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Очаквайте!
С два трансгранични проекта
Бенефис на
ще кандидатства Община Тутракан танцьорите-абитуриенти
Възможност за изграждане на единствен на Балканите
Обучителен център за реакция при бедствия

Калина ГРЪНЧАРОВА
а извънредно заседание на Общински
съвет-Тутракан, проведено на 10 май, бяха
приети решения по две
докладни записки предложени от кмета на общината
д-р Димитър Стефанов. И

Н

двете се отнасят до кандидатстване на Общината
с проекти по Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2014-2020, Приоритетна
ос 3 „Безопасен регион“,
Специфична цел 3.1. „Подобряване насъвместното

управление на риска в трансграничния регион“.
Първият проект, по който
Общината е в готовност
за разработване, се нарича
„Заедно за безопасността
на район Телеорман - Тутракан - "ЗАЕДНО ЗА", като
водещ бенефициент ще е

Офроуд-състезателите от Нова Черна
показаха отново класа!

Ивелин Статев е новият
областен управител
на Силистра
решение на
правителството от
10 май т.г., за
областен управител на Силистра
е назначен Ивелин Статев. От
2015 г. той е главен секретар на
областната администрация. Роден през 1970 г.
в град Силистра.
Завършил е ТМТ
"Владимир Комаров" в родния си
град и ВВОВУ
"Васил Левски"
във Велико Търново. Работил е

С

на стр. 3

"С голяма радост
искам да споделя
резултатите от
завършилото състезание във Варна - въодушевено съобщи Чавдар
Владимиров, офроуд състезател от
Нова Черна и запален фен
на всъдеходните машини.
И трите състезателни
машини на новоучредения
клуб, на който той е председател - Автомобилен
спортен клуб "Нова Черна
4х4", се представиха много
достойно в своите класове.
Три състезателни машини и
трите в челната петица! За
всички от клуба мисля, че е
радост и гордост. Благодаря Ви мъжки момчета!"
Резултатите от генералното класиране в отделните
класове е доказателството
на думите на Владимиров. В
клас "Стандарт", екипажът
Николай Колев-Христомир

от ТФ "Дунавска младост"

Окръжен съвет Телеорман,
а Община Тутракан - партньор. Намеренията за кандидатстване с проектно
предложение по посочената
по-горе ос целят да се да
се повиши качеството на
живот на населението в
на стр. 3

Илиев спечели убедително
първо място.
В клас "Модифициран"(с
най-ожесточената борба)
Борис Борисов - Венимир
Великов са четвърти, а в
клас "Прототип", Мехмед
Мехмедов - Чавдар Владимиров заеха почетното
трето място в генералното
класиране.
Състезанието за екстремни автомобилисти
"Варна Офроуд 2017" е първи
кръг от Националния кроскънтри шампионат, първо
състезание от веригата
Bulgaria Trophy Challenge,
както и кръг от ендуро
шампионата за класа на
ATV-четириколките. “ТГ”

ɚɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ
ɡɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɹɫɟɡɨɧɳɟ
ɢɡɧɟɫɟɩɪɟɞɫɜɨɢɬɟɩɨɱɢɬɚɬɟɥɢɌɚɧɰɨɜɫɴɫɬɚɜȾɭɧɚɜɫɤɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ
ɳɟɫɟɫɥɭɱɢɧɚɦɚɣ ɜɬɨɪɧɢɤ ɨɬɱɚɫɚɜɡɪɢɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɫɬɢɧɫɤɢ ɩɪɚɡɧɢɤ ɧɚ ɦɥɚɞɨɫɬɬɚɢɮɨɥɤɥɨɪɚɜɟɞɧɨɫɟ
ɨɱɚɤɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɧɚɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɫɰɟɧɚ
Ʉɨɧɰɟɪɬɴɬ ɟ ɛɟɧɟɮɢɫ ɢ
ɡɚ ɱɟɬɢɪɢɦɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɢ

З

ɬɚɧɰɶɨɪɢ ɤɨɢɬɨ ɨɬ ɦɚɥɤɢ ɞɨ
ɝɨɥɟɦɢ ɩɨɞ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɬɚɧɚɫɨɜɚ ɝɨɞɢɧɢ
ɧɚɪɟɞɫɚɪɚɞɜɚɥɢɩɭɛɥɢɤɚɬɚ
ɆɚɪɢɧɟɥɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚɂɜɚɣɥɨɉɚɧɢɱɚɪɫɤɢɃɨɪɞɚɧɃɨɪɞɚɧɨɜ ɢ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ɋɬɨɹɧɨɜ
ɳɟ ɫɟ ɩɨɤɥɨɧɹɬ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɟɧ
ɩɴɬ ɤɚɬɨ ɭɱɟɧɢɰɢɬɚɧɰɶɨɪɢ
ɩɪɟɞ ɜɟɪɧɢɬɟ ɫɢ ɮɟɧɨɜɟ
Ʉɚɬɨ ɢɦ ɠɟɥɚɟɦ ɭɫɩɟɲɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɜɠɢɜɨɬɚɧɚɩɪɟɞ
ɨɱɚɤɜɚɦɟɞɚɝɢɜɢɞɢɦɨɬɧɨɜɨ
ɧɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɫɰɟɧɚ
“ТГ”

Малки актьори,
достойни за
голямата сцена!

Толга Кантаров - трети на
национален географски
фотоконкурс
„Светът е география" e
темата на Националния
фотоконкурс организиран
от Българския географски
портал - Географ БГ. Събитието е част от Българския географски фестивал
и в него участва Толга Кантаров, единадесетокласник
от СУ "Йордан Йовков" в
Тутракан. Неговата фотография „Залез над Тутракан
и крайдунавските гори" бе
отличен с трета награда.
Изключително затруднено
на стр. 8

на стр. 4
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НОВИНИ
"ЗАПАЗИ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ"
Шествие на децата от подготвителните групи на
детските градини в община Тутракан ще се проведе
на 17 май (сряда). Инициативата е съвместна дейност
на МКБППМН и детските заведения под надслов „Запази
детето на пътя”.
Децата ще бъдат превозени с училищните автобуси
в 10:00 от детските градини до „Старата автогара” и
ще преминат по ул. „Трансмариска” до Община Тутракан,
където ще бъдат приветствани от кмета на общината
и общинските служители.
Малчуганите ще носят плакати с апели и призиви,
както и пътни знаци. Шествието ще продължи напред
към сградата на РУ на МВР-Тутракан, където ще бъдат
посрещнати от началника на полицейското управление.
Крайната спирка е читалище „Н.Й Вапцарова-1873".
Там за тях ще бъде представена „Приказка за пътя”
от актьорите на Куклен театър-Русе. Постановката е
подарък за децата от МКБППМН, която осигурява още
тениска за всяко дете с тематичен знак и комплект
пътни знаци за детските градини.
ОТПУСНАТИ СА 33,44 млн. лв. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА
УЧЕБНИЦИ И ПОМАГАЛА ЗА
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Правителството одобри допълнителни трансфери
от бюджета на Министерството на образованието и
науката по бюджетите на общини в размер на 33 443
000 лв. за закупуване на учебници, учебни комплекти и
учебни помагала за децата и учениците в общинските
детски градини и училища.
Всяка година на общините, извън делегираните бюджети, се предоставят средства за закупуване на учебни
помагала за деца от подготвителна група и учебници,
учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I
до VII клас. Нормативите на средствата са определени
с ПМС №79/2016 г.
МОБИЛНАТА ИЗЛОЖБА „ГИГАНТСКИ РИБИ ПО
ДУНАВ" ГОСТУВА В ЛОВЕЧ
Временната изложба на тутраканския музей гостува
на Регионален исторически музей-Ловеч в продължение
на месец, по покана на музейна сбирка „Атанас и Васил
Атанасови”. Откриването на изложбата бе на 10 май,
а освен архивни снимки на уловени гигантски риби по
Дунав и движими културни ценности, посетителите
видяха презентацията на етнографа Величко Атанасов,
самия той любител–риболовец, за начините и средствата на риболов.
НАЦИОНАЛНИЯТ ПОХОД "ПО СТЪПКИТЕ НА
ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА" ПРЕДСТОИ

Културно-просветното дружество „Родно Лудогорие”
организира от 30 май до 2 юни т.г. 32-я Национален поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. Очаква
се да се включат над 450 ученици от цялата страна.
Проявата е под патронажа на президента на Република
България Румен Радев. Тя е част от националния календар на МОН и се осъществява с помощта на общините
и музеите в градовете Силистра, Тутракан, Исперих,
Разград и Попово.
Като научни консултанти в похода ще участват
акад. Георги Марков и проф. Христо Матанов, както и
представители на МОН и МО.
В част от събитията по традиция се включва музикантът Теодосий Спасов със своята инструментална група.
В СИЛА СА ПРОМЕНИТЕ В УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ
ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И МЛЯКО
От 5 май влиза в сила изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните
заведения - схема „Училищен плод“ и схема „Училищно
мляко“. С приетото изменение, публикувано в бр. 36 на
Държавен вестник, се променя периодът на подаване
на заявления за одобрение на заявители по училищните
схеми. Участие в схемите мога да се подават от 15
май до 15 юни.
Друга промяна касае увеличаването на максимално
допустимия брой доставки на плодове и зеленчуци по
схема „Училищен плод“ от 40 на 45 броя. 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, производители на мляко и млечни продукти, организации на
плодове и зеленчуци, групи производители на плодове и
зеленчуци, еднолични търговци, търговски дружества
и кооперации, както и общини с учебните заведения,
които се намират на тяхната територия.

11 - 17.05.2017 г.

Подготвя се Десетото юбилейно издание на
"Празника на водната лилия" в Малък Преславец
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
аближава времето и
за „Празника на водните лилии" в с. Малък
Преславец. Тази година той
ще отбележи своя десетгодишен юбилей и ще се
проведе на 17 юни (събота).
"Радваме се, че през годините празникът спечели
многобройни и искрени почитатели от всички възрасти.
Тази година отново на сцената ще дадем възможност
за изява на различни певчески групи, танцови формации, клубове и индивидуални
изпълнители от регионите
на страната." - споделят
от НЧ ”Йордан Йовков - 1946
г.", което е организатор на
събитието заедно с Община
Главиница и Кметство Ма-

лък Преславец.
Знайно е, че целта на
празника и да съхрани и
обогати музикално-песенното и танцово народно
творчество и разбира се да
възпита любов към природа-

та и интерес към нейното
опазване.
"Най-любезно ви каним
да станете част от този
единствен и неповторим
празник в България, който
ще се проведе в местност-

та „Блато "Малък Преславец“, познато още като
„Царството на водните
лилии“, до река Дунав" отправят своята покана
организаторите.
На сцената, която е в
непосредствена близост до
блатото с водните лилии,
и тази година своя талант
ще покажат десетки групи,
оркестри и индивидуални изпълнители. Те предварително трябва да се запишат за
участие, като срокът е до
2 юни, уточняват още те.
По време на празника ще
бъдат отчетени резултатите от предварително
обявения конкурс за рисунка
на тема "Природни феномени
в блато "Малък Преславец",
победителите - наградени.

Тутракан ще домакинства национален
форум на младежки лидери
ационален младежки
форум (НМФ) чадърна
организация, обединяваща повече от 50 младежки
обществени, научни, граждански, студентски и политически
организации в страната. Това
е най-голямата младежка
организация в страната с членове над 120 000 младежи на
възраст до 35 години.
В периода 12-14 май НМФ
ще проведе среща-обучение

Н

на младежките лидери от
страната в гр. Тутракан. Тридневната среща е под надслов
„Мрежови дни“ и има за цел
да изготви младежките приоритети за следващата година,
които да бъдат поставени за
обсъждане пред Министерство на младежта и спорта
и да влязат в Националната стратегия за развитие на
младежта. В обсъждането ще
вземат участие 30 младежки

лидери от различни организации.
Събитието е под патронажа
на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов.
От името на организационния комитет по провеждане на
събитието, изказваме своите
благодарности на зам.-кмета
г-жа Петя Василева, на г-н
Петър Бойчев, директор на Историческия музей в Тутракан
и председателя на Общински

съвет – Данаил Николов за
оказаната помощ при организирането на тридневните
семинари.
Официално откриване на
събитието ще бъде на 13 май
(събота) от 10:00 часа в залата
на Общинския съвет, на което
каним и всички заинтересовани граждани на общината.
Кристиян КАЛЧЕВ,
Председател на
организационен комитет

Червенокръстците отбелязаха
своя празник
Н
а 8 май се чества
Международния ден
на Червения кръст
и Червения полумесец. По
този повод, на 4 май тържествено заседание проведе Областния съвет на
БЧК в Силистра, на което
бяха наградени отличници
на БЧК.
Същият ден се проведе и
Областното състезание на
Ученическите екипи по Първа помощ. В състезанието
участваха отборите на ОУ
„Иван Вазов“ – Силистра,
СУ „Христо Ботев“ – Тутракан и екип от ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, с. Сокол,
община Главиница. Участниците решава различни
казуси, решаваха тест по
първа помощ и основни знания за червенокръсткото
движение.

След оспорвана борба
отборът на учениците
от с. Сокол стана първи.
Отборите на Тутракан и
Силистра заеха, съответно второ и трето място.
Всички участници получиха
Грамоти и персонални награди за положения труд и
показаните знания и умения
по Първа помощ.
Следва упорита и сериозна подготовка за предстоящото Национално състезание от 2 до 4 юни в НУЛЦ
на БЧК в с. Лозен.
Областната организация
на БЧК в Силистра има найголям в страната среден
брой членове на глава от
населението, развиваща се
младежка структура и деен
доброволен екип за работа
при бедствия, аварии и
катастрофи. Създадени са

7 общински организации,
в които 6000 членове са
обединени в 150 дружества
– 71 в
градовете и 79 в селата.
В сравнение с 2015 г. има
ръст на членския състав
– с 404 души в Силистра
и с 20 – в Кайнарджа. Найголям брой доброволци са

регистрирани през 2016 г.
– 176 души.
Със собствени средства
и ресурс организацията
осъществява проекти за
здравословно хранене, топъл обяд, младежка академия за доброволци, механизма „Хранителна банка”,
социални услуги.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 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 – средно образование, професионален опит

1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
3 оператори, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
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
4 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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С два трансгранични проекта
ще кандидатства Община Тутракан
от стр. 1 ност за партньора - Община
Тутракан, е 600 000 EUR.
Съфинансиране от страна
на всички партньори е 2%,
а максималният срок за
изпълнение на проект е 36
месеца.
Община Тутракан е в готовност за разработване
и на проектно предложение
„Съвместно доброволчество
за по-безопасен живот"
в партньорство с Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Министерство
на вътрешните работи на
България и Главна инспекция
по извънредни ситуации, Министерство на вътрешните
работи на Румъния, както
и Сдружение „Национална
асоциация на доброволците
в Република България".
Въз основа на проведена

граничната зона между
Румъния и България чрез
укрепване на капацитета
за институционално и техническо управление в случай
на бедствие и реагиране
при извънредни ситуации.
Част от дейностите, които ще бъдат включени в
проектното предложение е
изграждането на система
за ранно откриване, оповестяване и видео наблюдение
на природни бедствия в
трансграничния регион Телеорман – Тутракан, както
и доставка на техника необходима за реагиране при
извънредни ситуации.
Максимална стойност на
проектното предложение е
1 000 000 EUR, като индикативната максимална стой-

съвместна среща е постигната договореност водещ
бенефициент да е Община
Тутракан.
Целта е да се подобри
теоретичната и практическата подготовка на доброволните екипи в трансграничната зона на България и
Румъния чрез изграждането
на Обучителен център за
реакция при бедствия. С
изпълнението на тази инициатива ще се предостави
възможност за изграждане
на капацитет за съвместна реакция при бедствия и
по-високо качество на управление на риска, което ще
предостави ползи за цялото
трансгранично население.
Със създаването на подобен
Обучителният център, той
ще бъде първият Балканския
полуостров, в който ще са

налични места необходими
за настаняване и провеждане на лекции и съоръжения
за практически тренировки.
Центърът ще се ситуира
на територията на Община
Тутракан в село Белица и
ще предлага обучения във
водни и горски зони, където
могат да бъдат симулирани
бедствени събития.
И по този проект максималната стойност е 1
000 000 EUR максимална
стойност, а за водещият
бенефициент - Община Тутракан - 600 000 EUR. Съфинансирането е 2%, а срокът
за изпълнение - три години.
Съветниците възложиха
на кмета на общината
последващите законови
действия по изпълнението
на приетите решения.

Ивелин Статев е новият областен
управител на Силистра
от стр. 1 през които той е бил начело
на областната управа.
Добрата подготовка, организация и провеждане на
парламентарните избори областният управител отчете
като едно от най-важните
постижения, както на национално ниво на служебния
кабинет, така и в област
Силистра. Като положителен аспект в работата на
областна администрация в
рамките на отминалите три

месеца Петко Добрев отчете
направеното изследване от
експерти на администрацията
за връзката между формата на
земевладение и демографските
процеси в област Силистра.
Изследването е изпратено
днес на вниманието на президента Румен Радев и на вицепремиера за демографската и
икономическа политика Валери
Симеонов.
Започналите предварителни разговори и установени

контакти с Националния борд
по туризъм и представители
на Института за анализи и
изследвания в туризма във
връзка с идеята на областния
управител за промяна в нормативните и законови уредби
в полза на развитието на туризма в областта, силистренският губернатор определи
също като добра стъпка и
идея, която оставя за последваща реализация на новия
областен управител.

Спада цената на земеделската
земя в Силистренско,
рентите растат

отдел „Статистически изследвания“- Силистра, към
Националния статистически институт. Най-голямо
увеличение на цената на
един декар земеделска земя
спрямо предходната година
е отчетено отново в община Кайнарджа - с 17.4%.
През 2016 г. средната
цена на рентата на един
декар наета/арендувана
земеделска земя в област
Силистра достига 71 лв.,
което нарежда областта
на второ място в страната непосредствено след

област Добрич (85 лв./дка)
и преди областите Разград
(54 лв./дка) и Варна (54 лв./
дка). В сравнение с 2015 г.
средната цена на рентата
на един декар в областта
се е увеличила с 1.4%.
През 2016 г. най-висока е
цената за един декар наета/арендувана земеделска
земя в общините Дулово и
Главиница - по 76 лв. Най-голямо увеличение на цената
на рентата спрямо предходната година се наблюдава в
община Дулово - с 5.5%.

в Българската армия (19941996 г.) и в МВР (1997-2007
г.). Директор на ОД на МВР –
Силистра (2009-2013). Семеен
с две деца.
Ден по-рано досегашният
областен управител Петко
Добрев подаде заявление за
напускане и го обяви на последната си пресконференция с
журналисти проведена. Добрев
информира медиите и какво е
свършено за трите месеца

рез 2016 г. средната
цена на един декар
земеделска земя в
област Силистра достига
989 лв., което нарежда областта на трето място в
страната непосредствено
след областите Добрич
(1 602 лв./дка) и Русе (1
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129 лв./дка). В сравнение
с 2015 г. средната цена
на един декар земеделска
земя в областта намалява
с 0.4%. Най-висока е цената на земеделската земя
за миналата година в община Силистра - 1 377 лв.
на декар, сочат данни на
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те преобладава трайно във
възрастите до 58 години. С
нарастване на възрастта
се увеличават броят и относителният дял на жените
от общото население на
областта.
Както в страната, така и
в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се
изразява в увеличаване на
дела на населението на 65
и повече навършени години.
В края на 2016 г. хората на
65 и повече навършени години са 25 896, или 23,1% от
населението на областта.
В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази
възрастова група нараства
с 0,4%, а спрямо 2001 г. увеличението е със 7,6%.
В област Силистра процесът на остаряване е по-

силно изразен сред жените
отколкото сред мъжете.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26,4%, а на мъжете –
19,8%. Тази разлика се дължи
на по-високата смъртност
сред мъжете и като следствие от нея по-ниската
средна продължителност на
живота при тях.
Делът на хората на 65 и
повече навършени години
е най-висок в общините
Алфатар /32,2%/, Ситово
/27,2%/ и Тутракан /26,4%/.
В общините Главиница и
Силистра този дял също е
над 20% /съответно 23,9 и
24,7%/. Най-нисък е делът
на възрастното население в
община Кайнарджа – 13,5% и
община Дулово – 18,7%.
Към 31.12.2016 г. децата
до 15 години са 15 255, или

ПРИКЛЮЧИ ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ
В офиса на НАП Силистра до крайния срок са получени 8225
бр. годишни данъчни декларации от физически лица. От тях 3837
(46,7%) са подадени по електронен път. Продължава тенденцията
за повишаване на броя на декларациите, подписани с ПИК спрямо
тези, подписани с електронен подпис – 2130 от приетите по интернет
в офис Силистра годишни декларации на физически лица са с ПИК,
а 1707 – с електронен подпис.
3139 силистренци са посетили лично офиса, за да декларират
доходите си от миналата година, а чрез „Български пощи“ АД и лицензиран пощенски оператор са получени общо 1152 бр.
МАТУРИТЕ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɜɴɧɲɧɨɨɰɟɧɹɜɚɧɟɫɬɚɪɬɢɪɚɧɚɦɚɣ
ɦɚɱɟɬɜɴɪɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢɨɬɭɱɢɥɢɳɚɬɚɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟ
ɹɜɢɯɚɧɚɦɚɥɤɚɬɚɦɚɬɭɪɚɩɨȻɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɁɚ
ɬɹɯɦɚɬɭɪɢɬɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɧɚɢɦɚɣɫɴɨɬɜɟɬɧɨɩɨ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚɑɨɜɟɤɴɬɢɩɪɢɪɨɞɚɬɚɢɑɨɜɟɤɴɬɢɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢ ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɡɪɟɥɨɫɬɧɢ ɢɡɩɢɬɢ ȾɁɂ  ɡɚ
ɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɡɚɩɨɱɜɚɬɧɚɦɚɣɫɦɚɬɭɪɚɩɨȻɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɧɚɦɚɣɫɜɬɨɪɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɟɧ ɢɡɩɢɬ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ ɢɡɛɨɪ ɢ ɨɬ  ɦɚɣ ɞɨ 
ɸɧɢɦɚɬɭɪɢɩɨɩɪɟɞɦɟɬɩɨɠɟɥɚɧɢɟɧɚɭɱɟɧɢɤɚ
ȿɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ȾɁɂ ɤɚɤɬɨ ɢ ɞɨɫɟɝɚ  ɧɚ  ɢ  ɦɚɣ
ɝɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɜɴɧɲɧɨɨɰɟɧɹɜɚɧɟ
ɩɨɛɴɥɝɚɪɫɤɢɟɡɢɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɢɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɡɚ9,,ɤɥɚɫ
ɂɡɩɢɬɴɬɩɨɱɭɠɞɢɟɡɢɰɢɟɧɚɦɚɣ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɜɴɧɲɧɨ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ ɩɨ ɱɭɠɞ ɟɡɢɤ ɡɚ 9,,,
ɤɥɚɫɫɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɢɡɭɱɚɜɚɧɟɧɚɱɭɠɞɟɡɢɤɳɟɟɧɚɸɧɢ
Ɉɧɥɚɣɧɨɰɟɧɹɜɚɧɟɬɨɧɚɞɢɝɢɬɚɥɧɢɬɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɡɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ;ɤɥɚɫɳɟɟɨɬɞɨɸɧɢ
ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗПЛАТИ НАД 89 млн. лева
ЗА ТЮТЮН ОТ КАМПАНИЯ-2016
ДФ„Земеделие“ преведе повече от 89 милиона лева субсидии на
над 41 хиляди земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството. Субсидията
е изплатена в пълен размер за Кампания 2016 на производители,
отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и
„Басми“ през референтния период 2007-2009 г.
Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба 3 за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане
по схемата за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали
тютюн през която и да е година от референтния период 2007-2009
г., изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
ТРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АКЦИИ НА
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" В ГЛОБАЛНАТА СЕДМИЦА НА
ООН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Между 8 и 14 май се провежда IV-та Глобална седмица на ООН
за пътна безопасност. Тази година тя преминава под мотото „Спаси
живот! Намали скоростта!“ с акцент върху шофирането с по-ниска
скорост в населените места.
Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Силистра също се присъединява към световната идея. За ограничаване на шофирането с „пълна газ“
са планирани специализирани операции. При първата е предвидено
автопатрули да следят за скоростта в районите на учебните заведения
в пиковите часове преди започване и при приключване на учебните
занятия. В рамките на следващата акция екипи на „Пътна полиция“ ще
бъдат разположени в участъци с концентрация на пътнотранспортни
произшествия. При третата обект ще бъдат малките населени места,
където скоростта ще се контролира от оборудвани с технически средства патрулни автомобили. И за трите операции ще бъдат използвани
всички автоматизирани технически средства за контрол на скоростта.
КРИМИНАЛЕ
Двадесет и две кайсиеви дръвчета в местността „Харманлъка” край
Тутракан са унищожени от неизвестно към момента лице. Престъплението е извършено в периода 01-03 май. По случая е образувано
досъдебно производство.
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Кайнарджа е „най-младата”, а Алфатар „най-старата” община в областта
Към 31 декември 2016
г. населението на област
Силистра е 111 957 души,
което е 1,6% от населението на страната и нарежда
областта на 26-то място
по брой на населението непосредствено след област
Габрово /112 334/ и преди
областите Смолян /109
425 души/ и Видин /88 867
души/. В сравнение с 2015 г.
населението на областта
намалява с 1291 души, или
с 1,1%. Тези и други факти
съобщи силистренският
отдел „Статистически изследвания” към Териториалното статистическо бюро
„Север” на Националния
статистически институт.
Мъжете са 55 011 /49,1%/,
а жените – 56 946 /50.9%/,
или на 1000 мъже се падат
1035 жени. Броят на мъже-

НОВИНИ

13,6% от общия брой на
населението на областта.
Спрямо 2015 г. този дял нараства с 0,1%, а спрямо 2001
г. намалява с 2,3%. Общият
коефициент на възрастова
зависимост е 58,1%, или на
всеки човек в зависимите
възрасти /под 15 и над 65
години/ се падат под двама
души в активна възраст.
За сравнение, през 2006 и
2015 г. този коефициент е
бил съответно 44,1 и 56,8%.
Остаряването на населението води до повишаване на
неговата средна възраст,
която в края на 2016 г. достига 44,9 години. Процесът
на остаряване се проявява,
както в селата, така и в
градовете, като в градовете средната възраст на
населението е 45,8 години, а
в селата – 44,2 години.

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност "Местна инициативна група
"Тутракан - Сливо поле“
На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои
членове на Общо събрание, което ще се проведе на
15.05.2017 г. от 17:30 часа в Заседателна зала, ет.2 в
сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове.
2. Приемане на годишен доклад за дейността на
МИГ за 2016 г.
3. Приемане на финансов отчет на МИГ за 2016 г.
4. Информация относно събрания членски внос.
5. Разни.
Пояснение: Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на Сдружението ако в определения начален час липсва кворум,
събранието се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и на същото място.
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поетично поетично поетично
Емилиян
ВАСИЛЕВ,
с. Старо село

Калинка
ПЕТРОВА,
гр. Тутракан

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Съдба човешка
На жената - с обич!
Бъди жена благословена,
с любов и нежност надарена защото днес празнуваш ти.
Очите ти от щастие да греят,
в сърцето ти любов да затрепти
и всички птички на света да пеят.
Бъди като звездите близка и далечна,
даряваща любов и светлина!
Бъди като тревата изправяй се, когато те газят!
Бъди като кокичето намирай топлина дори в снега!

Съдба човешка как се ражда,
тъй нежна и крехка като утринна роса
от слънчеви лъчи обляна
за първата си обич,
за първата си болка!
Тя расте и преживява
от човешките неволи,
тя се учи, с всяка сълза умира
и с всяка усмивка се ражда!
Съдба човешка тъй голяма,
разбивана от болка и коварство,
обичана и тъй мечтана тя една,
една е но вече не желана!
Съдба човешка тя се бори с всичко и всеки,
тя търсеше своите пътеки
към големите мечти,
но страшна злост ги унищожи!

Началото, средата и сега
От борда стар на старата галера
помисля ли си днес за любовта,
откривам – някой мислил го е вчера
във всичките езици на света.
Забравило е старото корито
как в лудите и млади времена
се хвърлях без да мисля, без да питам
дали е туй деветата вълна
и как по вододела на вълната
я търсех с уморените платна
не с мъка, че я губя сред мъглата,
а с радостта от туй, че е била.
Днес в болничната стая, в късна доба,
с игла в ръка красивата сестра
за любовта ми спомня с много обич,
а на шега – и с мъничко тъга…

“Приятелство,
Малки актьори, достойни за голяма сцена! толерантност,
доброта!”
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

одина след първата театрална изява, но вече като
Театрална формация "Бърборани" от група по „Актьорско
майсторство и театър“, учениците
от 2а клас от СУ "Христо Ботев"

Г

демонстрираха своя напредък в
постановката „Галена Богданка
- Тутраканка", която те изиграха
на 5 май пред своите родители и
учители. Публиката и малките актьори се забавляваха в продължение на час, който
изтече като един
миг.
От началото на
втория срок тази
година техен
класен ръководител е Елеонора
Тодорова, която
преди това им е
била възпитател.
Миналата година
тя е подготвила
с тях постанов-

ката" Снежанка и седемте бизнесмена".
"Предложиха ми да се включа
в проекта "Твоят час" тази година
и бях единственият възпитател,

ло в СУ "Христо Ботев", но има
птицеферма на село и офиси в
Тутракан. Използвала съм и буфосинхронада. Децата изпълняват и
няколко танца, които са тематично

който работи по него. Реално той
стартира през м.ноември м.г.,
сподели Елеонора Тодорова. Големият брой талантливи деца от
класа - 21, включени в групата по
проекта, налага необходимостта
от сценарий, режисура, хореография, музикално оформление.
Те са дело също на Елеонора
Тодорова.
"Всъщност осъвремених популярната приказка "Галена Богданка" - пояснява тя. Богданка е
от Тутракан и се жени за момче
от Пожарево, което обаче е учи-

вплетени в сценария. Главните
роли са поверени на Ясмина
Георгиева - Галената Богданка
Тутраканка и Виктор Тодоров Иван Петльов Пожаренов. След
сватбата булката прие фамилията
Пожаренова.За мен лично, няма
по-голямо удовлетворение от
факта, че децата бяха щастливи
на сцената, а публиката бършеше
сълзи от смях", заключи Тодорова.
Премиерата на „Галена Богданка - Тутраканка" е и финалната
публична изява на групата, “
ТГ”
по проект "Твоят час".

стински празник на
доброто с учениците
от начален етап при
СУ „Йордан Йовков" - Тутракан под ръководството
на Маргарита Манолова се
проведе в Крайдунавския
парк със съдействието на
Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните.
Песни, игри, решаване

на тематични казуси как
да бъдем отговорни към
собственото си поведение,
толерантни и добронамерени в отношенията си един
към друг - заинтригуваха
участниците.
Гости на събитието бяха
Петя Князова - зам.-кмет и
председател на МКБППМН и
Анелия Калдарева - директор
на СУ „Йордан Йовков”.

на подрастващите върху
рисковете, които крият
наркотиците върху здравето, живота и бъдещото
поколение.
"Научете се да казвате

"Не!" на "доброжелателите",
чиято цел е единствена комерсиалната! Изберете
живота!" - призоваха още
организаторите.

И

“ТГ”

„Какво още не знаем за
наркотиците?"
е м а т и ч н а с р е щ а - ната комисия за борба с протренинг под надслов тивообществените прояви
„Какво още не зна- на малолетните и непълноем за нарколетнитиците?" бе
те (МКпроведена в с.
БППМН)
Нова Черна с
к ъ м
учениците и
Общиучителите от
на ТутVI до VIII клас
ракан и
в ОУ „Св. Св.
се осъКирил и Метоществи
дий".
с учасНеин органитието
затор е Местна се-

Т

кретаря й Тодорка Ангелова и Васил Дойнов - член
на комисията, мл. експерт
„Спорт, туризъм и младежки дейности" в общинската
администрация.
Презентиране на филми,

представяне на казуси, разиграване на ситуации, раздаване на брошури и флаери с
апели - това бяха съвместните усилия на Комисията
и учителите, насочени към
заостряне на вниманието

“ТГ”

“ТГ”
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За храбростта българска... Да празнуваме Деня на Европа
и Деня на Победата като
неделим празник!
поклонение пред паметника
на загиналите в Отечествената война в Главиница бе
отбелязан 9 май - Денят на победата над хитлерофашизма и Ден
на Eвропа.
Тържествено бе организирано
от Общинска администрация и НЧ

С

Калина ГРЪНЧАРОВА
о традиция, с ритуал по
запалване на вечния огън
в Мемориален комплекс
"Военна гробница - 1916 г." край
село Шуменци започна тържественото отбелязване на Гергьовден и
Деня на храбростта на 6 май. Отец
Илия Тонков отслужи панихида в
памет на загиналите за България и
Добруджа последвана от освещаване на бойните знамена - на 31-ви
Силистренски полк и на Мемориалната чета "Таньо войвода".
Гости на празника бяха областният управител Петко Добрев,
зам.-областният управител Младен Минчев, председателят на
ОбС-Тутракан Данаил Николов,
делегация от румънското селище
Кирнодж водена от кмета инж.
Иринел Роман и полк. Борислав
Калчовски - началник на Военно
окръжие-Търговище.
Слово за празника и храбростта
на българската армия дала свидни
жертви при превземането на Тутраканската крепост и по бойните полета през войните поднесе кметът
на Тутракан д-р Димитър Стефанов

П

- Силистра.
на онези, които са знаели да мрат
Пред обелиска в Мемориала геройски за тяхното Отечество".
бяха поднесени венци и цветя
Победата на българската армия
на признателност от името та при Тутракан, чиято стратегия и
Община Тутракан,
Общинския съвет,
обществени организации, училища и
гражданите. Венец
поднесоха и румънските гости - кметът
на Кирнодж инж.
Иринел Роман и
председателят на
църковното настоятелство Аурелиан
Котобан.
Тържеството завърши с курбан.
Мемориалния
комплекс „Военна гробница-1916
г.“ е най-голямото
военно гробище в
България. В него са
събрани костите на
над 8000 бойци от
различни националности, участвали в битката, която
ȼɟɧɟɰɨɬɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɞɟɥɟɝɚɰɢɹ
историята помни

И тази година на своя пост като Тутраканската епопея. На обе- тактика се изучава и до днес от
бяха Мемориалната чета "Таньо лиск в комплекса на четири езика военните, поставя началото на освойвода" и Дружество "Традиция" - български, румънски, немски и вобождението на Южна Добруджа.
арабски е написано: „Чест и слава

сираната на 9 май 1950 г. идея за
обединена Европа. И двата празника
символизират човешкият стремеж
към мир и просперитет, и насърчават
единството между народите.
Днес, всички ние засвидетелстваме своята искрена признателност и
почит към загиналите във Втората

„Христо Ботев - 1940”.
"Този ден предизвиква различни
чувства, спомени за миналото и
мисли за бъдещето. Разбира се,
става дума само за онези българи, за

световна война. Няма друга подобна
дата събрала в себе си толкова мъка
и героизъм. Милиони души са въвлечени в най-страшната изтребителна
война. Бойните действия са водени

– цел, която ни обедини като нация
и която, след като осъществихме,
трябва
да изпълним със съдържание.
Защото Обединена Европа е още
по-силна, когато и държавите, които обединява, са силни и участват

които денят и събитията в родната и
световната история имат значение каза в словото си кметът на Община
Главиница Неждет Джевдет. Раздвоението идва от факта, че от години
на 9 май в България се отбелязват
различни паметни дати - както
традиционният Ден на победата,
свързан с края на Втората световна
война, така и относително по-новият
Ден на Европа, отбелязващ лан-

на територията на 40 държави.
Празник имаме и като част от съвременна обединена Европа – един
многонационален проект, омиротворил континент с бурна история, към
който принадлежим географски
и културно и който има за цел да
даде на европейските народи обща
перспектива за по-добро бъдеще. Не
можем да забравим, че поискахме
и се преборихме за мястото си в ЕС

равноправно във взимането и реализирането на решенията.
Затова нека днес да празнуваме
Деня на Европа и Деня на Победата
като неделим празник!
В знак на признателност венци
и цветя бяха поднесоха от името
на Общински съвет-Главиница, Общинската администрация, СУ „Васил
Левски”, НЧ „Христо Ботев -1940” и
много граждани.

Ветераните от Втората световна война бяха поздравени
Варненци.
В предиобедните часове на 9 май те
бяха посетени
по домовете
от предста-

94-годишни са тримата
живи ветерани от община
Тутракан, воювали на фронта през Втората световна
война. Това са Илия Чакъров от Тутракан, Георги
Николов от село Царев дол
и Георги Пейчев от село

вители на общинската администрация, които им
връчиха Поздравителни адреси от името на кмета д-р
Димитър Стефанов, цветя
и пакети с хранителни продукти.
“ТГ”

ɇɚɦɚɣɤɨɣɬɨɨɬɛɟɥɹɡɜɚɦɟɤɚɬɨȾɟɧɧɚȿɜɪɨɩɚɢȾɟɧɧɚɩɨɛɟɞɚɬɚɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɴɜɜɨɣɧɢɬɟɜɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɟɧɰɢɩɨɞɧɟɫɨɯɚɤɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɡɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹɄɧɹɡɨɜɚȼɚɫɢɥɟɜɚɨɛɳɢɧɫɤɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹɦɭɡɟɣɁɚɩɴɪɜɢɩɴɬɯɨɪɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɤɨɢɬɨɢɦɚɬɛɥɢɡɤɢɡɚɝɢɧɚɥɢ
ɜɴɜȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɜȻɟɡɫɦɴɪɬɧɢɹɩɨɥɤɧɨɫɟɣɤɢɬɟɯɧɢɩɨɪɬɪɟɬɢ
ȽɪɚɠɞɚɧɤɢɨɬɛɢɜɲɢɹɋɴɜɟɬɫɤɢɫɴɸɡɩɨɥɨɠɢɯɚɰɜɟɬɹɩɪɟɞɄɚɬɟɪɚɜɄɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɩɚɪɤ
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 24 от 27 април 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 374
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Предложение до Министерски
съвет за отпускане на персонални
пенсии на Сазей Филипов Михайлов,
Севилер Филипов Михайлов и Мерт
Филипов Михайлов.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Приемане на Годишен план за
дейностите за подкрепа на личностното развитие за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Приемане на Програма за
мерките за закрила на деца с
изявени дарби в Община Тутракан
за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Приемане на годишен план
за действие по изпълнението на
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тутракан
(2016 – 2020 г.) за планов период
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. и
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Обсъждане и приемане на
Докладите на читалищата в Община Тутракан за дейността им
през 2016 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2017 г. и приемане на решение за
закупуване на имот №73496.501.861
с площ от 388,00 /триста осемдесет и осем/ кв. м. и част от
имот №73496.501.856 с площ от
95,28 /деветдесет и пет и двадесет и осем/ кв. м. по КККР на гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
9. Предложение за приемане на
дарение на недвижим имот, представляващ 62,30% идеални части
от търговска сграда, находяща се
в с. Белица.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
10. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж към
съществуваща гаражна група
„А” в имот с идентификатор
№73496.501.3456 по КК и КР на гр.
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
11. Разпореждане с недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Гео Милев” 27, вх. Б,
ет. 5, ап. 39 с идентификатор
№73496.501.3460.1.39
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Гео Милев” №27, вх. А, ет.
3, ап. 11 с идентификатор №
73496.501.3460.1.11
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
13. Разпореждане с недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Сакар планина” №12, вх. А,
ет. 1, ап. 2 с идентификатор
№73496.501.2761.1.2
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
14. Разпореждане с недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
ул. „Кръстю Стоянов” 6, представляващ незастроен неурегулиран
поземлен имот с идентификатор
№73496.500.1318 с площ от 82 кв.
м. по КК и КР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
15. Отдаване под наем на имот
– частна общинска собственост,
представляващ обособени помещение с основна площ от 27,74 кв. м.
и 10,00 кв. м. спомагателна площ,
находящи се в сграда „Здравна
служба” в с. Белица, кв. 29, УПИ –
XV, пл. №245.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
16. Отдаване под наем на част
от имот – публична общинска
собственост, представляваща
обособени помещение с основна
площ от 17,78 кв. м. и 24,07 кв.

м. спомагателна площ, находящи
се в административната сграда
„Кметство” в с. Бреница, кв. 6,
УПИ – XXV с предназначение за
здравни услуги, чрез търг.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл. 21, ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 9 от ЗМДТ
и направени промени в ЗМДТ (ДВ
бр. 97 от 2016г.), Общински съвет
– Тутракан:
Приема допълнения в Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община
Тутракан, както следва:
1. В чл. 35а в точка 1 и 2 думите
„14 дни” и „7 дни” се заменят с „5
дни” и „3 дни”.
2. В чл. 48 точка 17 да отпадне
предпоследното изречение „граждански ритуал – погребение”.
3. В чл. 48 точка 17 последното
изречение:
БИЛО: „Освобождават се от
такси „извършени погребения”
гражданите с постоянен адрес в
Община Тутракан над 70 години и
лица, получаващи социални помощи
по реда и при условията на Закона
за социалното подпомагане, при
представяне на удостоверение от
Дирекция „СП”.
СТАВА: „Освобождават се от
такси „извършени погребения”
гражданите с постоянен адрес в
Община Тутракан над 70 години и
лица, получаващи социални помощи,
при представяне на удостоверение
от Дирекция „СП”, по реда и при
условията на:
- Закона за социалното подпомагане; Наредба № РД-07-5 от
16.05.2008г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за
отопление; Закона за интеграция
на хората с увреждания получаващи минимална пенсия за страната.
Гласували: 14 съветници, За –
14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 376
1. На основание чл. 21, ал.1, т.
23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса
за социалното осигуряване и чл. 7,
ал.4, т.3 във връзка с чл. 7, ал.2,
т. 1 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, Общински
съвет Тутракан предлага на Министерски съвет, чрез Министъра
на труда и социалната политика,
да отпусне персонална пенсия на
наследниците на Филип Михайлов
Маринов: Сезай Филипов Михайлов
– ЕГН: 014107****, Севилер Филипов Михайлов – ЕГН: 035015**** и
Мерт Филипов Михайлов – ЕГН:
115108**** от с. Търновци, Община
Тутракан чрез законния име представител Тайбе Исмаил Мехмед.
2. Решението на Общински съвет – Тутракан, в едно с необходимите документи, да бъде изпратено в националния осигурителен
институт – София.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 377
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.3 от Закона за предучилищното и училищното образование,
Общински съвет – Тутракан:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие за 2017 година.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 3 от Правилника за приложение
на Закона за закрила на детето,
Общински съвет – Тутракан приема Общинска програма за закрила
на детето за 2017 г.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл.21, ал.1, т.12
и чл. 17, ал.1, т.3 и 5 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, във
връзка с чл. 12, ал.2 от Наредба
за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени
дарби Общински съвет – Тутракан

приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби в
Община Тутракан за 2017г.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация;
чл. 19, ал.2 и ал.3 от Закона за
социалното подпомагане и чл.36б,
ал.4 и ал.5 от Правилника за
прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет –
Тутракан:
Приема Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) за
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
и 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 21, ал.1, т.23,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал.5 от Закона
за народните читалища, Общински
съвет приема Докладите на читалищата в Община Тутракан за
осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
през 2016 г.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА; чл. 8, ал.9; чл. 34, ал. 1 и
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 4,
ал. 3; чл. 6, ал.2, т.1 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/, Общински съвет –
Тутракан:
1. Допълва Годишна програма
за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2017г.
приета с Решение №33 по Протокол №20/26.01.2017г. на Общински
съвет гр. Тутракан в част IV за /
Имоти, които Община Тутракан
има намерение да придобие в собственост/ с:
- закупуване на имот
№73496.501.861 с площ от 388,00
/триста осемдесет и осем/ кв.м.
по КК на гр. Тутракан;
- закупуване на част от имот
№73496.501.856 с площ от 95,28 /
деветдесет и пет цяло и двадесет и осем/ кв.м. по КККР на гр.
Тутракан.
2. Дава съгласие за възмездно
придобиване на незастроен имот
с кадастрален №73496.501.861 с
площ 388,00 /триста осемдесет и
осем/ кв.м. по КК на гр. Тутракан,
собственост на Пакизе Шабан
Сали и Февзи Али Сали с Договор
с вх. Рег. №2730, Акт 66/02.10.2013
г. на Служба по вписванията при РС
Тутракан, чрез покупка при цена
от 3379,00 /три хиляди триста
седемдесет и девет/ лв.
3. Дава съгласие за възмездно придобиване на част от незастроен имот с кадастрален
№73496.501.856 с площ от 95,28 /
деветдесет и пет цяло и двадесет
и осем/ кв.м. по КК на гр. Тутракан,
собственост на Пакизе Шабан
Сали и Февзи Али Сали с Договор
с вх. Рег. №2730 Акт 66/02.10.2013
г. на Служба по вписванията при
РС Тутракан, чрез покупка при
цена от 830,00 /осемстотин и
тридесет/ лв.
4. Възлага на Кмета на Общината за извърши всички законови
процедури по – нататъшните
действия, свързани с приемане на
решението.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 34, ал.3 от ЗОС,
чл. 6, ал.1 и ал.2, т. 5 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие да придобие
чрез дарение собствеността върху
62,30% /шестдесет и два цяло и
тридесет процента/ от търговска
сграда, представляваща двуетажна масивна, цялата със ЗП от 280
кв.м., построена през 1969 г., находяща се в с. Белица, общ. Тутракан,
обл. Силистра, състояща се от:
сутерен – сладкарница и складове,
I – ви етаж: магазин за хранителни
стоки, конфексия и нехранителни
стоки, коридор и стълбище, мазе с
три броя разпределения, построена
в общинско дворно място, за което
е отреден парцел IVимот №179 в
кв. 23 по ЗРП на с. Белица, съгласно
Нотариален акт №40, том I, рег.
№2140, дело №312 от 2004г., вписан в Служба вписвания с вх. рег
№3195 от 24.08.2004г., акт №138,

том 9, дело №1787/04.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за сключване на
договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 37, ал.1 и чл. 41,
ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 42, във връзка с чл.
32, ал.1, т. 3 и ал. 3 и от Наредбата
за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. Дава съгласие за учредяване
право на строеж върху недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, ул. „Силистра” в кв.
57, УПИ – I по ЗРП от 2006г. с идентификатор №73496.501.3456 по КК
и КР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед РД – 18 – 6/04.02.2008г. на
ИД на АГКК гр. София, представляващ застроен урегулиран поземлен
имот с площ от 6904 /шест хиляди
деветстотин и четири/ кв. м., съгласно АОС №2167/07.02.2017г., за
изграждане на гараж със ЗП от 21
кв. м. към съществуваща гаражна
група „А” и УТВЪРЖДАВА оценката
на вещното право на строеж в размер на 116,55 /сто и шестнадесет
лева и 55 стотинки/ лв.
2. Правото на строеж да се
учреди чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на глава Пета
от НРПУРОИ, при начална тръжна
цена от 116,55 /Сто и шестнадесет лева и 55 стотинки/ лв.
3. 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 № 385
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС и чл. 36 във връзка с
чл. 32, ал.1, т.1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 40, ал. 2
от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с
общински жилища, Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
ул. „Гео Милев” №27, вх. Б, ет.
5, ап. 39 в кв. 88, УПИ – I по плана от 2006 г. с идентификатор
№73496.501.3460.1.39 по КК и КР
на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед РД- 18- 6/04.02.2008 г. на
ИД на АГКК гр. София, представляващ: едностаен апартамент
с площ от 42,220 /четиридесет
и две цяло двеста и двадесет/
кв. м., състоящ се от: дневна,
кухня, сервизно помещение, антре
и тераса в пететажен ж.б. с
идентификатор №73496.501.3460.1,
ведно с избено помещение №19 /
деветнадесет/ с площ от 5,65
кв. м. и припадащи се 1,87% идеални части от общите части на
сградата и ОПС – 47,60 кв. м.,
находящ се в имот с кадастрален
№73496.501.3460, при граници и съседи на апартамента: север – зид
към обект №73496.501.3460.1.38;
изток – външен зид; юг – зид
към обект №73496.501.3460.1.40;
запад – стълбищна клетка и зид
към обект №73496.501.3460.1.40,
съгласно АОС №1199/20.03.2012г.
и ОПРЕДЕЛЯ пазарна стойност
на имота в размер на 16044,00 /
Шестнадесет хиляди и четиридесет и четири/ лв.
2. Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
НРПУРОИ, при начална тръжна
цена от 16044,00 /Шестнадесет
хиляди четиридесет и четири/ лв.
3. 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 № 386
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС и чл. 36 във връзка с
чл. 32, ал.1, т.1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 40, ал. 2
от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с

общински жилища, Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
ул. „Гео Милев” №27, вх. А, ет.
3, ап. 11 в кв. 88, УПИ – I по плана от 2006 г. с идентификатор
№73496.501.3460.1.11 по КК и КР
на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед РД – 18 – 6/04.02.2008 г.
на ИД на АГКК гр. София, представляващ: едностаен апартамент с
площ от 42,220 /четиридесет и
две цяло двеста и двадесет/ кв.
м., състоящ се от: дневна, кухня,
сервизно помещение, антре и
тераса в пететажен ж.б. с идентификатор №73496.501.3460.1,
ведно с избено помещение №11 /
единадесет/ с площ от 6,14 кв.
м. и припадащи се идеални части
от общите части на сградата
2,01% и ОПС – 47,91 кв. м., находящ се в имот с кадастрален
№73496.501.3460, при граници и съседи на апартамента: север – зид
към обект №73496.501.3460.1.10;
изток – външен зид; юг – зид
към обект №73496.501.3460.1.12;
запад – стълбищна клетка и зид
към обект №73496.501.3460.1.12,
съгласно АОС №498/15.06.2009 г.
и ОПРЕДЕЛЯ пазарна стойност
на имота в размер на 16592,00 /
Шестнадесет хиляди петстотин
деветдесет и два/ лв.
2. Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена
от 16592,00 /Шестнадесет хиляди
петстотин деветдесет и два/ лв.
3. 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 № 387
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС и чл. 36 във връзка с
чл. 32, ал.1, т.1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и чл. 40, ал. 2
от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с
общински жилища, Общински съвет
- Тутракан:
1. Дава съгласие за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
ул. „Сакар планина” №12, вх. А,
ет. 1, ап. 2 в кв. 49, УПИ – II по
плана от 2006г. с идентификатор
№73496.501.2761.1.2 по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед
РД – 18 – 6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК гр. София, представляващ:
едностаен апартамент с площ
от 44,360 /четиридесет и четири
цяло триста и шестдесет/ кв. м.,
състоящ се от: дневна, кухня и сервизно помещение, ведно с избено
помещение № /две/ с площ от 2,93
кв. м. и припадащи се идеални части от общите части на сградата
2,20% и ОПС – 48,67 кв. м. в ж.б. с
идентификатор №73496.501.2761.1,
находящ се в имот с кадастрален
№73496.501.2761, при граници
и съседи на имота: север – зид
към ап. №73496.501.2761.1.1; изток – външен зид; юг – зид към
ап. №73496.501.2761.1.3; запад –
зид към ап. №73496.501.2761.1.1
и стълбище, съгласно АОС
№499/15.06.2009 г. и ОПРЕДЕЛЯ пазарна стойност на имота в размер
на 17345,00 /Седемнадесет хиляди
триста четиридесет и пет/ лв.
2. Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена
от 17345,00 /Седемнадесет хиляди
триста четиридесет и пет/ лв.
3. 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 № 388
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС и чл. 36 във връзка с
чл. 32, ал.1, т.1 и ал. 3 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, находящ
се в гр. Тутракан, общ. Тутракан,
ул. „Кръстю Стоянов” №6 в кв.
11 по ЗРП от 2006г. с идентифи-
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катор №73496.500.1318 по КК и
КР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на
ИД на АГКК гр. София, представляващ незастроен неурегулиран
поземлен имот с площ от 82 /
осемдесет и два/ кв. м., съгласно
АОС №1875/22.06.2015г., при граници и съседи: север – поземлен
имот №73496.500.1317; изток –
поземлен имот с идентификатор
№73496.500.831; юг – поземлен
имот №73496.500.1322; запад –
поземлен имот №73496.500.1317
и ОПРЕДЕЛЯ пазарна стойност
на имота в размер на 984,00 /деветстотин осемдесет и четири/
лв. без ДДС.
2. Продажбата да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от
984,00 /Деветстотин осемдесет
и четири/ лв.
3. 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 № 389
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл. 14, ал.6 и ал. 8 от
ЗОС, Общински съвет - Тутракан:
1. Дава съгласие за отдаване
под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: обособени помещения
с основна площ от 27,74 кв. м. и
спомагателна площ от 10,00 кв. м.,
част от „Здравна служба” цялата
със ЗП от 176 кв. м., находяща се
в с. Белица, кв. 29, УПИ – XV, пл.
№245 на ЕТ „АПМП – ИП – д-р Калинка Милкова”, ЕИК 118505235 с
предназначение за извършване на
здравни услуги.
2. Отдаването под наем да се
извърши без търг или конкурс и
ОПРЕДЕЛЯ месечна наемна цена в
размер на 18,32 лв. /осемнадесет
лева и 32 стотинки/ без ДДС,
изчислена съгласно „Тарифа за началния размер на месечните наеми
и цени на 1 кв. м., при предоставяне
на общински помещения, терени и
земи”, за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия и сключване на
договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 8, ал.9 във връзка с чл. 14, ал.7
и ал. 8 от ЗОС, Общински съвет
- Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите общинска собственост, Приета с Решение №333 по
Протокол №20 от 26.01.2017 г. на
Общински съвет гр. Тутракан, в
раздел III, буква А, т. I със следния имот: обособени помещения
с основна площ от 17,78 кв. м. и
спомагателна площ от 24,07 кв. м.,
на първи етаж, част от двуетажна
административна сграда „Кметство”, цялата със ЗП от 117,45
кв. м., находяща се в с. Бреница,
кв. 6, УПИ – XXV, с предназначение
за здравни услуги.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на част от недвижим
имот – публична общинска собственост, представляващ: обособени помещения с основна площ от
17,78 кв. м. и спомагателна площ
от 24,07 кв. м., находящи се на
първи етаж от двуетажна административна сграда „Кметство”,
цялата със ЗП от 117,45 кв. м.,
в с. Бреница, кв. 6, УПИ – XXV, с
предназначение за здравни услуги.
3. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се
извърши чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на глава Пета
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/,
при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за началния размер
на месечни наеми и цени на 1 кв.
м., при предоставяне на общински
помещения, терени и земи” в размер на 18,23 лв. /осемнадесет лева
и 23 стотинки/ без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на
търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма

Председател на ОбСТутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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СМЯХ
руска литература. Професорът държи дълга лекция
на тема "Творчеството на
Николай Гогол". Блондинката се върти в стола през
цялото време и не може да
си намери място. Професорът я пита, след два часа

лекция:
- Какво, госпожице? Нещо
неясно?
- Ами, такова... професоре, аз... да не Ви изложа...
- С кое?
- Ами, казва се "Гугъл", не
"Гогол"...

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. 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

- Миме, ти уиски пиеш ли?
- Знаеш ли колко е часът?
- Ами понякога...
- Дванайсе без пет.
- Да ти сложа два пръста?
- Седем сутринта е, гове- Е, нали уиски щяхме да до с говедо!
пием?
- А дванайсе без пет колко
е, ма?!
- Муцка, какво е това на
пъпа ти?
Лятото идва. Смениха ре- Сложих си три халки.
кламите на лекарствата за
- Ми що не си закачиш и кашлица, с тия за диария...
едно перденце?
Гражданин пострада сеКатаджия си стои кротко риозно, след като изпълни
близо до едно кръстовище. В заканата си към Енергото:
далечината забелязва кола, "Да ви пикая на захранвакоято се движи на зиг-заг. нето!
В последствие преминава и
на червен светофар.
- Как си облечена в моПолицаят спира колата за мента?
проверка:
- В розови гащички.
- Защо минахте на чер- Леле! Дай подробности!
вено?
- 10% ликра, 90% памук.
- От бялото получавам
киселини.
- Моята заплата съдържа
пет нули.
По молба на КАТ е разра- Супер! А други цифри
ботен нов радар – показва има ли?
веднага сумата, която шофьорът е длъжен да даде, за
Апетитът идва с ядеда го оставят на мира.
нето, зверският апетит с
диетата.
Студент в Техническия
Университет към баща си:
На входа на еврейски
- Тате, много ми е трудно публичен дом стои огромен
в това МЕИ, не мога повече, надпис: "Ако искаш евтино
отказвам се!
- у дома!"
- Добре, голям си вече да
решаваш сам, но да знаеш,
- Тате, що ние ядем лук и
че ние с дядо ти продължа- картофи, а комшията месо?
ваме!
- Ми щото не е садил,
татовото...
Пиян се връща вкъщи и
Блондинка, на лекции по
жена му го чака:

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Толга Кантаров - трети на национален
географски фотоконкурс
от стр. 1
е било и тази година журито
при определянето на победители в конкурса, защото
в него са участвали над
400 фотографии, показващи
красотата на България и
на света.
Според предварителния
регламент, конкурсната
надпревара е отворена за
всички възрасти и за всички
любители на географията.
Фотографското съревнование е проведено в две категории - "Снимки от България"
и "Снимки от света".
Толга Кантаров участва
в категория "Снимки от
България", за което получи
научно-популярна географска литература и специален
сертификат, а фотографията му, задно с тези на
другите победители вече
е публикувана в сайта на
Географ БГ.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ɇɚɝɪɚɞɟɧɚɬɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɁɚɥɟɡɧɚɞ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɬɟɝɨɪɢ

Нови книги

Мехмед Завоевателя

а 21 април излезе една
от най-интригуващите творби на видния
турски писател, общественик и интелектуалец
Недим Гюрсел. Авторът на
„Мехмед Завоевателя“ ще
представи лично българското издание на романа
си у нас на 26 април, броени

Н

дни след официалното обявяване на резултатите от
референдума в Турция.
„Мехмед Завоевателя“
(превод: Розия Самуилова,
312 стр., цена: 18 лв.) не
е ординерен исторически
роман. За да се отдаде на
книгата си, авторът се
уединява в една стара вила
край Босфора, където в живота му внезапно нахлува
млада жена, укриваща се
от преследванията след
военния преврат през 1980
година. Втората сюжетна
линия ни връща към грандиозната епопея около превземането на Константинопол
от Мехмед Завоевателя.
През 1453 г., след дълга
и кръвопролитна схватка
между османци и византийци, Мехмед II завладява
този митичен град, където

Човекът от остров Луис
т 27 април четем „Човекът от остров Луис” на
Питър Мей, стряскащо
интелигентен и завладяващ психологически трилър, достойно
продължение на „Черната къща”!
„Човекът от остров Луис“ (превод: Деян Кючуков, 328 стр., цена:
18 лв.) е книга 2 от феноменалната
трилогия за остров Луис, увенчана
с куп престижни отличия. Героят
от Черната къща, детектив Фин
Маклауд, се завръща на родния
остров в опит да залепи парченцата от разпиляното си минало и да
намери душевен покой. Но вместо
това неволно бива въвлечен в
разследване на ново убийство. Мумифициран труп на човек, убит по

О

особено жесток начин, е изровен
от торфените блата на острова.
Следите отвеждат към Тормод
Макдоналд – възрастен фермер
с напреднала деменция и баща на
бившата любима на Фин, Маршели. Брилянтно заплетената мистерия поема по неведоми пътища
и стига до спомена за друга една
изживяна любов… с неочакван
край. Описанието на атмосферата
на острова е толкова обсебващо и
провокативно, колкото и самият
сюжет. Ако вече сте прочели „Черната къща”, знаете, че финалните
страници на „Човекът от остров
Луис” ще ви оставят без дъх.
Шотландецът Питър Мей се
превърна в истинска сензация -

от векове се кръстосват
пътищата и където Азия и
Европа, Изтокът и Западът,
мюсюлмани и християни влизат в стълкновение. Епичен
и същевременно лиричен,
романът на Недим Гюрсел е
най-прекрасното и вдъхновено запознанство с днешна и
вчерашна Турция и най-вече
с Истанбул, кръстопът на
цивилизации и култури.
Знаково име в турската
литература, Недим Гюрсел
от години живее в Париж,
преподава в Сорбоната,
носител е на многобройни
европейски литературни
отличия, на наградата на
френския ПЕН-клуб, на Международната литературна
награда за балкански писатели „Балканика“, кавалер
е на френския Орден на
изкуствата и литература-

та, а една от последните
му книги – „Рисуван свят“
– е обявена за най-добър
чуждестранен роман във
Франция. Произведенията на
Недим Гюрсел са преведени
на френски език и издадени
в много страни по света.
Две от по-ранните му книги, „Дъщерите на Аллах”
и „Едно тъй дълго лято в
Истанбул”, са цензурирани
от военния режим в Турция. Създаден в духа на
постмодернизма, „Мехмед
Завоевателя“ се радва на
десетки преиздания от 1995
г. до днес.
Писателят, който издигна
глас срещу религиозното
мракобесие и намесата на
армията в политиката – Недим Гюрсел, беше в България
на 26 април и в София представи своята книга.

по света, а трилогията за остров
Луис му донесе редица награди за
литература в Европа и Америка.
„Черната къща“ – първата част от
поредицата, – която излезе найнапред във Франция, е определена
от вестник „Юманите“ като „шедьовър“. Тя му спечели няколко
отличия, сред които Наградата на
френските читатели „Сезам“ за
най-добър криминален роман за
2011 година, „Книга на годината“
2011 на британския сайт за криминална литература и трилъри, както
и американската награда „Бари“
за криминален роман на годината
за 2013-а година. „Човекът от
остров Луис” спечели голямата
награда на читателите на френкнигите му се продават в милионни ския ежедневник Le T l gramme и
тиражи във Великобритания и международния приз на фестивала
в Коняк, Франция.

ТГ

справочник
БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ НА ГРАЖДАНИ
във в. "Тутракански глас"
очакваме на e-mail: tgbg@abv.bg
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 май - Елмиран ХЮСЕИН, Мл.експерт ГРАО, Община Тутракан
17 май - Марийка ЛАЗАРОВА, Ст. счетоводител, ОбТутракан
14 май - Васил ДОЙНОВ, Спец. "Младежки дейности, щина Главиница
17 май - Нелин САЛИМ, Мл.експерт "Канцелария на кмеспорт и туризъм", Община Тутракан
15 май - Милен ФИЛИПОВ, Председател на Настоятел- та", Община Главиница
ството на НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 май - Св. Св.Кирил и Методий
17 май - Теодора НЕГРЯНОВА, кондуктор, фирма "Т.А.Т",

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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