
тя, по време на сталинския
терор.
Книгата е посветена на
майка й Дуся Донкова, която
скоро ще навърши 90 години.
В този брой на в. Тутракански глас" предлагаме
част от новата творба.
Жестокостите по депортацията протичала с пълна

сила. Продължила насилствената акция по възвръщането
на „изменниците” и „продажниците” както са ги наричали
активистите на сталинската
диктатура и активистите
на новоизлюпените органи на
властта в България – основната партия БКП.
Позовавайки се на чл.4 от
Споразумението за примирие,
трябвало до 10 април 1945
г. да бъде изпратен първият
ешалон с таврийски българи
в срок от 10 дни. Контрола и
изпълнението са били на специални пълномощници на СКК
/съветска комисия/ съвместно
с областните и околийските
управители. Кметовете по
места трябвало да упражняват постоянно наблюдение,
„като не се позволи отклоняването от местожителството”/Атанас Марков/.
С активното съдействие на
новата ОФ-власт Червената
армия на маршал Толбухин,
като окупационна войска, се
разпорежда тотално в България.
Жестокостта стигнала до
там, че не се оставят учениците да завършат учебната
година и ако мъжете отсъстват /отишли другаде на

работа или по други причини/
за жените и децата няма компромис, тръгват с ешалоните
без главата на семейството.
Започва съпротива от страна на българските таврийци
- нежелание за депортация.
Някои от тях със семействата си търсят убежище в
по-малките села при добри
хора, други сменят местонахождението, имало и случаи,
когато бежанците си сменят
имена или външния си вид.
Но всичко това е напразно,
сталинистите и техните български послушници изпълняват
стриктно задълженията си. В
акцията се включват и органите на МРВ. Отношението
е било равносилно като към
престъпници, извършили незаконни деяния. А престъпление
ли е да искаш да живееш спокойно и да отгледаш поколение
на родна земя? Най-многобройни по списък преселници
за депортация са били във
Варна, Русе, Шумен, Добрич.
Само единици от тях успели
да избегнат депортацията и
то с голям риск на живота на
семействата си.
Илия Гюров от Добрич, тогава е бил ученик, си спомня
за свой любим учител по руски

*Подайте годишната си декларация, без да
пътувате до областния град
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ɨɮɢɫɚ ɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɢɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟɧ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟɧ ɤɨɞ ɉɂɄ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɞɚɨɛɹɜɹɬɞɨɯɨɞɢɬɟɫɢɱɪɟɡ©Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ

език - Димитър Милчев, български тавриец. В класната
стая органи на МВР влизат
най-демонстративно и арестуват изненаданият учител.
Този нагъл акт стресира и
стъписва учениците.
В своята книга Атанас Марков се позовава на в-к „ПроАнти”, бр.35/2005 г. , в който
се описва кървавата разправа
в „Българския „Катин” във воденската гора, между селата
Воден и Острово. От 70-80-те
години на миналият век обектът е правителствена ловна
база. През бомбардировките
над гр. Плоещ през войната,
в района е паднал самолет.
Изровена била голяма яма. Тук
били разстреляни и заровени в
масов гроб 40 таврийци, нежелаещи за преселване от органите на ЧК. Вината им била, че
искали да останат на земята
на дедите си от страх от да
се върнат в съветските земи
и разправата на Сталинската
политика. Помилваните жени и
деца незабавно били заведени
в пунктовете за депортация.
Сега районът е обграден с
телена ограда и непристъпен
за посещение. Това деяние
е отбелязано също във в-к
„Дума”бр. 183 /10.08.2002 г.

ɧɨɜɟ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɫɧɚɛɞɟɧɢ ɫ ɨɛɪɚɡɰɢ
ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɡɚ ɞɚɧɴɱɧɨ
ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɬɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɝɨɞɢɲɧɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚ
ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɬɟ ɥɢɰɚ
ɡɚɟɞɧɨɫɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚɤɴɦɬɹɯ
ɫɩɪɚɜɤɢɡɚɨɤɨɧɱɚɬɟɥɧɢɹɪɚɡɦɟɪ
ɧɚ ɞɚɧɴɤɚ ɝɨɞɢɲɧɢ ɨɬɱɟɬɢ ɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢ
ɫɭɛɟɤɬɢɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬɚɤɴɦɬɹɯ
ɩɨɳɢª  ɜ ɩɥɢɤ ɫ ɨɛɪɚɬɧɚ ɪɚɡɈɛɪɚɡɟɰ ɧɚ ɩɨɞɨɯɨɞɧɚɬɚ ɞɟɩɢɫɤɚɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜɩɨɳɟɧɫɤɢɹ
ɤɥɚɪɚɰɢɹɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɬɟɝɥɢɛɟɡɤɥɨɧ ɩɪɢ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɢ
ɩɥɚɬɧɨɢɨɬɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ
ɜɯɨɞɹɳɧɨɦɟɪ
ɧɚɇȺɉZZZQDSEJ
Ɉɛɳɨ  ɫɚ ɩɨɳɟɧɫɤɢɬɟ ɤɥɨ“ТГ”

Пощите в Силистренско са обезпечени
с документи за данъчната кампания
ɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɇȺɉ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɬɟ ɡɚ ɨɛɥɚɝɚɧɟ
ɧɚ ɞɨɯɨɞɢɬɟ ɡɚ  ɝ Ɉɫɜɟɧ ɜ
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РЕГИОН

23 - 29.03.2017 г.

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

заповед
№ РД-04-319/13.03.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във
връзка с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2 и ал.3
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №336 по Протокол
№20 от 26.01.2017 г. на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на 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 № 417/07.10.2008 г., при съседи: № №73496.501.3373;
73496.501.3371; 73496.501.321; 73496.501.3370 и 73496.501.3385,
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 6543,60 лв. /шест хиляди петстотин
четиридесет и три лева и шестдесет стотинки/ в т.ч. 20% ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в ЦКБ
АД, клон Русе.
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 06.04.2017 год. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 16.03.2017 г. до 16.00
ч. на 05.04.2017 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 500,00 лв. /петстотин лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.:
0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 24.00
лв. с ДДС, платими на касата към Информационния център по
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 16.03.2017
г. до 16.00 ч. на 05.04.2017 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за
допускане до участие в търга, с приложени документи, описани
в същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение
за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при
участие на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението
за участие в търга следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при
участие на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат
задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.
на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание
на предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00 ч. на
деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на
кандидати търгът да се проведе на 13.04.2017 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните
книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с
ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ
АД, клон Русе, в срок от 07.04.2017 г. до 16.00 ч. на 12.042017
г. Депозитът за участие в повторния търг, в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF
в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 07.04.2017 г. до 16.00 ч. на деня,
предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни
документи – 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на повторния
търг, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан
непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на
кандидата.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Тутраканци доминират в канадската борба
като цитираха имена на
Димитрина Димитрова при
жените, Красимир Костадинов и Сашо Андреев - при
мъжете. Всички те от Тутракан!

90 кг - на лява и дясна ръка,
при мъжете.
Статистиката за тутраканци сочи още, че при
юношите, Тодор Йорданов
е първи на лява и дясна

Ʉɪɚɫɢɦɢɪ
ɄɈɋɌȺȾɂɇɈȼ

ɋɚɲɨ
ȺɇȾɊȿȿȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Пълна доминация на световните ни шампиони на
държавното по канадска

са Краси Костадинов и Димитрина Димитрова.
96 комплекта медали в
различните дивизии бяха
разпределени на държавното първенство по канадска
борба.
Всички окичили се със
златните медали от състезанието в своите категории завоюваха правото

борба" - единодушни бяха
всички български медии за
завършилото първенство в
Ямбол по този силов спорт,

да са част от националния
отбор и да защитават името на България като водеща
нация в канадската борба на
европейското първенство,
което ще се проведе от
12 до 21 май в Катовице,
Полша и на световното в
Будапеща, Унгария от 2 до
11 септември т.г.

Ɂɥɚɬɟɧɦɟɞɚɥɡɚ
ɌɨɞɨɪɃɈɊȾȺɇɈȼ

При мъжете тутраканският СК по канадска борба
"Надмощие" (Overpower) се
класира отборно на второ
място. "Надмощие" е новият спортен клуб, който
от началото на годината
е съдебно регистриран, информира неговият председател - световният шампион
по канадска борба Сашо
Андреев. Андреев стана
републикански шампион за
пореден път в категория до

ȻɨɠɢɞɚɪɋɂɆȿɈɇɈȼɧɚ
ɩɨɱɟɬɧɚɬɚɫɬɴɥɛɢɰɚ

ръка в категория до 65 кг, а
четвърти при мъжете - на
дясна.
Божидар Симеонов е първи
на дясна ръка и трети - на
лява, в категория до 80 кг
при мъжете.
На дясна ръка в категория
до 75 кг при мъжете, Светослав Калчев е сребърен
медалист.
Безапелационни победители в своите категории,
както споменахме по-горе

Ⱦɢɦɢɬɪɢɧɚ
ȾɂɆɂɌɊɈȼȺ

В СУ „Христо Ботев“

Пролетта ражда нови идеи!

астъпи астрономическата пролет. Дългата и студена зима
вече си отива. Пролетта
идва, за да възроди надеждите, копнежите, мечтите.
Природата се събужда за
нов живот. И енергията
в децата кипи и прелива.
Раждат се нови и свежи
идеи.
На 20 март в училищната
библиотека, организирахме
съвместно с Росица Николова, интерактивен урок за
учениците от 3а клас. Посветихме го на най-красивия
годишен сезон – пролетта.
Децата гледаха с интерес
видеоклипове, запечатали
нейното вълшебство. Слушаха песни. Танцуваха. С
голямо желание четоха прекрасни пролетни стихове
от български автори, публикувани в „Образованието
БГ“ и от книгите, с които
разполага библиотеката.
Въодушевиха ги страниците
на „Детски поетичен календар“, „Златна книга на бъл-
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гарската поезия за деца“,
„Детство мое“, „Поезия за
деца и юноши“. Насладиха
се на прекрасните творби
за животворната пролет,
създадени от майсторите
на перото Иван Вазов, Елин
Пелин, Асен Разцветников,
Елисавета Багряна, Чичо
Стоян, Васил Попович, Ран
Босилек. Чрез магията на

словото почувстваха отново красотата, свежестта,
благоуханността на пролетта.
За учениците от осми а
клас в този ден организирахме и проведохме, съвместно
с Валентина Златева, урок
в библиотеката, посветен
на кристалите и минералите. Гост отново ни беше
Никола Бонев, който разкри
на осмокласниците част от
тайнството на видовете
скъпоценни и полускъпоценни камъни. Едва ли сме се
замисляли за тяхната сила
и действие, за красотата
и положителните промени,
с които даряват хората.
В самото навечерие на
пролетта – на 17 март тази
година, на гости в училищната библиотека дойдоха
учениците от 2а клас с
класен ръководител Елеонора Тодорова. Въведохме
децата в тайнството на
библиотеката. Научиха от
сериите на анимационния

филм за приключенията на
костенурчето Франклин,
как то заема книги от
библиотеката и проследиха
дейността на неговия клуб
по четене. Читателските
неволи на Франклин, с които
се запознаха второкласниците, ще им помогнат да запомнят много от правилата,
които трябва да спазват
при посещенията си в библиотеката и общуването с
книгата. Слушаха с интерес
молбата на книгата, която
прочете тяхна съученичка.
Всички момичета и момчета станаха читатели на
училищната библиотека и
си избраха книжки да четат.

Пожелавам им да открият
удоволствието и ползата
от четенето. Да изживеят
прекрасни мигове с героите
от книжките.
Ежегодно в периода от 25
март до 1 април в община
Казанлък се провеждат
Чудомирови празници. За
първи път в програмата
им тази година ще бъде
включена проявата „Национално ученическо четене

на Чудомирови разкази “,
организирана от Фондация
„Чудомир“, ЛХМ „Чудомир“,
под егидата на Обществения посредник на Община
Казанлък.
Затова на 21 март в
училищната библиотека,
съвместно с Геновева Стоянова, решихме да се включим
в горепосочената проява и
организирахме литературно четене с учениците от
единадесети б клас на част

от подбраните 13 разказа
от създадената страница
в Интернет „Да открием
Чудомир“, илюстрирани с
картини на автора. Четохме заедно с учениците
„Лъжлив Съби“, „Соломонов
съд“, „Не съм от тях“ и
„Провинциалистки“. Дискутирахме. Смяхме се от
сърце на комичните ситуации. Гледахме с интерес
прекрасната презентация,
която представя живота и
делото на уникалния творец.
Убедихме се, че е истински
познавач на „нашенците“,
а акварелната му серия
рисунки е „забележителна
като типаж и настроение“.
Образите, разработени от
Чудомир, са „най-веселите
и жизнерадостни българи,
излезли под четката на наш
художник.” Впечатлени сме
от начина, по който ги е
изследвал и описал.
Пожелавам и на вас, скъпи
читатели, да изживеете незабравими мигове от страниците на любимите книги.
Честита пролет!
Анка КОЗАРЕВА
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Черните кукери от с. Варненци
участваха във феста "Калипетрово`2017"
През годините, групата
на Черните кукери е участвала в различни фестивали
- регионални, национални,
международни. Завоювали
са призови места и награди
при своите участия - златен
медал от 20-я Международен
фестивал "Сурва - 2011" в
Перник, първа награда на
"Кукерландия" в Ямбол и тазгодишния фестивал в Стара
Загора, специална награда
от "Калипетрово-2011".
През м.юли 2008 г. в Европейския ТВ-шампионат
по фолклор групата стана
европейски шампион, а през
2010 г. на Международния
фестивал Еврофолк варненските кукери са удостоени
със статуетка "Златен
Калина ГРЪНЧАРОВА
13-тото издание на Националния фестивал на кукерите "Калипетрово-2017" вече
е в историята.
На централния площад в
голямото силистренско село
на 18 март се бяха събрали
десетки любопитни - една
част от тях виждали и
друг път кукери, други - за
първи път.
Фестивалът, както му
прилича, бе открит от
кмета на селото - инж.
Пеньо Пенев, а участниците и присъстващите бяха
поздравени и от кмета на
община Силистра д-р Юлиян
Найденов. Всъщност, организатори на събитието са
именно Община Силистра,
Кметство Калипетрово и
местното читалище "Пробуда - 1940 г.", което на
практика изнася на плещите
си цялата организация по
това интересно събитие.
Цветна, шарена красота
- такъв бе фестивалът!

Живописни облекла с маски
върху главите, с препасани
през кръста тежки многогласни траки, звън, който
създава празничната кукерска емоция.
Във фестивала участваха
7 кукерски групи - от най-далеч бяха дошли обединената
кукерска група "Сахране"
- от селата Горно и Долно
Сахране, община Павел Баня
и кукерите от група "Камилари" при НЧ "В.Левски", с.
Добрина, община Провадия.
Своя характерен танц
представиха Черните кукери, самодейци при НЧ "Светлина" в село Варненци, които
имат 55-годишна история
като група и са единствени
по рода си в цяла България.
Техен ръководител от 2007
г. е Димитър Добрев. За
участието си те получиха
Грамота и парична награда.
Според традицията, на
Куковден, със своите ритуални действия кукерите
прогонват злите сили, кои-

то са презимували в селото.
Има поверие - ако кукер те
докосне или удари, годината
ще ти е добра, ще бъдеш
здрав, а младите булки, които искат да имат рожби,
сами закачат кукерите с
думите: "Имам дупе за бой,
но няма кой!".
Почти всички момчета от
с. Варненци са ставали кукери през годините, а кукер
можеш да бъдеш нечетен
брой години - 1, 3, 5 и т.н.

от група "Каракуши" от кв.
Попово в гр. Алфатар. Името означава "Черна птица"
и затова на тотема "Каракуши" кукерите носят по две
пера. И още Кукерските групи от Кайнарджа, Айдемир
и домакините - "Гребенци",
които грабнаха и голямата
награда на фестивала.
Изпълненията на групите
бяха оценявани от жури с
председател доц. Йордан
Касабов - етнолог и исто-

рик и членове - хореографът
Йордан Филипов и зам.-кметът на Калипетрово - Величка Бъдинова.
Всъщност, кукерите играят за нов живот. Звъннат
ли хлопките на кукерските
пояси, народът се готви да
посрещне новата стопанска
пролет, с надежда за богат
плод по ниви и градини, с вярата: "Да потъне вдън земя
злото - да царува доброто!".

Орфей".
На последния фестивал
в с. Калипетрово имаше и
гости от румънското село
Брънеще, голяма част от
населението, на което е с
калипетренски корени. В селото също се провежда кукерски фестивал, а групата
от с. Варненци бе специално
поканена да участва в него
през следващата година.
Тук бяха също кукерите

В СУ "Йордан Йовков":

„Българският език - лесен и интересен”
Дариа Григорова първа в
Spelling Bee`2017

а 9 март в СУ
„Йордан Йовков” се
проведе училищен
кръг на състезанието
по български език „Българският език – лесен и
интересен”. В него взеха
участие три отбора ученици от Vа клас, от
Vб клас и отбор на родителите.
Изпълнението на задачите беше оценявано
от компетентно жури –
Диляна Търпанова, Светлана Стойчева и Анелия
Чолакова.
Гости на състезанието бяха много учители,
както и директорът на

Н

СУ „Йордан Йовков” Анелия Калдарева.
В състезанието взеха
участие и останалите ученици от петите
класове, които отговаряха на интересни и
занимателни въпроси.
Учениците и родителите
показаха, че българският
език наистина е лесен
и интересен. Отборите получиха дипломи за
участие, грамоти и награди.
Учителите, които подготвиха и реализираха
състезанието, са Венета Александрова и Елка
Стоянова.

ариа Григорова се
класира на първо място в училищния кръг
на Седмото национално
състезание по правопис на
английски език Spelling Bee.
Тя спелува правилно думата
tulip /лале/ и победи Виктор
Горанов, който се класира
на второ място. И двамата ученици се класират за
регионалното състезание,
което ще се проведе на 1

Д

април 2017 г. в град Разград. Националният кръг на
състезанието ще се проведе на 6 май 2017 в София.
Spelling Bee е състезание,
в което участниците спелуват (от англ. spelling), т. е.
произнасят буква по буква
различни думи на английски
език. Над 6600 ученици на
възраст до 14 години се
състезаваха в 304 училища
в страната.
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Община Главиница, Област Силистра

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

СЪОБЩЕНИЕ
ɈɬɞɟɥɆɟɫɬɧɢɞɚɧɴɰɢɢɬɚɤɫɢɭɜɟɞɨɦɹɜɚɫɜɨɢɬɟɝɪɚɠɞɚɧɢɱɟɫɬɚɪɬɢɪɚɄɚɦɩɚɧɢɹɡɚɩɥɚɳɚɧɟɧɚɞɚɧɴɰɢɢ
ɬɚɤɫɢɤɴɦɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɉɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɧɚɤɚɫɚɬɚɧɚɈɬɞɟɥɆȾɌɧɚɯɨɞɹɳɚ
ɫɟɜɝɪȽɥɚɜɢɧɢɰɚȼɬɨɪɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɛɥɨɤɟɬɫɬɨɹ
ʋɧɚɢɡɧɟɫɟɧɚɬɚɤɚɫɚɧɚɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ
ȺȾɜɝɪɋɢɥɢɫɬɪɚɭɥȾɨɛɪɢɱʋɤɚɤɬɨɢɩɨɛɚɧɤɨɜ
ɩɴɬɩɪɢɐɄȻȺȾɤɥɨɧɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨɫɦɟɬɤɚ,%$1%*
&(&%ɢ%,&&(&%%*6)
ɉɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɞɚɧɴɤɚɜɴɪɯɭɧɟɞɜɢɠɢɦɢɬɟɢɦɨɬɢɬɚɤɫɚɬɚ
ɛɢɬɨɜɢɨɬɩɚɞɴɰɢɢɞɚɧɴɤɚɜɴɪɯɭɩɪɟɜɨɡɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɝɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɧɚɞɜɟɪɚɜɧɢɜɧɨɫɤɢɞɨɸɧɢɢɞɨ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɇɚɩɪɟɞɩɥɚɬɢɥɢɬɟɰɟɥɢɹɪɚɡɦɟɪɞɨɚɩɪɢɥ
ɫɟɩɪɚɜɢɨɬɫɬɴɩɤɚɨɬɧɚɫɬɨ
ɁɚɧɟɜɧɟɫɟɧɢɬɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɩɨɁɆȾɌɨɬɦɢɧɚɥɢɝɨɞɢɧɢ
ɫɟɧɚɱɢɫɥɹɜɚɬɥɢɯɜɢɡɚɩɪɨɫɪɨɱɢɟɢɡɚɫɴɳɢɬɟɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɧɨɬɨ ɢɦ ɫɴɛɢɪɚɧɟ ɱɪɟɡ ɇȺɉ ɢ
ɫɴɞɟɛɧɢɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢ

Община Главиница, Област Силистра

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Главиница, Област Силистра

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБАТА НА:
Общински имот - Урегулиран поземлен УПИ XI квартал 7 с площ 1050 кв.м. по плана на с.Вълкан, в размер
на 2488,40 лв. без ДДС /2986,08 лв. с ДДС/.
Търгът ще се проведе на 19.04.2017 г. от 14:00 ч. в
заседателната зала на Община Главиница – IV етаж.
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена за имота.
Депозит за участие - 10% (от началната цена) или
298.60 лв., се внася по сметка на община Главиница:
BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна
Кооперативна Банка” АД гр.Силистра до 16:00ч. на
18.04.2017г.
Тръжната документация се получава от Център
за информация и услуги на Община Главиница, етаж
I, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на
10,00 лв., платими в брой в касата на общината до
16:00 ч. на 18.04.2017 г.
Оглед на имота се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжните книжа.
Заявление за участие в търга се подават в Центъра
за информация и услуги на общината до 16:00 ч. на
18.04.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 26.04.2017 г. на същото място и при същите условия.

Читалищното настоятелство
на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873"
гр. Тутракан

№ 7/16.03.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 15.03.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда на два етажа и склад за
селскостопански инвентар”
Местонахождение: УПИ ХIV- 382, квартал 33 по плана
на с.Нова Черна.
Визата е издадена на Емануел Владимиров Стелиянов
гр.Тутракан, ул. „Александър Стамболийски”, №23
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

свиква

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе
на 30.03.2017 г. /четвъртък/ от 17.15 часа
в лекционната зала на читалището – ет. 3,
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището през 2016 г.
2. Финансов отчет за 2016 г.
3. Приемане на бюджет за 2017 г
4. Отчет на проверителната комисия за 2016 г.
5. Разни.

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

Обявява
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на общински имот: с площ
от 10 (десет) кв.м. намиращо се на надстройка на
сградата, на адрес: гр. Главиница, ул.”Витоша” № 44,
УПИ V, кв. 33,за разполагане на радио и телекомуникационни съоръжения и оборудване на мобилен оператор.
Търгът ще се проведе на 19.04.2017 г. от 14:00 часа
в Заседателната зала на Община Главиница - IVетаж.
Срок на наемното отношение – 10 години.
Първоначална месечна наемна цена в размер на
736.00 лв. или 80% от две минимални работни заплати за страната (Решение №22 от Протокол
№4/27.12.2011 г. на Общински съвет гр. Главиница);
Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната
тръжна цена.
Депозит за участие в търга в размер на 73,60 лв.
се внася по сметка на Община Главиница: BG 96 CECB
9790 33 4783 5600, при Централна Кооперативна Банка
АД - клон Силистра до 16:00 часа на 18.04.2017 г.
Цената на комплект тръжна документация – 10,00
лв. се закупува от Център за информация и услуги
срещу представяне на документа за платена цена.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден,
след закупуване на тръжна документация.
Заявление за участие се подават всеки работен ден
до 16:00 ч. на 18.04.2017 г.
Повторен търг при неявяване на кандидати, да се
проведе на 26.04.2017 г. на същото място и при същите условия.

23 - 29.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 8/16.03.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 15.03.2017 г. е
издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за проект на:
„Жилищна сграда, гараж и ограда”
Местонахождение: УПИ I - 2060, квартал 31 по плана
на гр.Тутракан
Визата е издадена на Теодор Стоянов Костадинов
гр.Тутракан, ул. „Тинтява”, №12
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9/17.03.2017 год.

Във връзка с внесения за процедиране в Община
Тутракан проект: Подробен устройствен план /ПУП/
- изменение на План за регулация /ПР/ за урегулирани
поземлени имоти VII-146 и VIII-145 в кв.26 от действащия ЗРП на с.Старо село, одобрен със Заповед №
436/07.11.1990 г. на ОбНС-Тутракан, Ви съобщаваме,
че изработеният ПУП-ИПР за УПИ VII-146 и VIII-145,
кв.26 е по искане на собствениците на имотите. От
УПИ VII-146, кв.26 се предават 638 кв.м. площ към УПИ
VIII- 145, като новообразуваните УПИ са:
1. УПИ VII - 146 в кв.26 с площ от 639 кв.м.
2. УПИ VIII - 145 в кв.26 е с площ от 2 454 кв.м.
Запазва се одобрената улична регулация.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Заинтересуваните лица
могат в 14-дневен срок от съобщението да направят
писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ТАЛОН
ƏƈƉƍƏƗƓƈƚƕƈƖƉƧƊƈ
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

Честит рожден ден
и да почерпят:
23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан
26 март - Николай КУЦАРОВ, Огняр, ДГС-Тутракан
24 март - Венелина ИЛИЕВА, ВГ "Северина" НЧ
28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог, Тут"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, Учител, СУ "Йордан Йов29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Стефан
ков", Тутракан
Караджа", с. Стефан Караджа, община Главиница
25 март - Нефие РАИМ, Директор на СУ "Васил Левски",
25 март - Благовещение
гр. Главиница

Покана
Управителния съвет на РПК "Напредък", гр.Главиница,
на основание чл.16 от Закона за Кооперациите и чл.23
от Устава на РПК "Напредък", гр.Главиница и решение
№2 от протокол №1/23.02.2017 г. Ви кани на

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 25.03.2017 г. от 9:00 ч. в Сладкарница Главиница
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на УС за 2016 г.
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет.
3. Заключение на КС по отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклада за работата на контролната
дейност през 2016 г.
4. Освобождаване от отговорност на председателя
на кооперацията, членовете на УС и КС поради изтичане
на отчетната 2016 г.
5. Предложение за разпореждане с недвижимото имущество на кооперацията.
6. Избор на пълномощници за годишното събрание
на РКС-Русе.
Съгласно чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите, при
липса на кворум събранието ще се проведен един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.
До всички член-кооператори
на ЗК ”Прогрес“,
с.Варненци, общ.Тутракан

Покана
УС на ЗК “Прогрес“, с.Варненци,общ.Тутракан,
кани член-кооператорите си за провеждане годишно
отчетно-изборно заседание на Общото събрание
на кооперацията. Заседанието на ОС ще се проведе на 08.04.2017 г. /събота/ в салона на кметство
с.Варненци от 09:00 ч. при следния

Дневен ред:
1. Утвърждаване решенията на УС за нови членове
кооператори и освобождаване на членове кооператори.
Докл: Председателят на ЗК
2. Приемане изменение и допълнение на Устава на
кооперацията.
Докл: Председателят на ЗК
3. Одобряване отчета на УС за дейността и управлението му през 2016 г.
4. Приемане годишния финансов отчет на кооперацията за 2016 г. и разпределение на печалбата.
5. Одобряване отчета на КС.
6. Приемане на основни насоки за дейността на кооперацията през 2017 г.
7. Прекратяване мандата на УС и КС, съгласно Закона
и Устава, поради изтичане на срока му и освобождаването им от отговорност.
8. Избор на УС и КС и пълномощник за ОС на Областния съюз на земеделските кооперации и Асоциацията
на зърнопроизводителите, гр.Силистра.
9. Упълномощаване председателя на кооперацията и
членовете на УС да предприемат действия за придобиване на движимо и недвижимо имущество с вещни
права върху тях и да представляват кооперацията пред
държавните и финансови институции в съответствие
със Закона, Устава и дейността на кооперацията.
10. Упълномощаване Председателя и Гл. счетоводител да представляват кооперацията пред банките и
държавните институции за осъществяване дейността
на кооперацията.
При липса на кворум, Събранието ще се проведе след
1 час.
УС на ЗК “Прогрес“, с.Варненци

СМЯХ
- Много Кировци има тук.
Нещо по-конкретно за него?
- Ами преди да умре ми
каза, че колкото пъти му
изневеря, толкова пъти ще
се преобърне в гроба.
- А така кажи, де! - зарадСамо жена може да ти вал се Свети Петър - Знам
чете два часа конско и да го. Киро Пумпала му викат...
завърши с "Просто нямам
думи...".
Истинската жена не
пита: - Колко пари имаш?
Двама дъртаци се среТя пита: - Къде са?!
щат в обществената баня.
- Ооо бай Иване, как си бе?
Баба и внучка отиват в
- Бомба, Мите, бомба.
магазин. Девойката се об- Като ти гледам фитила ръща към продавача: - Колко
май ще гърмиш, а?
струват носните кърпички?
Магазинерът, като вижда
Международна мъжка красавицата: - Една кърпичкомпания говори за жени:
ка струва една целувка.
- Жена ми - казва Джон - Дай 100 кърпички. А ти,
е красива и стройна като бабо, плати на човека!
газела...
- Моята - включва се
- Мамооо, намерих си ново
Франсоа - е елегантна и гадже!
нежна като кошута...
- Така ли? Какъв е?
След кратък размисъл
- Ами преводач.
наш' Иван се обажда:
- На какви езици?
- Тя и моята е един до- Не бее, превежда ми пари
битък...
всеки месец!
Ако твоето момиче не
афишира вашите отношения
в социалните мрежи, то тя
не е само твое момиче.
Погледнах я и си казах:
- С толкова грим мога да
си пребоядисам стаята!
Флиртът с едно гадже
се задълбочи. Пращам на

жената SMS: "Не ме чакай
довечера. Имам много работа. Няма да се прибирам."
Отговори ми: "Гарантираш ли?"
Монтанска закана за
флирт: - Ама оуу, сакаш ли
да удушиш смоко?

Жена звъни на Бърза
помощ:
- Помощ, мъжът ми пи
бензин и вече два часа тича
из двора!
- Спокойно, госпожо, няма
нужда от нас - като му
свърши бензинът, ще спре...

ПОДАРЯВАМ
Британска сиво-синя породиста котка,
мъжка, кастрирана, на 3,5 години.
Телефон за контакти: 0886072016

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

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

Сканди

СУДОКУ

- Вярно ли е, че в района
на АЕЦ има много четирилистни детелини?
- Да, така е.
- Е, защо не си берете?
- Много бързо бягат...

Eдна жена умряла и се
качила при Св. Петър. Започнала да се оглежда налявонадясно.
- Добър ден, дъще. Търсиш
ли нещо?
- Търся мъжа си. Почина
преди 5 години. Как да го
намеря?
- Как се казва?
- Киро.

7

ХОБИ

23 - 29.03.2017 г.

8

ИЗБОРИ - 2017

23 - 29.03.2017 г.

Коaлиция „Движение Да България“ влиза в
Народното събрание, за да изкорени корупцията
в страната и да сложи край на бедността
Ще го постигнем, като:
Ùo¾ÍÇÉÅÁÉ¹Å¾ÙÊÓ½¾ºÆ¹Ë¹ÙÊÁÊË¾Å¹ ÙÌÊË¹ÆÇ»ÁÅÙ»ÓÉÎÇ»¾ÆÊË»ÇÙÆ¹ÙÀ¹ÃÇÆ¹ÙÁÙ»ÓÀÊË¹ÆÇвим справедливостта.
ÙpÈÉ¾ÅÙÃÉ¹¿ºÁË¾ ÙÆ¹¼Ä¹Ê¾ÆÁË¾ÙÇºÒ¾ÊË»¾ÆÁÙÈÇÉÓÐÃÁÙÁÙÃÇÆËÉ¹º¹Æ½Æ¹Ë¹ÙËÓÉ¼Ç»Á¸
ÙrÊÃÇÉÁÅÙÁÃÇÆÇÅÁÐ¾ÊÃÁ¸ÙÉ¹ÊË¾¿ ÙÆ¹ÈÉ¹»ÁÅÙºÓÄ¼¹ÉÊÃÁ¸ÙºÁÀÆ¾ÊÙÈÇ ÃÇÆÃÌÉ¾ÆË¾Æ ÙÊËÁмулираме иновациите и предприемачеството и поддържаме жива връзката им с образованието и науката.
ÙgÀ¼É¹½ÁÅÙÈÉÇÀÉ¹ÐÆ¹Ù¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁ¸ÙÁÙ¾Ä¾ÃËÉÇÆÆÇÙÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾
ÙpÓÀ½¹½¾ÅÙÉ¹ºÇË¾ÒÁÙÉ¾¼ÌÄ¹ËÇÉÁ ÙÃÇÁËÇÙ½¹ÙÉ¹ÀÉÌÑ¹ËÙÅÇÆÇÈÇÄÁË¾ÙÁÙÃ¹ÉË¾ÄÁË¾
ÙaÓ»¾½¾ÅÙÊË¹Æ½¹ÉËÁÙ»ÙÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ËÇ ÙÃÇÁËÇÙÇË¼Ç»¹É¸ËÙÆ¹ÙÁÀÁÊÃ»¹ÆÁ¸Ë¹ÙÆ¹ÙÊÓ»É¾менния свят и възпитават активни граждани.
ÙnÇ½ÃÉ¾ÈÁÅÙºÓÄ¼¹ÉÊÃ¹Ë¹ÙÃÌÄËÌÉ¹ ÙÀ¹Ù½¹ÙÁÀÄ¾À¾ÙÇËÙÌÆÁÀÁË¾ÄÆÇËÇÙÊÓÊËÇ¸ÆÁ¾ÙÁÙÈÇстигне заслуженото си признание.
Ùo¹À»Á¾ÅÙÃ¹Ð¾ÊË»¾ÆÇÙÀ½É¹»¾ÇÈ¹À»¹Æ¾ÙÊÙ¾Ä¾ÃËÉÇÆÆÇÙÇºÊÄÌ¿»¹Æ¾
Ù aÇ½ÁÅÙ »ÓÆÑÆ¹Ù ÈÇÄÁËÁÃ¹ Ù ÃÇ¸ËÇÙ ½¹Ù ¼¹É¹ÆËÁÉ¹Ù Æ¹Ù `ÓÄ¼¹ÉÁ¸Ù ÈÓÄÆÇÏ¾ÆÆÇÙ ÁÙ ¹ÃËÁ»ÆÇÙ
членство в Европейския съюз и НАТО, както и достойно, уважавано място сред останалите държави.
двокат, предприемач, финансист,
експерт по дигитален маркетинг,
икономист и ветеринарен лекар.
Така изглежда листата на коалиция Движение Да, България! в област Силистра
ако се погледнат дипломите и трудов
стаж на кандидатите. Какви хора обаче
стоят зад тези професии, какво искат
да променят в града си и защо повечето
избиратели усещат, че те са различни.

А

“Водачеството на листата и
участието ми в тази политическа формация възприемам като
граждански дълг. Всеки от нас
трябва да направи нещо, за да
изчистим собствения си двор.
Аз го виждам по този начин.”,
заявява от своя страна водачът
на листата адвокатът Златко
КУРТЕВ. Разказва, че му било
трудно да вземе това решение,
но положението в страната
било вече нетърпимо и то отдавна. По думите му бунтът
на българина завършва само с
това да констатира нередности,
да мърмори, да псува пред
телевизора, да изпие още една
ракия и да пее със Слави Трифонов “Няма такава държава”.
Повод му дава липсата на
справедливост и наглостта на
управляващите, които прескачат не само законови, а и
морални норми, за да постигнат
личните си цели. Според него
проблемите в Силистренска
област не са по-различни от
тези в цяла България, защото
“корупцията, шуробаджанащината, мафията действа навсякъде по един и същи начин”.
Корупцията пък е основният
виновник хората да са бедни,
аргументира се Куртев. Допълва, че ако има работещи органи
за борбата с нея, ако всички
спазват закона под страх от
наказание, милиарди левове
ще отидат в бюджета, което ще
помогне да се повишат майчини надбавки, пенсии, работни
места и т. н.

естимата кандидати са млади
и граждански активни. Казват,
че ги обединяват ценностите и
морала, борбата с корупцията и шуробаджанащината, както и мечтата да
върнат блясъка на района край Дунава
и най-вече достойния живот на хората,
за да искат и младите да се върнат в
родния си край.

Ш

Сред другите кандидати в листата е предприемачът Мирослав
МИНЧЕВ. Той нарича управляващите - те. “Те не слушат народа! Те
не работят за народа! Те съсипват
българската държава!
По образование другият кандидат-депутат Надежда БОБЧЕВА
е финансист, но голяма част от
професионалния й опит е свързан
с общинската и областната администрация в Силистра. Притежава и
значителен опит в разработването,
управлението и оценката на проекти, финансирани със средства от
ЕС. Тя е печелила общественото
доверие за два поредни мандата на
местната власт. Нейната борба е за
промяна на манталитета на хората
в областта - че те не са втора ръка
и не отстъпват на софиянците, още
по-малко на чужденците. “Искам да
бъдем и активни граждани с позиция, а не с преклонена главица”,
допълва тя.

Те унищожават българската
природа! Те изгониха хората от
собствената им държава!”, аргументира мотивацията си да влезе
в политиката той. Обяснява, че е
избрал коалицията “Да, България”,
защото в нея са хората, с които вече
няколко години отстоява човешките
права и свобода. В момента той
работи за растежа и развитието на
стартиращи компании в сферите биоземеделие, производство на храни,
здравословно хранене и готвене.
Минчев иска да съживи Силистра
и да я събудя от летаргията, която
я е обхванала в последните години.
Казва и че не води борби с никого, а
има конкретни решения за съществуващите проблеми.

Като народен представител би опитала важните за област Силистра
проекти да станат приоритетни за
България като този за изграждането
на Дунав мост “Силистра-Кълъраш".
Тъй като е убеден, че ролите
трябва да се сменят “и младите хора
да си върнат държавата от ръцете на
мафията”, Христо ИВАНОВ решава да
се включи в надпреварата за 44-тото
Народно събрание. Той иска да върне
блясъка на областта и гордостта на
хората от това, че живеят на място с
хилядолетна история. Това по думите
му минава през създаване на среда,
в която младите да живеят добре. И
това не означава само работа, но и
нормален социален живот. Градът
има нужда да си върне младостта,
допълва той. Определя скромната
си възраст и мечтата си да живее в
една по-добра България като свои
основни предимства.

Другият член на листата
е Георги МОМЧЕВ. Въпреки че е едва на 28 години,
той вече има сериозен
опит в ръководството на
екипи от поне десет души.
Решил да остане в България и да се занимава със
собствен бизнес, свързан с
пчеларство, сега той иска
да вземе нещата в свои
ръце и да се бори в парламента за създаване на
нормална среда за малкия
и среден бизнес.

ɑɚɫɬɨɬɥɢɫɬɚɬɚɟɞɪɃɨɪɞɚɧ ɄɍɐȺɊɈȼ Ɍɨɣ ɪɟɲɚɜɚ
ɞɚɜɥɟɡɟɜɤɨɚɥɢɰɢɹɬɚɡɚɞɚ
ɩɨɞɤɪɟɩɢ ɩɚɪɬɢɹɬɚ ³Ɂɟɥɟɧɢɬɟ´ ɱɢɢɬɨ ɢɞɟɢ ɜ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚɟɫɩɨɞɟɥɹɥɜɢɧɚɝɢ
Ɋɨɞɟɧ ɢ ɠɢɜɟɟɳ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ ɫɹɤɚɲ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɢɹɬɚ
ɫɢɧɚɜɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧɥɟɤɚɪɬɨɣ
ɪɚɡɜɢɜɚ ɬɚɤɚɜɚ ɥɸɛɨɜ ɤɴɦ
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɱɟ ɬɹ ɫɬɚɜɚ ɱɚɫɬ
ɧɟɫɚɦɨɨɬɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɦɭɩɨ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɨɡɚɳɢɬɧɢ
ɩɪɨɟɤɬɢ ɚ ɢ ɨɬ ɯɨɛɢɬɚɬɚ ɦɭ
Ʉɭɰɚɪɨɜɧɢɤɨɝɚɫɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɥɞɚɛɴɞɟɞɟɩɭɬɚɬɢɫɟɝɚɧɟ
ɝɨɩɪɚɜɢɧɨɤɚɬɨɧɚɣɜɚɠɧɨɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚɯɨɪɚɬɚɞɚɡɚɩɨɱɧɚɬɞɚ
ɫɩɚɡɜɚɬɡɚɤɨɧɢɬɟɢɩɪɚɜɢɥɚɬɚ
Ɂɚɳɨɬɨɯɭɛɚɜɢɢɥɢɥɨɲɢɬɹɯ
ɝɢɢɦɚɧɨɡɚɫɴɠɚɥɟɧɢɟɩɨɜɟɱɟɬɨɧɟɫɟɫɩɚɡɜɚɬ
ɋɩɨɞɟɥɹ ɱɟ ɨɛɢɱɚ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɯɨɠɞɚ ɫɪɟɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɢ
ɬɨ ɜɴɨɪɴɠɟɧ ɫ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬ
ɉɨɞɞɪɴɠɧɢɤ ɟ ɧɚ ɦɭɡɢɤɚɬɚ
ɧɚ ɫɜɨɟɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɤɚɬɨ
³ɉɢɧɤ Ɏɥɨɣɞ´ ɢ ɤɥɚɫɢɱɟɫɤɢɹ
ɪɨɤ ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɫɢ ɜɪɟɦɟ
ɫɴɩɪɨɜɨɠɞɚɝɪɭɩɢɨɬɬɭɪɢɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɱɭɠɞɟɧɰɢ ɤɚɬɨ ɢɦ
ɩɨɤɚɡɜɚɤɪɚɫɨɬɚɬɚ

ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɨɬ ɤɨɟɬɨ ɫɟ
ɡɚɪɟɠɞɚɢɫɚɦɢɹɬɬɨɣɄɨɝɚɬɨ ɱɨɜɟɤ ɝɨ ɩɨɩɢɬɚ ɨɬ ɤɚɤɜɨ
ɫɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚ ɬɨɣ ɫɩɨɦɟɧɚɜɚ
ɧɚɞɩɢɫɨɬɝɪɨɛɚɧɚɩɢɫɚɬɟɥɹ
ɇɢɤɨɫ Ʉɚɡɚɧɞɡɚɤɢɫ ɱɢɹɬɨ
ɢɞɟɹ ɟ  ɧɟ ɫɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɦ ɢ
ɬɨɜɚɦɟɩɪɨɹɜɢɫɜɨɛɨɞɟɧ
Ɇɟɱɬɢɬɟ ɦɭ ɩɴɤ ɫɚ ɨɛɳɨɱɨɜɟɲɤɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɩɨɜɟɱɟ
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɞɟɰɚɬɚ
ɩɨɜɟɱɟ ɩɴɬɭɜɚɧɢɹ ɢ ɧɹɤɨɣ
ɩɴɬ ɞɚ ɜɢɞɢ ³ɬɚɡɢ ɞɴɪɠɚɜɚ
ɩɨɧɟɦɚɥɤɨɨɩɪɚɜɟɧɚɡɚɳɨɬɨ
ɬɨɜɚɳɟɞɚɞɟɩɨɜɟɱɟɲɚɧɫɡɚ
ɜɫɢɱɤɢ

Всички те са оптимисти, че политическата формация ще бъде част от следващия парламент, но
това за тях не е самоцел, защото без значение от
коя страна на барикадата са те няма да спрат да
се борят за идеите си.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

