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Двама тутраканци
арестувани за незаконно
превеждане на бежанци
пециализираната полицейска операция е
реализирана на 27 април във връзка с образувано
досъдебно производство.

С

Участие в нея са служители на сектор „Противодействие на престъпни
структури извършващи незаконна дейност по превеж-

дане през граница на хора
и по подпомагане на чужденци да пребивават или
да преминат в страната”
– отдел „Контратерори-

зъм” при ГДБОП, колегите
им от Хасково, Кърджали,
Силистра, Добрич и служители на ДАНС, съобщиха
на стр. 2

10 футболни топки дари на ФК "Трансмариска"
"Уважавам спортутракански бизнесмен
та и всички, коиКалина ГРЪНЧАРОВА
"10 футболни топки "Найк"
подари на ФК "Трансмариска" тутраканският бизнесмен Гюрсел Ахмед, за което
сме му изключително благодарни" - сподели за "Тутракански глас" треньорът
Тодор Тодоров. Децата са
направо щастливи, защото
вече можем да водим по-пъл-

то спортуват!" категоричен е
Гюрсел АХМЕД,
собственик на
комплекс "Адмирал"

"Кметълски истории" и
Ученици почистиха спортен терен, малката тайна за тазгодишния
амбицирани са да бъдат последвани Джулай Морнинг в Тутракан
ȽɸɪɫɟɥȺɏɆȿȾ

на стр. 8

Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е селфи. Снимка
направена привечер.
В спортната част от
двора на СУ "Христо Ботев"
в Тутракан. Усмихнатите
лица са на учениците Лео,
Доби, Карин, Диляна, Иво,
Сезен, Данислав, Мораров,
Александър. "По-голямата"
усмивка е на Ирина Иванова, майка на Карин.
"Можем да се гордеем с
децата на Тутракан - въодушевено възкликна Ирина,
разказвайки ми историята
на селфито.

Т

на стр. 2

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɢɐɨɧɤɨ
ɐɨɧɟɜɄɦɟɬɴɥɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɤɧɢɝɚɬɚ

Уважаеми граждани на община Тутракан,

Уважаеми съграждани,

Нека Св. Георги вдъхне храброст, смелост и упоритост, за да се увенчаят с успех
Вашите начинания!
На 9 май е Денят на Европа, когато ще отбележим
72-годишнината от края на Втората световна война!
Пролетният Хъдрелес да Ви вдъхновява
за нови добри дела!
Бъдете здрави и изпълнени с оптимизъм!

Предстоят празнични дни!
На 6 май е Гергьовден и Ден на храбростта!
Тогава ще празнуваме и пролетния Хъдрелез!
В Деня на Европа - 9 май, ще отбележим
годишнината от края на II-та световна война.
От името на Общински съвет-Тутракан
Ви пожелавам здраве, вяра в доброто
и в бъдещето!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

на стр. 8

Уважаеми граждани на община Главиница,
Пазейки традициите, завещани от
родолюбивите ни предшественици, нека да ги
надграждаме с трудолюбие, постоянство, мъдрост
и разбирателство. Защото успехът
зависи от самите нас!
За предстоящите празници - Гергьовден, Хъдрелез
и Денят на Европа, желаем здраве и благоденствие!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
"МРЕЖОВИ ДНИ" В ТУТРАКАН
Събитието "Мрежови дни" на Национален младежки форум ще се
проведе в периода 12-14.05.2017 г. в град Тутракан.
Събитието има за цел да събере отговорните лица от всяка една от
организациите-членове на Национален младежки форум с цел координация на работата и изработване на предстоящите Стратегически
приоритети на Национален младежки форум.
Събитието ще бъде със затворен характерен и в него могат да
участват само представители на организациите-членове.
ПЪРВИ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ СА УЧЕНИЦИ
ОТ СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"
В областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната
среда учениците от 12б клас – Габриела Минчева Иванова и Алпай
Мевсим Али от СУ "Йордан Йовков", Тутракан се класираха на първо
и второ място. Те се състезаваха в IV-та състезателна група с учебно
съдържание за 10-12 клас.
Във втора състезателна група с учебно съдържание за 8 клас отлично
се представи Денислав Златков Маринов от 9б клас.
Техен преподавател е Бисерка Симеонова – старши учител по химия
и опазване на околната среда.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
По общини регистрираната безработица в Силистренска област
има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община
Кайнарджа – 39,7% (619 безработни лица), следват общините Главиница - 33,4% (1113), Ситово - 25,6% (385), Алфатар – 24,5% (243),
Дулово – 19,5% (1888), Тутракан – 9,4% (489), и най-ниско в община
Силистра - 7,9% (1836).
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1
година) към края на март са 3156 (48,0%) от всички регистрирани
безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези
с основно и по-ниско образование са 66%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от
всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите
до 29 години – 13%.
РАЗСАЖДАТ ТЮТЮН
Започна разсаждането на тютюна за реколта 2017 г. за двете ориенталски сортови групи „Басми” и „Каба Кулак”, съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България.
И за двата дребнолистни сорта се предвижда разсаждането да завърши около 25 май. Специалистите прогнозират тази година от сорта
„Басми” да бъдат отглеждани почти 5 500 хектара, а получените количества да са над 7 000 тона. Очаква се стопаните да отгледат и над 950
хектара с „Каба Кулак”, от които да се приберат над 1 200 тона тютюн.
Водещи в България по брой тютюнопроизводители, разсадени
площи и произведени количества ориенталски тютюн през двата последни стопански цикъла за 2015 и 2016 г. са стопаните от областите
Кърджали, Благоевград и Хасково за Южна България и от областите
Силистра, Шумен и Разград за Североизточна България. Очаква се това
да се запази и през следващите четири стопански години.
КРИМИНАЛЕ
34-годишен мъж е задържан в град Тутракан за притежание на високорисково наркотично вещество.
В село Зебил, община Главиница е възникнал пожар в стопански двор.
Изгоряла е селскостопанска техника – трактор.
Причините за пожара са в процес на установяване.
Шестстотин и двадесет лева са откраднати от частен дом в село
Цар Самуил. Престъплението е извършено на 29 април. Образувано е
досъдебно производство.
Петдесет кв.м покрив на селскостопанска постройка в село Дичево
изгорели след небрежна работа с огън. Пожарът, който възникнал около
03:00 часа на 2 май, бил потушен от екип на Противопожарен участък
– Главиница. Спасени са 9 сгради.
Двеста и петдесет декара смесена гора са спасили от опожаряване
тутракански огнеборци на 2 май. Гората – в района на село Антимово,
била застрашена от горящи в близост сухи треви и храсти, но след своевременната намеса на огнеборците не се е стигнало до материални щети.

Ученици почистиха
спортен терен...
от стр. 1 ɬɹɯ Ⱥ ɢ ɬɟ ɛɹɯɚ ɞɨɜɨɥɧɢ ɨɬ
ɫɟɛɟɫɢɋɩɨɞɟɥɢɯɚɱɟɫɟɝɚ
ɫɥɟɞɤɚɬɨɢɡɱɢɫɬɢɥɢɜɢɞɟɥɢ
ɤɨɥɤɨ ɟ ɯɭɛɚɜɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨ ɢɝɪɢɳɟɬɨ
Ⱦɟɰɚɬɚɫɚɨɬɞɜɟɬɟɭɱɢɥɢɳɚ
ɢɫɥɟɞɭɱɟɛɧɨɜɪɟɦɟɫɟɫɴɛɢɪɚɬɞɚɢɝɪɚɹɬɟɞɧɢɜɨɥɟɣɛɨɥ
ɞɪɭɝɢ ɮɭɬɛɨɥ ɬɪɟɬɢ ɩɪɚɜɹɬ
ɨɛɢɤɨɥɤɢ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɧɨɬɨ ɢɝɪɢɳɟ
ɑɢɫɬɨɬɚɬɚ ɨɤɨɥɨ ɬɹɯ ɜɟɱɟ
ɳɟɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɣɦɚɥɤɨɬɨ
ɳɟ ɢɦ ɩɪɚɜɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɤɴɞɟɢɦɚɪɚɡɩɢɥɹɧɛɨɤɥɭɤɚ
ɡɚɳɨɧɟɢɞɚɡɚɛɟɥɟɠɚɬɤɨɣɝɨ
ɯɜɴɪɥɹɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɨ
ɉɪɨɱɟɟɬɹɯɧɨɟɢɦɧɟɧɢɟɬɨɩɪɟɩɨɪɴɤɚ ɤɴɦ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
ɞɚɛɴɞɚɬɩɨɫɬɚɜɟɧɢɩɨɜɟɱɟ
ɤɨɲɱɟɬɚɡɚɨɬɩɚɞɴɰɢɜɝɪɚɞɚ
Ʉɨɣɯɜɴɪɥɹɨɤɨɥɨɬɹɯɢɡɚɦɴɪɫɹɜɚɟɞɪɭɝɚɬɟɦɚ

Ʉɪɚɣ ɧɚ ɛɨɤɥɭɤɚ ɂɫɤɚɦɟ
ɱɢɫɬɚ ɢ ɩɨɞɪɟɞɟɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹɬɨɜɚɩɴɤɟɚɦɛɢɰɢɹɬɚ
ɧɚɦɥɚɞɢɬɟɯɨɪɚɨɬɫɧɢɦɤɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɫɥɟɞɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɪɟɲɚɜɚɬ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɞɚ ɫɴɛɟɪɚɬ
ɛɨɤɥɭɤɚ ɧɚɯɜɴɪɥɹɧ ɨɤɨɥɨ
ɢɝɪɢɳɟɬɨɊɟɱɟɧɨɫɬɨɪɟɧɨ
Ʉɭɩɢɯɦɟ ɬɨɪɛɢ ɡɚ ɫɦɟɬ ɢ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨɫɬɚɧɚɚɥɚɦɢɧɭɬ
ȼɫɴɳɧɨɫɬ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɫɟ ɨɛɹɫɧɹɜɚ ɩɨɜɟɱɟ ɡɚɳɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɞɞɴɪɠɚɦɟɱɢɫɬɨɬɚɧɚɜɫɹɤɴɞɟɈɛɹɫɧɢɯɢɦɱɟ
ɧɢɤɨɣɧɟɟɞɥɴɠɟɧɞɚɧɢɱɢɫɬɢ
ɞɨɦɨɜɟɬɟ ɚ ɳɨɦ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ
ɫɦɟɧɚɢɝɪɢɳɟɬɨɬɨɡɧɚɱɢɧɢ
ɟɤɚɬɨɞɨɦɤɚɡɚɨɳɟɂɪɢɧɚ
Ⱦɟɰɚɬɚɫɟɡɚɪɚɞɜɚɯɚɱɟɬɪɟɜɚɬɚ ɟ ɨɤɨɫɟɧɚ ɢ ɬɨɜɚ ɫɴɳɨ
ɦɨɠɟɛɢɩɨɪɨɞɢɢɠɟɥɚɧɢɟɬɨ
ɡɚ ɬɚɡɢ ɭɛɨɪɤɚ Ƚɨɪɞɟɹ ɫɟ ɫ
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Двама тутраканци
арестувани за незаконно
превеждане на бежанци
от стр. 1 / - негов сънародник, със
хуманитарен статут, Р.Я.
/45 г./ от София – тримата
известни на органите на
реда. Те са установени на
територията на столицата и на община Харманли.
При предприетите претърсвания в автомобилите и ползваните от
тях адреси са намерени и
иззети множество мобилни телефони, СИМ карти,
преносими компютри, документи за финансови преводи, чужди документи за
самоличност и други вещи

от Пресцентъра на МВР.
В хода й е неутрализирана
организирана престъпна
група, която е извършвала незаконна дейност по
превеждане през граница
на хора и подпомагане на
чужденци да пребивават
и да преминат в страната. Задържани са петима
участници в престъпната
схема, сред които и лидерът - Л.М. /24 г. /, сирийски
гражданин, със статут
на бежанец; А.М. /42 г.

и предмети, съотносими
към документирането на
престъпната дейност на
престъпната група.
В процеса на работа са
установени и задържани
и двама мъже от Тутракан – И.Д. /36 г./ и М.Д.
/26 г. /, съпричастни към
престъпната група. Те
са задържани в Русе по
друго дело, привлечени са
като обвиняеми за незаконен трафик на мигранти,
предстои материалите
по предишното им дело да
бъдат присъединено към

досъдебното производство
на Специализираната прокуратура.
С прокурорски постановления мерките за неотклонение на Л.М., А.М. и Р.Я.
бяха удължени да 72 часа.
На 29 април Специализираният наказателен съд им
наложи постоянни мерки за
задържане.
Работата по документирането на престъпната дейност продължава
под наблюдението на Специализираната прокуратура.
“ТГ”

и Биология и болести на пчелите
във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет
в Стара Загора. Той е и член е на
УС на Български пчеларски съюз.
Ден преди срещата, доц.Първанов е посетил пчелини в няколко
населени места в община Главиница, където на място се е запознал
с тяхното състояние.
"Напоследък повечето от изследователите на проблема, както в
САЩ, така и в Европа, смятат, че
измирането на пчелите се дължи

на комплекс от различни предразполагащи причини и най-вече на
паразита, наречен Nosema ceranae
– микроспоридий, разрушаващ
чревния епител на пчелите, изместил подобен от същия род.
Пчелните семейства изведнъж
започват да отслабват и само за
няколко дни семейството загива
оставайки празният кошер с достатъчно количество хранителни
запаси" - разясни на пчеларите
доц.д-р Първанов.

Работна среща на
пчеларите от
община Главиница

"Заболяването Нозематоза по
пчелите" бе темата на работна среща с пчеларите от община Главиница, която се проведе на 28 април

в заседателната зала на Общинския съвет. Гост-лектор бе доц. д-р
Първан Първанов - преподавател
по Ветеринарна микробиология

“ТГ”

Готови са образците за Училищните
схеми за плодове, зеленчуци и мляко
отови са образците за кандидатстване по Училищните схеми за доставка
на плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти за новата учебна
2017/2018 година.
Право да кандидатстват за доставки на плодове, зеленчуци и
мляко в детски градини и училища
в страната имат учебни заведения, производители на плодове
и зеленчуци, на мляко и млечни
продукти, организации и групи
на производители на плодове и
зеленчуци, еднолични търговци,
търговски дружества и кооперации, а също общини - с учебните

Г

заведения, които се намират на
тяхната територия.
Учебните заведения могат да
участват във всяка от схемите
самостоятелно или като изберат
един заявител, имащ право да
кандидатства за доставки. Ако
учебното заведение не желае да
участва самостоятелно, то трябва
да избере заявител на базата на
три предложения за доставка на
продуктите по съответната схема.
Важно условие е поне едно от
предложенията да е към производител.
Съгласно сега действащата
Наредба за условията и реда за

прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци
и на мляко и млечни продукти в
учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно
мляко“ заявления за участие в
Училищните схеми за учебната
2017/2018 година се подават от 2
май. Документи за кандидатстване
се приемат в областните дирекции
на Фонд „Земеделие”.
На 26 април с Постановление на
МС беше приет проект за изменение и допълнение на наредбата, съгласно, който за текущата година
приемът на заявления е от 15 май
до 15 юни. ДФ „Земеделие“ има

готовност да се съобрази с новите
промени и да отвори прием след
обнародването им в Държавен
вестник. С измененията броят на
доставките по схема „Училищен
плод“ ще се увеличи от 40 на 45
доставки на година за всички
заявители, подали документи по
новия ред. За тези, които желяат
да подадат документи за кандидатсване от 2 май, ще важат старите
правила за 40 доставки.
Повече информация за схемата
можете да получите от експертите
в ДФЗ на телефон 02/ 81-87-506
или на e-mail: fv_seсtor@dfz.bg.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 май 2017 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня:
1 продавач консултант – основно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия със стоки на дребно, дрогерия – средно професионално образование, специалност
медицинска сестра/фелдшер/акушерка
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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В Общински съвет- Главиница:
Решения по текущи въпроси
Приети са промени в бюджетите
приеха съветниците
на второстепенни разпоредители

Калина ГРЪНЧАРОВА
ез допълнително внесени
докладни записки се проведе редовното заседание
на Общински съвет-Тутракан на
27 април. 16-те докладни записки
внесени от кмета на общината д-р
Димитър Стефанов и включени
в предварителния дневен ред

Б

бяха прогласувани за по-малко
от 20 минути. Всъщност, това е
поредната сесия, която приключва
толкова бързо. Обяснението на
този факт е, че на заседанията на
Постоянните комисии докладните
записки се разглеждат обстойно,
дебатират се и за сесията остава
само гласуването.
Най-напред бяха приети допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги
на територията на Общината. Те
се налагат от влезли в сила про-

мени в ЗМДТ. Например, срокът
за издаване на Удостоверение за
данъчна оценка от „2-седмичен”
става на „5-дневен”.
Приемане на Общинска програма за закрила на детето, Програма
на мерките за закрила на деца с изявени дарби, Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно
развитие, Годишен план за дейст-

вие по изпълнението на Стратегия
за развитие на социалните услуги в
Община Тутракан за периода 20172018 г. - това бяха следващите
решения. Връзката между тези
документи е съвместната работа на
Общината с Дирекция "Социално
подпомагане", Бюрото по труда,
РУ "Полиция", ОЦИД, училищата и
детските градини.
Съветниците приеха докладите
на 8 читалища за дейността им
през 2016 г. при задължителното
присъствие на техни представители. Тази докладна беше в дневния

Първа долекарска помощ

Н

ред и на предходната сесия, но
тогава съветниците отказаха да я
приемат точно заради липсата на
заинтересованите лица - представителите на читалищата, в залата.
Оказа се, че само едно читалище
- това в с. Търновци, не е представило все още отчетен доклад. Заседанието приключи с решение за
допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост и
конкретно с решения по няколко
разпоредителни сделки.
Следващата сесия е насрочена
за 31 май.
Прочее, любопитното от тази
кратка сесия е, тя се открива и
закрива от нейния председател
Данаил Николов със специално
звънче-камбана, дар от общинския
съветник Адем Адем.

О

- Главна сестра в МБАЛТутракан, Донка Григорова - старша медецинска сестра в Центъра
за спешна медицинска
помощ, Филиал Тутракан и
гостът Юлиян Рачев.
При перфектна организация, отборите показаха много добри знания
и умения за оказване на
първа долекарска помощ
при изгаряне, ухапване от
животно, пострадали при
катастрофа, при пожар,
убождане, удавяне и др.
Много емоции и хъс за
победа демонстрираха
участниците.
В крайна сметка на областното състезание община Тутракан ще бъде
представена от отбора
на СУ "Христо Ботев" Тутракан, който се класира на първо място. Втори
е отборът на СПИ - с.
Варненци, който стана
любимец на всички, а третото място си поделиха
отборите на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” - с.
Нова Черна и СУ „Йордан
Йовков” –Тутракан.

31 март 2017 г. е 10 257 517 лв., в
т.ч. за държавни дейности - 4 601
093 лв. и за местни дейности - 5
656 424 лв.
Общинските съветници приеха

няколко планове и програми,
по които ще работи местната
администрация през настоящата
и през следващата година - Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и

учениците в Община Главиница
(2017-2018), Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие, Общинска програма
за закрила на детето и План за
развитието на социалните услуги
на Община Главиница за 2018 г.
В присъствието на представители на всички 22 народни читалища
на територията на общината,
местните парламентаристи приеха
годишните доклади за дейностите
и финансов отчет на читалищата.
По време на сесията бе гласувано приемането на Годишен доклад
за наблюдение и изпълнението на
Общински план за развитие на община Главиница за 2016 г., а също
и решения по няколко предложения за разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост.

Ще раздават хранителни
помощи на правоимащи
1741 жители на Силистренска област ще получат хранителни помощи по
Оперативната програма за
материално подпомагане на
Европейския съюз, съобщиха
от Българския червен кръст
в Силистра. Хората, които
имат право на помощта,
са инвалиди с установени
90% трайни увреждания
с чужда помощ, получили
интеграционни добавки,

Дора АНГЕЛОВА
бщинско състезание на ученическите
екипи по първа долекарска помощ се проведе
в Тутракан на 28 април
организирано от Общински съвет на БЧК в партньорство с Местната
комисия за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните в Община
Тутракан. Състезаваха се
четири отбора - ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна, СПИ „Христо
Ботев" - с.Варненци и
отбори от двете средни
училища в Тутракан.
Гости на събитието
бяха Юлиян Рачев и Божидар Абаджиев от Секретариата на Областния
съвет на БЧК-Силистра,
Виолета Любенова - секретар на ОбС на БЧК-Тутракан, Пенка Михайлова
- член на ОбС на БЧК-Тутракан и Тодорка Ангелова
- секретар на МКБППМН.
Жури, оценявало състезаващите се отбори, бе
в състав: Ани Петрова

Калина ГРЪНЧАРОВА
а априлското заседание,
проведено на 28-ми, Общински съвет-Главиница
прие извършените промени на
приходите и разходите по бюджета на Община Главиница през
първото тримесечие на 2017 г.
и актуализираното разпределение на промените в бюджети на
второстепенните разпоредители.
За делегираните от държавата
дейности сумата е 85 828 лв. и
за местни дейности - 5 597 лв.
Уточненият план на тазгодишния
бюджет на община Главиница към

които имат личен доход до
314 лв., към февруари 2017
г. В списъците са и тези,
получили месечни помощи
за отглеждане на дете с
трайно увреждане и др.
Те ще получат брашно,
ориз, спагети, картофено
пюре, гювеч, компот, конфитюр, месни консерви, захар
и вафли.
От 10 май пакетите ще
се раздават в общините

Община Главиница, Област Силистра

Главиница, Тутракан и
Ситово. Приключването
на кампанията е на 19 май
навсякъде.
В началото на годината
над 205 тона хранителни
помощи на стойност над
357 000 лева получиха
5321 бедни жители на Силистренска област. Това е
седмата поред през годините помощ по Оперативната
програма за храни и основно

материално подпомагане на
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се
граждани.
“ТГ”

Община Главиница, Област Силистра

Обявява

Обявява

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на
общински имот: Урегулиран поземлен УПИ X-586 квартал 44 с площ 1280 кв.м. по плана на с.Зафирово, в
размер на 5090,00 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 26.05.2017 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
509,00 лв., се внася по сметка на община Главиница:
BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна
Кооперативна Банка” АД гр.Силистра до 16:00 ч. на
25.05.2017 г.
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 25.05.2017 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
25.05.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 02.06.2017 г. на същото място и при същите условия.

Публичен търг с явно наддаване за продажбата
на общински имот: Урегулиран поземлен УПИ IX-586
квартал 44 с площ 1210 кв.м. по плана на с.Зафирово,
в размер на 4810,00 лв. без ДДС.
Търгът ще се проведе на 26.05.2017 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
481,00 лв., се внася по сметка на община Главиница:
BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна
Кооперативна Банка” АД гр.Силистра до 16:00 ч. на
25.05.2017 г.
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 25.05.2017 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
25.05.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се
проведе на 02.06.2017 г. на същото място и при същите условия.

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница
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1-ви май - Ден на моето родно село!
Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
очно на Международния ден на труда - 1-ви
май, в главинишкото
село Звенимир празнуваха.
25-годишна е историята на
Деня на моето родно село,
каза в приветствието си
кметицата Тезджан Рушан.
Ден, в който хората се
събират от близко и далеч,
за да прекарат чудесни
мигове заедно - и у дома,
и на мегдана. Време, в което се споделя емоцията
от преживените години,
спомените и амбициите за
бъдещето.
"За мен е удоволствие да
бъда на вашия празник и да
ви благодаря, че успяхте да
го съхраните и направите
значим. Всички носим в
сърцето си любовта към
родното място - нека днес
звенимирци да използват
този повод, за да се обединят в името на Звенимир."

- отбеляза в поздравлението
си кметът на община Главиница Неждет Джевдет.
Присъстващите бяха поздравени и от народния представител Рамадан Аталай.
"От сърце ви приветствам
за вашия празник. Вие сте
нагледен пример как едно
село като се обедини до-

казва възможности. От тук
започна обединението, то
продължава и в други общини и ДПС ще заеме полагащото му се място, което в
тези избори, за съжаление,
загуби. Ще ви кажа и още
нещо - впечатлен съм от
вашето читалище, с голямо
желание работят хората в

ОИЦ-Силистра награди
малките художници
Областен информационен център-Силистра проведе събития за
награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка
в общините Тутракан и Главиница.
Темата на конкурса бе „10 години
България в Европейския съюз“
Поканени за участие бяха всички
10-годишни деца, връстници на
пълноправното членство на България в ЕС, от всички училища в
област Силистра. Експертно жури
оцени творбите и предложи за
награждаване по 10 участника от
всяка община.

В Тутракан

На първо място в община Тутракан бе класирана рисунката
на Есин Васкова (3-ти клас в ОУ
„Св.св. Кирил и Методий“, с.Нова
Черна), която получи голямата награда – дрон. Втората в надпреварата Гергана Петрова (3б клас, СУ
„Йордан Йовков“, гр.Тутракан) ще
показва своите снимки на дигитална фоторамка, а трета бе Елеонора
Христова (3а клас в СУ „Христо
Ботев“, гр.Тутракан), която ще слуша музика на своя нов МР4 плеър.
Още 7 деца получиха поощрителни
награди – стереослушалки - Виолина Иванова и Биляна Илиева (3б,
СУ „Христо Ботев", гр.Тутракан),
Фатмегюл Вели, Юсеин Нурсес и
Гюляй Албенова (3б, СУ „Йордан
Йовков", гр.Тутракан), Тюлин Ердин и Диляра Нихат (ОУ „Стефан
Караджа“, с.Цар Самуил).
Събитието бе съпътствано от
изложба на всички рисунки, а
всяко дете получи индивидуална
грамота за участие.
Богата културна програма бе
подготвена от младите таланти
на Тутракан. Деца от групите по
интереси по проект „Твоят час“ от
4-те училища в общината поздравиха участниците за успешното им
представяне в конкурса и всички
заедно отбелязаха 10-годишнината от членството на България в ЕС.
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873“ в Тутракан, което е ремонтирано и

обновено с европейски средства,
отвори своите врати за провеждане на мероприятието. Всички
участници научиха повече за инвестицията и възможностите, които предоставя базата за културното
развитие на общината. Проектът е
реализиран от Община Тутракан по
Програма за развитие на селските
райони (2007-2013) и е на стойност
801 565 лв.

В Главиница

На първо място в конкурса за
детска рисунка на тема „10 години
България в Европейския съюз“ в
община Главиница бе класирана
рисунката на Есра Гюрел , която
получи голямата награда – дрон.
Втора е Дилек Юнал, която ще
показва своите снимки на дигитална фоторамка, а трета - Шебнем
Шинар, която ще слуша музика
на своя нов МР4 плеър - всички
от 3-ти клас в СУ „Васил Левски“,
гр.Главиница. Още 7 деца получиха
поощрителни награди – стереослушалки.
Събитието бе съпътствано от
изложба на всички рисунки, а всяко
дете получи индивидуална грамота
за участие. Сюзан Хасан, зам.-кмет
на Община Главиница се включи в
награждаването и поздрави деца-

та за участието им.
Пожела на малките
европейци още много изяви и награди
и все така достойно
да представят училището си и община
Главиница. Гости на
събитието бяха още
Мюмюне Хаккъ, началник-отдел „Хуманитарни дейности" и
Юрданур Расим - Гл.
специалист „Образование, младежки
дейности и спорт" в
Община Главиница.
Млади таланти от
групите по интереси
по проект „Твоят час“
поздравиха участниците за успешното им представяне
в конкурса и всички заедно отбелязаха 10-годишнината от членството
на България в ЕС.
Събитието се проведе в НЧ
„Христо Ботев-1940“ в Главиница,
което е ремонтирано и обновено
с европейски средства. Домакините представиха информация на
всички участници за инвестицията
и припомниха какво е било преди
ремонта. Проектът е реализиран от
Община Главиница по Оперативна
програма за развитие на сектор
Рибарство (2007-2013) чрез Стратегия за местно развитие на МИРГ
„Главиница-Тутракан-Сливо поле“
и е на стойност 486 012,99 лв.

него. Приветствам и кметицата Звенимир - тя е
от тези, които денонощно
мислят за селото" - каза
в емоционалното си слово
Аталай.
Празникът бе уважен още
от Насуф Насуф, председател на Обл. ръководство
на ДПС-Силистра, Левент
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читалища от общините Дулово, Тутракан и Главиница.
Пред сградата на местното читалище "Светлина",
на украсената импровизирана сцена, присъстващите
имаха възможност да се
насладят на концертната
програма, в която участваха вокални групи, танцови
състави и индивидуални изпълнители - самодейци към
читалищата в Звенимир и
съседните села Черногор и
Стефан Караджа. С любопитство и аплодисменти
хората посрещнаха и изпълненията на популярната
певица Наргиз Саидова от
Шумен.
Секретарят на читалището Нергис Кемал отправи
искрена благодарност към
спонсорите на празника
- Община Главиница, ЗК
"Аиват-93"-с.Звенимир с
председател Кемал Мутлу,
Обл.С на ДПС, "Дестан"
ЕООД, с. Искра с президент
Илхан Шахин, общинският
съветник от с. Сокол от
листата на ДПС - Боян То-

мов, "Елит Агро" - с. Боил,
"Тоги" - с. Боил, Дърводелски
цех, "Екофорест" с ръководител Октай Бейти, ОП "БКС"
- Главиница, НЧ "Светлина",
ЦДГ "Пролет" и Кметството на с. Звенимир.
А за догодина, организаторите на събитието са
амбицирани празникът да
е още по-впечатляващ и
различен.

Мемиш, зам.-председател на
МДПС-София, Невин Хасан бивш народен представител
от ДПС, Нехизе Мустафа
- областен председател на
женската организация на
ДПС-Силистра, Ерай Кадир
- областен председател
на МДПС-Силистра, Месут
Алиш - председател на ОбСГлавиница, Сузан Хасан зам.-кмет на Община Главиница, общински съветници,
кметове, представители на

ɛɥɚɫɬɧɨ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ
ÄɁɚɳɢɬɚ ɩɪɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɩɨɠɚɪɢ ɢ
ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ³ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɜɋɢɥɢɫɬɪɚɧɚɚɩɪɢɥɢɧɮɨɪɦɢɪɚȼɟɧɟɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ ± ɫɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ ɩɨ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɋɍɃɨɪɞɚɧ
Ƀɨɜɤɨɜ

О

Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɨɬ
ɲɟɫɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɆɢɪɚɋɬɨɣɱɟɜɚȾɚɦɹɧ
ɅɚɡɚɪɨɜȺɥɟɤɫȾɢɦɢɬɪɨɜɢɆɚɪɬɢɧȼɴɥɟɜ
ɨɬɋɍÄɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ³ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɫɟɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚɫɨɬɛɨɪɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚȾɭɥɨɜɨɢ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɬɟɫɬɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɭɦɟɧɢɹ
“ТГ”
ɢɡɚɟɯɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨ

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

На слънцето сестра...
Анка КОЗАРЕВА
одишнината от рождението на емблематичната Петя
Дубарова събра учениците
от групата за целодневно обучение
при 5а клас с учител Анелия Иванова в училищната библиотека на
СУ "Христо Ботев" в Тутракан. На 25
април поетесата щеше да навърши
55 години...
С нескрит интерес момичетата
и момчетата проследиха филма от
поредицата „Национален календар“
на БНТ - „Годишнина от рождението
на Петя Дубарова“. Гледаха откъс
от филма „Трампа“ с участието на
незабравимата поетеса. Слушаха
песните, създадени по нейни стихове и изпълнени от наши популярни
изпълнители: „Зимна ваканция“,
„Лунапарк“, „Нощ над града“. Запяха

Г

нежно и прочувствено, заедно с Росица Кирилова, песента „Доброта“.
Вълшебството на музиката, съчетано
с оригиналната поезия на бургаското
момиче завладя сърцата на петокласниците. Докоснаха се до неповторимото и творчество и от страниците
на издадените книги „На слънцето
сестра“ и „Ученическа тетрадка“,
с които разполага библиотеката.
Всеки от тях пожела да прочете
нейно стихотворение. Красотата на
поетичния изказ на Петя Дубарова
разчувства учениците. Откриха, че
стиховете й излъчват много живот,
простота и съвършенство. Възхитиха
се на поетичния и талант.
Творбите на Петя Дубарова вълнуват и ще вълнуват поколенията. И
винаги ще я нареждат сред големите
творци на България.

55 години от рождението на
Петя Дубарова

“ТГ”
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В СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:
"Аз, Родината и светът "- общинско
"Ден на отворените врати"
състезание за четвъртокласници
Калина ГРЪНЧАРОВА
еца от подготвителните
групи на тутраканските
детски градини и техните
родители гостуваха в СУ "Йордан
Йовков" на 27 април, когато се проведе Денят на отворените врати.
Бъдещите първокласници бяха
посрещнати и приветствани от
в.и.д. директор Анелия Калдарева
и от учениците от начален курс на
обучение в присъствието на членовете на Обществения съвет - зам.кметът Петя Князова-Василева и
Стефка Станкова - директор на
Дирекция "Хуманитарни дейности"

Д

Милена ПЕНЕВА
навечерието на избухването на Априлското въстание,
което помним от историята,
за втора година се проведе общинското състезание "Аз, Родината и
светът". И този път домакин бе СУ
„Христо Ботев“, гр. Тутракан. Тържествено откриване с празнична
художествена програма подготвиха
със своите ученици екипът от учители на четвъртите класове: Милена
Пенева, Виолета Стойкова, Мария
Белберова и Димитричка Милчева.
До наши дни, на този ден почитаме паметта на геройски загиналите в боевете за Освобождението,
записали имената си в страниците
на българската история! Дълбок
поклон пред хилядите знайни и незнайни герои, жертвали живота си в
името на свободата на Отечеството!
Никога няма да бъдете забравени!
Поклон пред паметта им!
В състезанието участваха ученици от всички общински училища
- СУ "Христо Ботев" и СУ "Йордан
Йовков" в град Тутракан, ОУ "Св.
св. Кирил и Методий" в с. Нова
Черна и ОУ "Стефан Караджа" в с.
Цар Самуил.

подготвили игри на приятелството
и представиха различни тематични
изяви по проект "Твоят час".
Първокласниците представиха
мотиви от народното творчество,
показаха костюми и маски. Второкласниците демонстрираха в
тържествен час - Парад на успехите
и тематична среща "Българското
народно творчество - извор на
мъдрост, духовно богатство и
красота".
"Приказки за вас, деца!" - под
този надслов премина срещата в
3а клас, а в 3б клас тя се наричаше

В

Най-добре представилите се
участници и отбори бяха наградени на 27 април. Дияна Станкова
- директор на СУ "Христо Ботев",
връчи на организираното тържество
наградите на отборите и учениците,
отличили се в Общинско ученическо
състезание "Аз, Родината и светът".
В отборното класиране на първо
място е 4б клас от СУ "Йордан Йовков" с преподавател Валя Петрова
- с 216 точки следвани от 4а клас
от СУ "Христо Ботев" с преподавател Милена Пенева - 211,5 точки

и 4б клас от СУ "Христо Ботев" с
преподавател Виолета Стойкова 201,5 точки.
При индивидуалните участници
първи е Михаил Деянов Дочев
- ученик от 4а клас в СУ "Христо
Ботев" - с 64 точки, на второ място
е Сиян Нурай Неджати - ученик от
4б клас в СУ "Христо Ботев" - с 59,5
точки и на трето - Зорница Сашева
Войнова - ученичка от 4а клас в СУ в Община Тутракан.
"Христо Ботев" - с 59 точки.
Истински празник за малки и
Поздравления за четвъртоклас- големи бяха часовете прекарани
ниците и техните ръководители!

заедно. Децата се разходиха из
училището, посетиха класните "Задачите за четене с разбиране".
Малчуганите влязоха "В света на
стаи, а там ги очакваха по-големите каки и батковци. Те им бяха приказките" заедно с най-големите
- четвъртокласниците.

Празник на художествената самодейност Ние вече сме
грамотни
вокалната формация представила
НЧ "Христо Батев-1901 г." с. Зафирово, а "Пъстра китка" - танцова
формация изиграла Дайчово и
Добруджанско хоро.

Калина ГРЪНЧАРОВА
истински празник на
българския фолклор, на
българския дух и талант
се превърна проведения на 29
април т.г. Общински преглед на
художествената самодейност в гр.
Главиница.
От общо 23 читалища в населените места от общината в прегледа
взеха участие самодейни състави
от 17 читалища, информира секретарят на НЧ "Христо Ботев-1940
г." Диана Карачорова. Културната
институция заедно с Община Главиница са основни организатори
на събитието, което се провежда
всяка година.
"Във времената, в които живеем
е много важно да не забравим кои
са нашите корени. Защото докато
се стремим да разучим чужди
култури и езици, ние доста често
пренебрегваме нашите традиции
и ценности. А човек, който не познава миналото си, няма как да има

В

бъдеще" - сподели Карачорова.
Празникът бе открит от кмета
на община Главиница Неждет
Джевдет, който поздрави участниците и публиката, а след неговите
думи се заредиха изпълненията на
самодейците.
Домакините от главинишкото
читалище се представиха с наймного състави - Вокална група
"Мъжка песен", Женски народен
хор, ВГ "Славей", Смесена формация и Детски танцов състав
"Ритъм".
"Богданка" и "Богданче" се наричат групите на самодейците от НЧ
"Отец Паисий-1948 г.", с. Богданци,
които с настроение изпълниха
своята програма.
НЧ "Св.Св.Кирил и Методий 1942 г.", с. Коларово се представи
с изпълнения на детска вокална
група и на Група за автентичен
фолклор, която освен, че пя, изпълни и народни танци.
"Младостта в сърцата ни" е

Очаквано за запознатите и любопитно за тези, които за първи
път чуват и виждат ТФ "Танцуващи
лилии" - представители на НЧ
"Йордан Йовков-1946 г.", с. Малък
Преславец. Пак от там е Групата за
автентичен фалклор "Росна китка".
С хор за обработени песни и хор
за автентични песни се представи
НЧ "Освобождение-1940 г.", с.
Сокол, а Танцов състав "Караджовчета" в двете си формации - детска
и младежка, защити амбициите на
НЧ "Просвета", с. Стефан Караджа.
"Росна китка" се нарича и вокалната група на НЧ "Христо Ботев-1945 г.", с. Дичево. Народни
песни и танци показаха самодейците от НЧ "Светлина-1943 г."
- с. Калугерене, НЧ "Янко Забу-

нов-1957 г." - с. Черногор, НЧ "Стефан Караджа-1951 г." - с.Падина,
НЧ "Светлина-1960 г." - с. Звенимир, НЧ "Зора - 1954 г." - с. Листец,
НЧ "Бъднина-1941 г." - с.Бащино,
НЧ "Стефан Караджа-1966 г." - с.
Долно Ряхово, НЧ "Стефан Караджа-1950 г." - с. Суходол и НЧ
"Христо Ботев-1954 г." - с. Зебил.
Всички състави получиха Грамоти за достойно представяне,
а кметът на община Главиница
Неждет Джевдет връчи Грамота
и приз на най-младия участник
във фестивала - 4-годишната
Хаял Орхан от с. Коларово и на
най-възрастния участник - 84-годишната Мита Димова от с. Сокол.
(На снимките)

ɤɪɚɹ ɧɚ ɦɟɫɟɰ ɚɩɪɢɥ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɩɴɪɜɢ
ɤɥɚɫɩɪɢɈɍɂɜɚɧȼɚɡɨɜ ɫ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɢ
Ʉɚɥɢɧɤɚ ȼɚɫɢɥɟɜɚ ɢ ȿɥɟɧɚ
ɐɚɧɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɩɪɟɞ
ɫɜɨɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢɢɝɨɫɬɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɞɧɚɞɫɥɨɜ
ÄɇɢɟɜɟɱɟɫɦɟɝɪɚɦɨɬɧɢɌɹ

В

ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬ Ɍɜɨɹɬ ɱɚɫ
ɧɚɈɉɇɚɭɤɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɟɧɪɚɫɬɟɠ
ȼ ɡɚɥɚɬɚ ɧɚ ɇɑ Äɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜɝ³ɫɟɥɨɁɚɮɢɪɨɜɨ ɞɟɰɚɬɚ ɪɟɰɢɬɢɪɚɯɚ ɩɹɯɚ
ɩɟɫɧɢ ɱɟɬɨɯɚ ɫɴɫɬɚɜɹɯɚ ɢɡɪɟɱɟɧɢɹɢɨɬɝɚɬɜɚɯɚɝɚɬɚɧɤɢ
Калинка ВАСИЛЕВА
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 23 от 30 март 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 352
ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне на представител на Община Тутракан за участие в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК-Силистра на 30.03.2017 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
2. Одобряване на актуализирана
средносрочна бюджетна прогноза за
периода 2018-2020 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за
местни дейности.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. Приемане на Общинска стратегия
за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците в Община Тутракан
(2017-2018 г.)
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Приемане на отчет за 2016 г. за
изпълнението на Общинска програма
за управление на отпадъците в Община
Тутракан 2014-2020 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
5.1. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за подобект:
„Отводнителни, укрепителни и дренажни
ребра” към обект: „Изготвяне на идеен
проект за ГПСОВ, гр. Тутракан и Работни
проекти за линейна инфраструктура”
(елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия)
2. Даване на предварително писмено
съгласие от Общински съвет по чл. 30, ал.
3 от ППЗОЗЗ за прокарване на трасето
на обект: „Отводнителни, укрепителни
и дренажни ребра” в обхвата на които
попадат имоти с идентификатори:
- 73496.506.6 с начин на трайно ползване „За местен път”, общинска публична
собственост;
- 73496.506.7 с начин на трайно
ползване „Друг вид земеделска земя”,
общинска публична собственост.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
6. Даване на съгласие на Общински
съвет гр. Тутракан за разделяне (делба)
на поземлен имот с идентификатор
№73496.500.3538 по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Допълване на Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2017 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Учредяване безвъзмездно право
на ползване върху земеделска земя от
общински поземлен фонд за устройване
на пчелин.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
9. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор
№73496.501.3815 с площ от 1321,00
кв. м., в т.ч. масивна едноетажна промишлена сграда с идентификатор
№73496.501.3815.1 със ЗП от 230,00 кв.
м., находящ се в гр. Тутракан, ул. „Сливница” по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
10. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
№73496.500.2672 с площ от 464,00 кв. м.,
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Рибарска”
по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
11. Разпореждане с имот-общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
№73496.500.2677 с площ от 263,00 кв. м.,
находящ се в гр. Тутракан, ул. „Рибарска”
по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с имоти – общинска
собственост, представляващи земеделски земи в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих”
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
13. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска
земя в землището на с. Старо село, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 69078
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
14. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска
земя в землището на с. Старо село, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 69078
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
15. Разпореждане с имоти - общинска
собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Цар Самуил,
общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 78238
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
16. Разпореждане с имоти - общинска
собственост, представляващи земеделски земи в землището на с. Нова Черна,
общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 51956
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
17. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска
земя в землището на с. Антимово, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 00494

Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
18. Одобряване на оценка на недвижим имот, представляващ част от
застроен урегулиран поземлен имот
№73496.501.3068, находящ се в гр.
Тутракан, ул. „Опълченска” №21 по КК
на гр. Тутракан, обл. Силистра в полза
на собственика на законно построена
сграда в имота.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
19. Одобряване на оценка на недвижим имот, представляващ част от
застроен урегулиран поземлен имот
№73496.501.3822, находящ се в гр.
Тутракан, ул. „Байкал” №21 по КК на
гр. Тутракан, обл. Силистра в полза
на собственика на законно построена
сграда в имота.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
20. Даване на принципно съгласие от
Общински съвет гр. Тутракан за предоставяне на имот на територията на община
Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
21.Учредяване безвъзмездно право
на ползване върху помещения, представляващи самостоятелен обект в сграда
с идентификатор № 73496.500.567.2 по
КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
22. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 и ал.2
от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона
за водите, Общински съвет – Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Димитър Венков
Стефанов - Кмет на община Тутракан да
представлява Община Тутракан в извънредното заседание на Общото събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – Силистра на 30.03.2017
г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на
определения по т. 1 представител, той
ще бъде заместван от Милен Милков
Маринов – заместник-кмет на община
Тутракан.
3. Съгласува позиция по точките от
проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в
извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВИК-Силистра на 30.03.2017 г.
да гласува, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред
– „за”;
3.2. По втора точка от дневния ред
– „за” ;
3.3. По трета точка от дневния ред
– „за”;
3.4. По четвърта точка от дневния
ред – „за”;
3.5. По пета точка от дневния ред - да
гласува по негова преценка и в защита на
интересите на община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл. 83, ал.2 от Закона
за публичните финанси в изпълнение
на Решение №37 от 19.01.2017г. на
Министерски съвет, Общински съвет гр.
Тутракан одобрява бюджетната прогноза
за местни дейности на Община Тутракан
за периода 2018 – 2020 година, както
следва:
1. Приложение №1а „Прогноза за
показателите за поети ангажименти и
за задълженията за разходи за периода
2018-2020 г.”
2. Приложение №6г „Прогноза за
общинския дълг (вкл. и намеренията
за нов) и разходите за лихви по него за
периода 2018 – 2020 г.”
3. Приложение №8 „Прогноза за
периода 2018-2020 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за
местни дейности”
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл.21, ал.1, т. 12, във
връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 197, ал.1 и ал.2 от
Закона за предучилищното и училищното
образование, Общински съвет-Тутракан:
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците от Община Тутракан (20172018 г.).
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.9 от Закона
за управление на отпадъците, Общински
съвет-Тутракан:
Приема отчет за 2016 г. за изпълнението на Общинска програма за управление
на отпадъците в Община Тутракан 20142020 г.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и приложените документи удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл. 124а, ал.5 и ал. 7
от ЗУТ, Общински съвет - Тутракан дава

разрешение:
1. На Община Тутракан да възложи
изработването на Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за
подобект: „Отводнителни, укрепителни
и дренажни ребра” към обект: „Изготвяне на Идеен проект за ГПСОВ гр.
Тутракан и Работни проекти за линейната
инфраструктура”(елементи на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия). Дренажни
ребра да преминат през ПИ 506.6 (НТП
- за местен път, общинска публична
собственост); ПИ 506.7 (НТП - друг вид
земеделска земя, общинска публична
собственост); ПИ 53.23 (НТП - пясъци,
държавна публична собственост) и ПИ
53.24 (НТП - пясъци, държавна публична
собственост) по КК на гр. Тутракан.
2. Дава предварително писмено съгласие (във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ) за преминаване на трасе на обект:
„Отводнителни, укрепителни и дренажни
ребра” към идеен проект за ГПСОВ в
поземлени имоти с идентификатори:
- 73496.506.6 с начин на трайно ползване „За местен път”, общинска публична
собственост;
- 73496.506.7 с начин на трайно
ползване „Друг вид земеделска земя”,
общинска публична собственост.
Определя срок на валидност на предварителното писмено съгласие – една
година.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС, Общински
съвет – Тутракан:
1. Дава съгласие за разделяне
на поземлен имот с идентификатор
№73496.500.3538 с площ от 5019 кв.
м. по Кадастралната карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София,
собственост на Община Тутракан съгласно АПОС №35/27.10.2008 г. на два
нови имота с два нови идентификатора
№73496.500.4104 с площ от 348 кв. м.
с НТП „Второстепенна улица /тупик/” и
№73496.500.4105 с площ от 4672 кв. м.
с НТП „За озеленяване”.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури
за по нататъшните действия, свързани с
приемане на решението.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 359
На основание чл. 21, ал,1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.4, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет - Тутракан :
1. Допълва годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г., приета с решение №333 по Протокол №20/26.01.2017 г.
на Общински съвет-Тутракан в раздел IV
- „Имотите, които Община Тутракан има
намерение да придобие” с поземлен имот
№050184, местност „Кючук Екинлик” по
Карта за възстановена собственост на с.
Цар Самуил, Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 360
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.3 от
ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.12 от Закона
за пчеларството и чл. 10б от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общински поземлен фонд /
НСУРОПФ/, Общински съвет-Тутракан:
1. Дава съгласие за учредяване на
възмездно право на ползване върху земеделска земя с площ от 0,500 дка, представляваща част от недвижим имот – частна
общинска собственост с идентификатор
№73496.9.104 с обща площ от 66,399дка.,
находящ се в местност „Фотула” по КК и
КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед
№ РД-18-36/04.02.2008 г. на ИД на АГКК
гр. София, с АОС №464/30.03.2009 г. в
полза на Росица Константинова Великова
от град Тутракан, ул. „Димитър Полянов”
№3 за устройване на постоянен пчелин.
2. Определя годишна наемна цена за
ползване на имота 30,00 /тридесет/ лева/
дка., съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. Възлага на Кмета на Общината за
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на процедурата и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 361
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с
чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1, ал.3
и чл. 36 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен
имот с идентификатор №73496.501.3815
с площ от 1321,00 кв. м., в т.ч. масивна
едноетажна промишлена сграда с идентификатор №73496.501.3815.1 със ЗП
от 230 кв.м., находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Сливница” по КК на гр. Тутракан,
съгласно АОС №2137/24.11.2016г. при
граници и съседи: 73496.501.3710;
73496.501.3711; 73496.501.3712;
73496.501.3816 и 73496.501.326.
Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 28176,00 лв.
(двадесет и осем хиляди сто седемдесет
и шест лева) без ДДС, от които: за земята - 11202,00 лв. (единадесет хиляди
двеста и два лева), за сградата – 16974,00

лв. (шестнадесет хиляди деветстотин
седемдесет и четири лева). Продажбата
да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 362
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35, ал.1
от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1, ал.3 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
№73496.500.2672 с площ от 462,00 кв. м.,
находящ се в гр. Тутракан, обл. Силистра,
кв. 43, ул. „Рибарска” по КККР на гр. Тутракан, съгласно АОС №2129/09.11.2016
г. при граници и съседи: 73496.500.836;
73496.500.2671 и 73496.500.2673.
Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 5533,20 лв.
(пет хиляди петстотин тридесет и три
лева и двадесет стотинки) в т.ч. 20% ДДС.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Пета от НРПУРОИ.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 363
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35, ал.1
от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1, ал.3 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба на
недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор
№73496.500.2677 с площ от 263,00
кв. м., находящ се в гр. Тутракан, обл.
Силистра, кв. 43, ул. „Рибарска” по
КККР на гр. Тутракан, съгласно АОС
№2130/09.11.2016г. при граници и съседи: 73496.500.4065; 73496.500.4056;
73496.500.2676 и 73496.500.2671.
Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 3140,40 лв.
(три хиляди сто и четиридесет лева и
четиридесет стотинки ) в т.ч. 20% ДДС.
Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Пета от НРПУРОИ.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 364
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна
общинска собственост, находящи се в
землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, по реда на Глава пета от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет град Тутракан
и стъпка за наддаване в размер на 10%
от обявената начална тръжна цена, както
следва: /по списък/
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 365
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляваща поземлен
имот №078004, местност „Юрта”, с площ
от 2,358 дка, пета категория, съгласно
Акт за частна общинска собственост
№2196/07.03.2017 г., находящ се в землището на с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, по реда на Глава пета
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при първоначална тръжна
цена в размер на 2 279,00 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против

– няма
РЕШЕНИЕ № 366
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляваща поземлен
имот №028021, местност „Юрта”, с площ
от 13,499 дка, трета категория, съгласно
Акт за частна общинска собственост
№16/20.02.2003г., находящ се в землището на с. Старо село, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 69078, по реда на Глава пета
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при първоначална тръжна
цена в размер на 13 047,00 лв. /тринадесет хиляди и четиридесет и седем лева.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 367
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в землището
на с. Цар Самуил, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 78238, по реда на Глава пета
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет град
Тутракан и стъпка за наддаване в размер
на 10% от обявената начална тръжна
цена, както следва: /по списък/
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 368
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се в землището
на с. Нова Черна, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 51956, по реда на Глава пета
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от Общински съвет град
Тутракан и стъпка за наддаване в размер
на 10% от обявената начална тръжна
цена, както следва: /по списък/
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 369
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 32, ал.1, т.1 и чл. 36 от
Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска
собственост, представляваща поземлен
имот №000015, местност „До селото”, с
площ от 2,596 дка., четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №1614/09.01.2014 г., находящ
се в землището на с. Антимово, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 00494, по реда на
Глава пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална
тръжна цена в размер на 2 379,00 лв. /две
хиляди триста седемдесет и девет лева/ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 370
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3
от ЗОС, във връзка с чл. 32, ал.3 и чл.
37, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
- Тутракан:
1. Одобрява оценка в размер на
2592,00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и два лева) в т.ч. 20% ДДС, за
продажба на 254,46 кв.м. /43,35%/ част
от недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан,
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ул. „Опълченска” №21, представляващ
застроено дворно място след отстъпено право на строеж с идентификатор
№73496.501.3068 цялото с площ от
587,00 кв. м. по КК на гр. Тутракан,
при граници и съседи: 73496.501.321;
73496.501.3069; 73496.501.3070;
73496.501.3067, върху който законно е
построена сграда, частна собственост
на Марияна Тодорова Атанасова /собственик на част от двуетажна сграда с
идентификатор №73496.501.3068.1/,
съгласно Нотариален акт № 83, Том VI,
дело №659 от 14.10.2005 г., вписан в
служба по вписванията с вх. №3826, Акт
№153, том IX, дело №1853/14.10.2005
г.; Нотариален акт №20, том I, дело №20
от 10.02.2004 г., вписан в служба по
вписванията с вх. №396, Акт №148, том
I, дело №155/10.02.2004 г. и Нотариален
акт №21, том I, дело №21 от 10.02.2004
г., вписан в службата по вписванията
с вх. №370, Акт №149, том I, дело
№156/10.02.2004 г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 371
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 41, ал.2 и чл. 35, ал.3
от ЗОС, във връзка с чл. 32, ал.3 и чл.
37, ал. 1 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
- Тутракан:
1. Одобрява оценка в размер на
8223,60 лв. (осем хиляди двеста двадесет
и три лева и шестдесет стотинки) в т.ч.
20% ДДС, за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3822 с площ от
812,00 кв. м., ул. „Байкал” №21 по КК на
гр. Тутракан, обл. Силистра, върху който
законно е построена сграда, собственост
по наследство на Биляна Якимова Асенова с постоянен адрес: гр. Силистра, обл.
Силистра, ул. „Петко Каравелов” №29,
съгласно Нотариален акт за собственост
с №13, том I, дело №39/02.03.1987 г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 372
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински
съвет - Тутракан:
1. Дава принципно съгласие за осигуряване на поземлен имот с площ над
10 дка за изграждане на инсталация,
предназначена за преработка на битови
отпадъци, чрез газификация и произвеждане на електрическа енергия, топлина и
течни горива.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши всички законови
процедури по – нататъшните действия,
свързани с приемане на решението.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23
от Закона за местната администрация
и местното самоуправление, във връзка
с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 и ал.6 от
Наредба за управление, стопанисване и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет гр. Тутракан, Общински
съвет-Тутракан:
I. Отменя т.1 от Решение №305 по протокол №17 от 24 ноември 2016 г. на Общински съвет гр. Тутракан, и вместо това
II. Дава съгласие и учредява безвъзмездно право на ползване за срок от
10 години на Министерство на здравеопазването, БУЛСТАТ 000695317,
със седалище и адрес на управление
гр.София, пл.„Света Неделя” №5, върху
самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.2.2 по КККР на гр.
Тутракан.
1. Правото на ползване по т.II. се учредява за нуждите на Филиал за спешна
медицинска помощ-Тутракан, във връзка
с Изпълнение на инвестиционен проект
от Министерство на здравеопазването в
подкрепа на спешната медицинска помощ по Оперативна програма «Региони
в растеж» 2014-2020.
2. Дава съгласие ползвателя да съгласува проекти с институции, свързани с
извършване на ремонтни дейности с цел
подобряване на имота по т.II.
3. Дава съгласие ползвателят да
извършва подобрения на имота по т.II.
за своя сметка, включващи и вътрешни
преустройства и намеса върху общи
сградни инсталации и комуникации,
свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата
инфраструктура.
4. Възлага на Кмета на община Тутракан да сключи договор за учредяване
на безвъзмездно право на ползване на
помещенията по т. II. съгласно условията
на настоящото решение.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ
богат, че мога да купя "Дженерал
мотърс".
Мюсюлманинът: - Смятам скоро
да купя "Майкрософт".
След това всички се обръщат
към евреина. Той бавно разбърква
кафето си, поставя лъжичката на
масата, поглежда останалите и
небрежно казва: - Да, ама аз нищо
- Самотна съм! Никой не ми се не продавам.
обажда!
- Ми, изтегли кредит...
Табела на входа на синагогата:
"Да влезеш тук с непокрита
- Вие с жена ти говорите ли си глава е същия грях като прелюпо време на секс?
бодеянието"
- Па ако звънне, що да не си
Отдолу дописано: "Пробвал съм
поговорим!
и двете - разликата е огромна".

дина майските бръмбари ще носят
- О, любов моя! Ще страдаш и
пуловери.
ще се жертваш за мен?
- Не, скъпа. Ще изчезна в петък
- Скъпи, какво ще правим през и в неделя надвечер ще възкръсна.
Страстната седмица?
- За теб не знам, но аз смятам да
- Преди беше скара, сега е
направя като Исус - да се превърна барбекю...
в мъченик.
- И с овеса е така - вече е мюсли.

- Да ти направя една "Нова
Новините: - Снощи на околоБразилия"?
връстното шосе е имало сблъсък
- Сложи и една "Стара Шотлан- на проститутки с катаджии. Инцидия", ако имаш...
дентът е предизвикан от спор за
най-добрите места край пътя.
След взрива камикадзето е на
оня свят и пита:
- Ще умрете самотен в мизерия
- Тук ли са 40-те девственици ? и ще страдате жестоко.
- Тук са, ама не можем да ти
- Извинете не Ви чух, какво
намерим оная работа.
казахте?
- Казвам, че исканият от Вас
- Скъпи, помниш ли когато Ша- кредит е одобрен. Подпишете тук
рън Стоун си кръстосва краката в и тук.
"Първичен инстинкт"?
- Да!
Основният двигател на българ- Ама хляб забрави да купиш, ската икономика е износът. Бълнали гад мръсна!
гарите износват колите, дрехите и
техниката на по-богатите държави.
Католик, протестант, мюсюлманин и евреин, след обилен
Ако докторът ви даде една годисъвместен обяд започнали спор на живот, извадете пистолета и го
кой е най-богат.
застреляйте. Съдията ще ви даде
Католикът: - Имам толкова пари, петнайсет години.
че мога да купя "Сити банк".
Протестантът: - Толкова съм
Прогноза за времето: Тази го-

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Продавам
Етаж и двор от масивна къща в Тутракан,
на ул. "Ком" №7.
Цена по споразумание.
Телефон за контакти: 0886 583 839

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

Баща и син се разхождат заедно
по улицата. В един момент минават
покрай една аптека и детето пита
татко си: – Тате, какъв е онзи знак
там горе?
Бащата погледнал и казал:
- Никакъв, сине, майка ти яде
мелба!

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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"Кметълски истории" и малката тайна за
тазгодишния Джулай Морнинг в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
Цонко Цонев Кметъла представи в Тутракан новоизлязлата
втора част на книгата "Кметълски
истории" озаглавена "Катунът от
Каварна". В кафе-бар "Хавана" се
бяха събрали фенове на рока и
любопитни от близка среща в популярния бивш кмет на Каварна.
От Перник бе пристигнал Александър Филчев-Санеца, който за
пореден път настрои публиката
за събитието с популярни хитове.
В книгата са описани интересни
случки извън сцената с едни от
най-великите рок музиканти,
идвали в България. Авторът разказва и историята на заглавието
на книгата, както и други нелицеприятни случки от последната
година и половина, времето на
управление на сегашната кметица
на Каварна.
Една от главите обаче и наречена "Джулай морнинг" в Тутракан" и
разбира се, разказва за миналогодишното издание на Юлското
утро на брега на Дунав в Тутракан.
Цонев е описал преместването
на рок концерта за Нова година от
Каварна в Пловдив, а Джулая – от
Камен бряг в Тутракан.

Как възниква идеята и в
Тутракан да се посреща
юлското утро
Историята разказа кметът на д-р
Димитър Стефанов: "През 2012 г.,
един приятел - Димо Денчев, ме
покани на риболов точно по време на изгрева на слънцето. Беше
уникален изгрев! Дотогава винаги
съм си мислил, че над Тутракан и
Дунав е най-красивият залез, но се
оказа, че и изгревът не отстъпва.
И така с Петя Василева решихме
да опитаме, но да не повтаряме
Джулая в Камен бряг, а да е нещо
по-различно - с утвърдени и млади

рок групи. От тогава Санеца, Васко
Кръпката и Подуене блус бенд са
постоянното присъствие на нашия
Джулай. И така 6 години. "Благодарение" на сегашната кметица на
Каварна, която не покани Б.Т.Р. и
Джон Лоутън и, разбира се, след
като разговаряхме с Цонко, поканихме и тях. Докато има Джулай
в Тутракан, всички тези имена,
които казах досега, винаги ще
бъдат при нас".

Малката тайна за "Джулай Морнинг-2017"
"Фондация "Искам бебе" навърша 10 години. Затова, на 30 юни
през деня, ще има дефиле на рокерите заедно с дечица заченати ин
витро. Преди да започне концертната част вечерта, на сцената ще
се качат децата и техните родители
и ще изпеем химна на Фондация
"Искам бебе" - "Нека бъде светлина", заедно с Васко Кръпката.
Б.Т.Р. също ще излязат на сцената
в подкрепа на всички семейства с

репродуктивни проблеми".

Дружбата на двама кметове
"С Цонко се запознахме по
интересен начин. Бяхме извикани
всички кметове на среща в НДК,
той случайно стоеше зад мен. Аз
бях недоволен от тогавашния министър на земеделието и казах на
Бойко Борисов: "Този министър не
става за чеп за зеле!"Бойко съответно ме направи на две стотинки,
но след една година ми признаха,
че съм бил прав. Тогава някой ме
побутна по рамото и ми подаде
визитка. Така се запознахме, той
беше първият човек, който ме поздрави за смелостта" - приключва
д-р Стефанов.

от стр. 1 футболист. "Бих дарил и на
волейбола, и на борбата!" категоричен бе още той.
Бизнесменът е доволен,
че синът му е футболист
(сега играе в Кубрат, а
преди това в "Дунав" (Русе),
"Белица" и "Трансмариска") и
че е завършил вече висшето
си образование в РУ "Ангел
Кънчев".
За тутраканския отбор
остават да изиграе още
3 двубоя в Областната
Западна футболна група,
научаваме още от треньора
Тодор Тодоров. На 13 май ще
гостуват на ФК "Добруджанец" (Алфатар), на 20 май

Другите за Кметъла

Джими НАЙДЕНОВ: ”Цонко избра, сбъдвайки своите мечти, да
обогатява община Каварна чрез
развиване на културата. Неотделима част от това е рокът, а неотделима част от рока са кметълските
ÄÍÎÊÌÄÄt
Теди МОСКОВ: ”Аз чувствам
Цонко като част от моя културен
живот, защото каквито и трудности
да имам, се обръщам към него за
съвети. Той винаги е протягал ръка
към театъра и е човек с широка
душа.”
Ернестина ШИНОВА: „Да са живи
Кой е Цонко Цонев Кмеи здрави полезните идиоти като
тъла?
теб, Цонко!”
Цонко Цонев е кмет на град
Книгата "Кметълски истории Каварна от 2003 до 2015 г. Избран Катунът от Каварна" ще намерите
за Мъж на България за 2005 г. и в търговската мрежа на Тутракан.
Фен на рок музиката и инициатор

приемат на градския стадион ФК "Левски" (Главиница)
и на 27 май е гостуването
на ФК "Добруджа" (Искра).
ФК "Трансмариска" заема
шестото място в класирането, т.е златната среда.
Искам да се извиня на
тутраканските граждани
за слабото представяне
на отбора. Причините са
обективни. След като ни
напуснаха 8 основни състезатели, трябваше да се
прави селекция в движение.
Вече пускам в някои мачове
и юноши, момчета с добро
бъдеще. Така запазваме
клубната политика тук да

играят местни момчета.
Въпреки това съм оптимист, мисля, че отборът
ще остане на едно добро
ниво и отново ще радваме
футболната общественост.
Детският отбор - набор
2006 г., игра с връстниците
си от "Дунав" (Русе) и завърши наравно - 5:5. Сега ни
предстои мач с "Лудогорец"
(Разград).
Благодаря много на Община Тутракан за подкрепата.
Всяка седмица се изготвят афиши за срещите ни.
Предстои ни и още нещо
важно - 90-годишнината на
тутраканския футбол.

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 май - Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община
Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
4 май - Ейджан ДЖЕМАЛ, Ст.спец. "Горски надзирател",
Община Главиница
5 май - Хасан МЮСРЕФ, Кмет на с. Коларов, община
Главиница
5 май - Петър ЛИСКОВ, Мед.фелдшер, СУ "Йордан Йовков", Тутракан
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с. Малък
Преславец, община Главиница
8 май - Инж.Лъчезар ГАНЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт "Инвестиционен контрол", Община Тутракан

Дуся Донкова - на 10 май
навършва 90 години!

на ежегодния фестивал ”Каварна
рок фест”. Градоначалникът, който
прочу Каварна като столицата на
рока. По негова покана България
посещават над 100 световно известни групи и музикални изпълнители.
"Вече съм половин тутраканец,
каза на срещата Цонев. Идвам от
Каварна, Санеца - от Перник. Ще ви
изпеем винкел варианта на припева на песента "Цвете от Луната" на
Б.Т.Р. Но, какво да кажа, глупостта
на едни (в Каварна) е радост и
щастие за други - Тутракан и много
градове от страната.
В книгата съм описал как се
мести Нова година от един град в
друг (от Каварна в Пловдив), сходно е и с Джулая. Публикувал съм
и декларацията на каварненския
Общински съвет, с безкрайните
правописни грешки. Финалът му е:
"Слънцето пак ще изгрее на 1 юли,
въпреки че Цонко Цонев ще бъде
в Тутракан". Това разби всичко
детско в мен.

10 футболни топки дари на ФК "Трансмариска"
тутракански бизнесмен
ноценни тренировки".
"Уважавам спорта и всички, които спортуват! Това е
второто ми дарение - преди
три години също подарих на
отбора футболни топки, бих
го правил и занапред. Синът
ми каза, че топките при
тренировки не достигат.
Скоро бяхме в Германия и
го изненадах, като му казах,
че ще купя топки за нашия
отбор." Така Гюрсел Ахмед
отговори на въпроса какво
го кара да дарява и дали
не е фактът, че синът му
Гюрсес Александров също е

4 - 10 .05.2017 г.

9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД
"Виктория", Ротари Клуб Тутракан
10 май - Дуся ДОНКОВА, Пенсионерка, Тутракан
10 май - Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт "Общински сграден
фонд", Община Тутракан
10 май - Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. "Човешки ресурси",
Община Главиница
10 май - Евгени БАРБУЧАНОВ, Мл.експерт "Управление
на нежилищни имоти", Община Тутракан
6 май - Гергьовден - Георги, Гергана, Генади, Гинка, Ганчо,
Галина, Галин и производните им имена

90 години изпълнени с
тежки преживявания в житейския й път!
Но това не й попречи да
запази памет, дух, добри
взаимоотношения с хората

и любов към близките си
хора и приятели!
Остани дълги години жива
и здрава, за да се радваш на
децата си, внуците, правнуците и приятелите!

В Тутракан:

Предстои празникът Хъдрелез
ъдрелез е пролетен
празник на мюсюлманските общности по
българските земи, който
съвпада с християнския
Гергьовден - на 6 май е.
В съботният ден, в местността "Борова гора" край
Тутракан, ще се съберат
празнуващите, информираха
организаторите - Общинската организация на ДПС
и СНЦ "Сакин Туна". Ако
времето не позволява, събитието ще се проведе на
Амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк. Точно
на обяд 10 ходжи-жени от
различни населени места
ще отслужат молебен за
здраве и берекет, след което на откритата сцена ще
започне големият празничен
концерт.
За всички присъстващи
ще има подготвен и раздаден курбан.
Хъдрелез е един от найдревните пролетни празници. Той е включен в листата
на световното културно
наследство и е характерен
за алианите.
Това е празникът, с който
мюсюлманската общност
отбелязва идването на пролетта и разцъфването на
природата за нов живот. За
разлика от Гергьовден, той
трае няколко дни, от 3-ти
до 6-ти май.
Според легендите, празни-

Х

кът е посветен на двамата
светци – св.Хъдър и св.
Иллияз /библейският пророк
Илия/, които са покровители на хората, животните
и плодородието. Двамата
винаги се движели в противоположна посока – ако
единият върви към изток,
другия върви на запад, ако
единия е на север, другият
държи юга. Това правят, за
да помагат на хората от
различните пространства.
Според народната вяра
те са невидими, но понякога
се явяват в човешки образи
и искат помощ, ако не я
получат тези към които
са се обърнали са обречени
на неуспех, а понякога и на
големи беди.
Двамата светци се срещат само веднъж в годината - на 6-ти май, за да си
разкажат къде са били, какво добро дело са извършили,
с какво са помогнали на хората. Но ако този период се
случи в петък, не се срещат.
Ден преди Хъдрелез неомъжени момичета обикалят от
къща на къща селото и събират нишан в медено менче,
пълно с вода, украсено с
босилек и цветя. Момите
пускат гривнички, гердани,
пръстени, гребенчета... Нишаните престояват цяла
нощ под цъфналия гюл, докато попият вълшебството на
“ТГ”
тази нощ.

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