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Хората заслужават да има болница! КАТ-Тутракан
автомобил за пътен контрол
Калина ГРЪНЧАРОВА
ременната комисия
по изработването на
оздравителен план
на МБАЛ-Тутракан проведе
първото си заседание на 13
юни. В състава й, одобрен
от Общинския съвет, са
включени всички началници
на отделения в болницата,
общински съветници, юристи и икономисти от общинската администрация, вкл.
председателят на местния
парламент Данаил Николов,
зам.-кметът Петя КнязоваВасилева и управителят д-р
Недка Цветкова. Причината
за нейното формиране е
незавидното финансово
състояние на тутраканна стр. 2
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Любители на природата и
фолклора ще се срещнат при
водните лилии в Малък Преславец
Д
есетото издание на
Празника на водните
лилии в село Малък
Преславец ще се проведе в
съботния 17 юни.
По традиция, събитието
се организира на брега на р.
Дунав край езерото, което
е по-познато като "Царството на водните лилии".
Празникът ще бъде открит
от кмета на община Главиница Неждет Джевдет, а
в програмата са включени
фолклорно надпяване на
читалищни и пенсионер-

ски състави, индивидуални
изпълнители, танцови състави от Североизточна
България.
Предстои да бъдат обявени и наградени победителите в предварително
обявения конкурс за детска
рисунка. По време на празника ще има и състезание
за най-добър рибар за деца
до 18 години.
Организатори на Празника на водните лилии са
Община Главиница, Кметна стр. 2

Забележителностите на Главиница
в картините на
Малина Николова
В Школа по изобразително изкуство
тя ще обучава деца и млади хора
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Малък Преславец" и "Съдби в катрана" се наричат
двете картини, които художничката от Главиница
Малина Николова подари на
общинския кмет Неждет
Джевдет през седмицата.
"Радостна съм да ви представя тези две мои авторски картини, каза Николова.

Всъщност, идеята и инициативата за създаването
на тези творби в по-голямата си част е дело на г-н
Неждет Джевдет. Целта
е да се отразят природните забележителности на
община Главиница, а също
поминъкът и битът на
по-голямата част от нана стр. 5

а тържествена церемония в столицата
в края на миналата
седмица бяха връчени ключовете на нови служебни
автомобили, пет, от които
са разпределени за ОДМВРСилистра. Колите са от
марката „КИА” и са предназначени приоритетно за
осъществяване на пътен
контрол. Три от тях ще се
ползват от служителите
на сектор „Пътна полиция”
– Силистра, по един получават районните управления

Н

в Тутракан и Дулово.
Новите превозни средства са оборудвани със системи за видеонаблюдение
на действията на полицейските наряди и разполагат
с печатащи устройства за
издаване на наказателни
постановления на водачи,
допуснали нарушения на
правилата за движение.
Автомобилите попълват
автопарка на ОДМВР-Силистра, който не е обновяван от 2009 г.
“ТГ”
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Благодарност!

С голяма благодарност към г-н ДИМО ДЕНЧЕВ
- "Булдекс" ООД, за БЕЗВЪЗМЕЗДНО извършения
ремонт на покрива и външна и вътрешна мазилка
на Селската здравна служба в с. Белица!
Д-р Калинка МИЛКОВА

НОВИНИ
ХАЙДЕ НА ТЕАТЪР!
На 16 юни - петък - в Тутракан ще гостува Театрална школа "Веселяците" към НЧ "Съзнание - 1891 г." в
гр. Исперих. Те ще представят театралната постановка "Нашенци" по творби на Чудомир адаптирани от
Симеон Симеонов.
Началото е от 18:00 часа в залата на НЧ
"Н.Й.Вапцаров". Вход - 3.00 лв.
ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ ЩЕ УЧАСТВА В ПАНАИР
НА МУЗЕЙНИ СУВЕНИРИ
Исторически музей-Тутракан ще вземе участие в
Първия национален панаир на музейните сувенири,
който ще се проведе в ЕМО „Етър” от 16-18 юни.
Организатори на събитието са Министерството
на културата, Сдружение "Български музеи" и ЕТЪР Етнографски музей на открито.
Пред туристите и гостите на Габрово, музеят в
Тутракан ще представи своите музейни сувенири,
включващи чаша, ключодържател, магнити, тениски,
дипляни и др.
ВОЕННАТА ГРОБНИЦА КРАЙ ШУМЕНЦИ - ЧАСТ
ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ
Военните гробища край Тутракан и Силистра, като
част от културно-историческото наследство от
Първата световна война, ще бъдат включени в международни туристически маршрути. Инициативата е
част от проект, който ползва финансов ресурс 1 869
000 евро по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, информира ръководителят на
проекта Надежда Иванова от Регионален исторически
музей - Добрич.
Културният институт е сред 11 организации от 9
държави, които през юни са обсъдили на партньорска
среща в Кремс, Австрия, стратегия за популяризиране
на уроците от Първата световна война.
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПОЛУЧИХА СРЕДСТВА
ЗА СЕИТБООБОРОТ
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 20 854 803 лева
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.
Плащане получиха 192 земеделски стопани с одобрени
заявления по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“.
Заедно с изплатените до момента субсидии по направления „Биологично растениевъдство”, „Биологично
пчеларство” и „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи”, общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за
Кампания 2016 достигна 34 милиона лева.
Ставките, по които се извършва оторизацията на
субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка
214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013
г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно
компенсаторно плащане за земеделски стопани, които
доброволно извършват агроекологични практики. 75%
от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
а 25% - от националния бюджет.
КРИМИНАЛЕ
Странични и предни панорамни стъкла на три автомобила, последователни паркирани по ул. „Ана Вентура”
в Тутракан са счупени от неизвестно лице в нощта
срещу 10 юни. Полицията издирва извършителя, образувано е досъдебно производство.

Хората заслужават да има болница!
от стр. 1 болницата.
Предложението на управителя е бюджетът на
болницата да бъде завишен.
Това досега не се е случило,
независимо че са писали до
много инстанции.
От 6 месеца в МБАЛ-Тутракан не се дават пълните
заплати на работещите.
Според д-р Цветкова,
три са причините за състоянието на болниците
в България, в частност
тутраканската. Първата
от тях са бюджетните лимити. Втората - медицинските стандарти, които,
независимо че са отменени
миналата година от ВАС,
все още са валидни в лечебните заведения и тре-

ското здравно заведение
- дългове, натрупани през
последните 12 години, които според управителя му са
в размер на 4 800 000 лева.
Най-много са задълженията
към държавата в лицето
на Националната агенция
по приходите (НАП) - 2 976
606 лв. плюс 1 107 359 лв.
лихви върху тях. 639 хил.лв.
са задълженията към доставчици на медикаменти и
консумативи.
139-годишна е историята
на тутраканската болница,
време, в което е създаден
нейният авторитет като
сигурно място за лечение
- с отлични специалисти,
модерна апаратура и про-

фесионално отношение.
Към днешна дата тя е
търговско дружество с
принципал - Общински съвет-Тутракан. Или както
е по-популярно да наричаме болниците у нас след
здравната реформа от 2000
г. - общински и държавни.
В началото на заседанието, д-р Цветкова припомни
данните за средствата
отпускани от НЗОК за миналата година по региони:
Пловдив - 77 лв. на човек,
София - 73 лв., Плевен - 48
лв., като в дъното на "класацията" са Силистра, Разград, Добрич и Видин - с 21
лв. Данните за последните
три месеца от Здравната
каса пък са, че за Силистра
отделената сума е 9,36 лв.
Д-р Цветкова информира още, че отделенията,
които са на печалба в болницата са АГО, Хирургия,
Детско и Вътрешно, а всички останали са на загуба.
Освен това няма нито една
клинична пътека, която да
е финансирана в пълния си
размер. Ако за една клинична пътека в Детско
отделение, примерно, от
Здравната каса заплащат
545 лв., то след като се
включат всички разходи по
нея, излиза, че пътеката
не е дофинансирана със
146 лв., които на практика остават за сметка на

тата - необходимостта от
допълнително финансиране
на общинските болници от
държавата. Сега болницата в Тутракан получава
всяка година субсидия от
общинския бюджет, като
средствата за последните шест години заедно с
проекта на Община Тутракан за реконструкция и
оборудване на болницата
надхвърлят 6 млн.лв.
Големият дълг на болницата се дължи на увеличението на минималната работна заплата през
годините, увеличаването
на осигурителните прагове, повишаването цените
на тока, медикаментите,
консумативите, отбеляза
д-р Цветкова, а това не се
включва в цената на клиничните пътеки. Здравната
карта е променила броя на
леглата, което също дава
отражение и пречи на заработката на лечебното
заведение. Така в Неврологично отделение от 11-12
легла са останали 7.
Стана ясно още, Българският лекарски съюз
готви стачка, ако не бъдат
променени бюджетите на
болниците. Бюджетът за
последното тримесечие на
болницата е 140 хил.лв. на
месец, а само за работни
заплати са необходими 138
хил.лв., като в тази сума не

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 юни 2017 г.
1 специалист - организация, нормиране и отчитане
на труда – висше икономическо образование, професионалният опит е предимство
1 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3
акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман, 2 сервитьори, 1 готвач – основно образование, 1 година опит, двусменен режим на работа
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане

15-21.06.2017 г.

1 заварчик – основно образование
1 стругар – основно образование
1 монтажник, метални изделия – средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини
– средно образование, работа с компютър
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
1 управител, търговия на дребно – висше медицинско
образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

са включени дължимите към
държавата осигуровки. За
м.юни бюджетът на болницата е намален с още 5 хил.
лв. и сега 135 хил.лв.
(Бел.ред. На 14 юни управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Недка Цветкова
трябваше да се срещне с
представители на НАП, за
да подпише споразумение
за 10% плащане на задълженията)
Предложенията, които
направи д-р Цветкова са
добри, но не зависят от нас,
каза председателят на Общинския съвет Данаил Николов. Според него, трябва
да се приложи оздравителна
програма по определяне
на възнагражденията на
структурите в болницата,
като от общите приходи
те да бъдат не 90%, а
60-65%. Необходимо е и цялостно преразглеждане на
структурите, като част
от дейностите могат да
се извършват от външни
фирми след процедура на обществена поръчка. За да се
разбере кое от отделенията е печелившо или губещо,
трябва да се имат предвид
не само преките разходи,
но и непреките - поддръжка,
линейки, сграден фонд и др.,
като всичко се разпредели
пропорционално на работещите структури според
обема им на дейност.
Ако ги нямаше старите
задължения, болницата би
постигнала някакъв баланс,
смята д-р Богомил Бойчев. Дългът е непосилен за
нас, бихме се справили, ако
актуализират цените на
услугите, няма лимити, ако
се променят стандартите,
които са едни измислици
създадени да пречат на
общинските и частните
болници. Но са юридическа
реалност, поради която се
поддържат хора, които не
вършат никаква работа.
Проблемът не трябва да
се обсъжда само между нас,
а да се постави публично и отговорно, каза още
д-р Бойчев. Поставените
казуси са извън нашата
юрисдикция и власт. Трябва
някой да понесе отговорността, ако се стигне до
пълен срив. Кой ще ги обслужва тези 6 хиляди души,
тези 600 раждания, инфаркти, апендицити, какво ще
се случи с тях?
Два пъти са променяни
цените на клиничните пътеки, отбеляза д-р Тошко
Цаков, началник на Хирургично отделение - преди
две години, но все надолу.
Според него, целта е да
изчезнат малките общински
болници, да останат големите, които смятат, че ще
могат да обслужват цялото
население. Д-р Цаков припомни, че тутраканската
болница е в това състояние
от 12 години, като първите
2 млн.лв. дълг са натрупани

в първите години след като
д-р Любомир Бойчев вече не
беше управител. (Бел.ред.
Управител тогава бе д-р
Христов)
На срещата бяха дадени
различни примери и съответните въпроси. Например, Неврологичното
отделение е на загуба, но
как ще се превозва спешно
пациент с инсулт на 65 км
до областната болница,
ако го няма? Или факт от
практиката на болница
във Варна - след като до
определена дата изпълнят
спуснатия лимит, да не се
приемат болни.
На колко да направим мениджмънта на работната
заплата в болницата - на
240 хил.лв., колкото е реално
изработената дейност или
на 135 хил.лв., които реално
ни плаща Здравната каса попита началникът на АГО
д-р Любомир Бойчев. Ще
защити ли градът интереса си и ще се пребори ли
за достойно заплащане и
финансиране на болничното
здравеопазване? Второто
съществено нещо е - какво
ще се случи с дълга? Ще
се търси ли нисколихвен
кредит или не защото единствената възможност за
излизане от тази ситуация
е кредит и той е обвързан с
лимита. Ще поеме ли Общината гаранция за този кредит солидарно с болницата
или не? Не е възможно да се
спаси ситуацията, ако няма
паралелна работа по три
въпроса - кредит, лимит и
тотално реорганизиране на
финансовия мениджмънт,
категоричен е д-р Бойчев.
Общинският съветник
Нихат Кантаров предложи
да се засили обществената
активност в подкрепа на
болницата, като се организира протест заедно с общинската болница в Дулово
и областната в Силистра,
които са също с големи
финансови задължения.
В края на заседанието
Временната комисия реши
на извънредното заседание
на Общинския съвет, което
ще се проведе на 22 юни,
да бъдат внесени за разглеждане три предложения
- за теглене на нисколихвен
кредит, Обществена декларация от Община Тутракан
свързана с проблемите и
противоречията в здравеопазването и да се организира обществен протест
в защита на общинската
болница.
Бел. Автора: Заглавието
на публикацията е на д-р
Кремена Ангелова. Получи
се в дискусия във Фейсбук
за състоянието на болница.
Д-р Ангелова заедно със съпруга си д-р Камен Калинов
са от отличните специалисти работили в МБАЛТутракан, които, за наше
съжаление, от пет години
живеят и работят в Дания.

„Енциклопедия на Силистренска
област“ вече е под печат
Д
ългоочакваната „Енциклопедия на Силистренска област“
влезе за печат в местно
издателство с идеята да
стане факт до Дните на
Силистра, започващи по
традиция на 14 септември
– Кръстовден, когато е
празникът на главния град
в Крайдунавска Добруджа,
стана ясно на оперативна
среща при областния управител Ивелин Статев
с двама от съидейниците
на историческото издание
– проф. Ивайло Петров и
проф. Димитър Игнатовски.
През м. март 2015 с работна среща в Областна
администрация-Силистра
започна дейността по съставяне на тази полезна
и много българска книга,

към която още в предварителната подготовка
благоразположени станаха
евродепутатът Емил Ра-

дев, председателят на СНЦ
„Енциклопедия Силистренска област“ Тодор Тодоров,
кметове на общини от об-

ластта, както и представители на регионалната
библиотека, на местните
музеи в Силистра, Тутракан
и Дулово, както и на други
институции, сред които и
народните читалища.
„Енциклопедията е по примера на други области като
Шумен и Пазарджик, и се
предвижда да бъде издадена
до година и половина в един
том със статии и цветни
илюстрации с обем от около 1 000 страници в тираж
от хиляда броя“, обясни
преди повече от две години
в началото на дейността
на сформираните тогава
работни екипи проф. Димитър Игнатовски от името
на редакционния колектив,
към който са съпричастни
и четирима академици.

Минималната пенсия за стаж и възраст ще стане
180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври
инималната пенсия за
осигурителен стаж и възраст ще стане 180 лв. от 1
юли и 200 лв. от 1 октомври. Това
предвижда законопроект за промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2017 г., който беше одобрен от
правителството.
В момента минималната пенсия
за осигурителен стаж и възраст е
161,38 лв. Целта на увеличението
е да се подобри адекватността на
пенсиите за трудова дейност. С
предложената промяна пенсиите
на около 800 000 души ще се
повишат.
В резултат на увеличението ще
нараснат и минималните размери
на останалите пенсии за трудова
дейност, които по закон се опре-
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делят в процент от минималната
пенсия за стаж и възраст. Това са
пенсиите за инвалидност поради
общо заболяване, пенсиите за
инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и
наследствените пенсии.
За двуетапното увеличение на
минималната пенсия за стаж и
възраст от 1 юли и 1 октомври са
необходими около 100 млн. лв.
допълнително над предвидените
средства в Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за тази година. Допълнителните разходи ще бъдат за сметка
очакваните по-високи приходи
от планираните в бюджета на общественото осигуряване за 2017
г., с което бюджетното салдо за
годината няма да бъде променено.

От Общински съвет на БЧК-Тутракан:

Световен ден на кръводаряването
Милиони хора дължат живота си на хората, които
никога няма да срещнатхора, които даряват кръв
свободно и без никакво
възнаграждение. На 14 юни
празнуваме тяхното благородство.
Кръводаряването е доброволно предоставяне на
определено количество от
собствената кръв с цел
спасяване на човешко здраве и живот.
Световният опит показва, че безвъзмездното кръводаряване е източникът
на най-безопасна кръв, защото е най-малко вероятно
доброволец да предаде потенциално животозастрашаващи инфекции, като
вируси на ХИВ и хепатит.

- Всички кръводарители
получават два дни платен
отпуск.
- Кръводарителите могат
да получат резултатите
от направените изследвания за СПИН, хепатит В и
С, сифилис и кръвна група.

Кой се нуждае от дарената кръв?

Кръвта се използва за
лечение на пациенти с
- Остра кръвозагуба, причинена от травми
- Лечение на тежки изгаряния
- Планови и спешни хирургически и акушерски
интервенции
- АВО и Rh несъвместимост на майката и плода.
- Лечение на злокачествеКой може да даде кръв? ни заболявания
- Подържане живота на
Всеки здрав човек на въз- пациенти с различни врораст от 18 до 65 години дени анемии и хемофилии.
може да дари кръв.

Защо се дарява кръв?
- Спасявате нечий живот.
- Давате втори шанс на
друг човек
- Кръводаряването не
вреди.
- Увеличавате защитните сили на организма си.
- Пречиствате организма
си – стимулира се процеса
на обновяване на кръвните
клетки.
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Каква е процедурата при
кръводаряване?

- Попълва се въпросник,
който позволява на лекаря
да се ориентира за здравословното състояние на
дарителя
- Лекарят провежда с
дарителя личен разговор
и преглед за да доуточни
наличието на противопоказания за кръводаряване.

- Вземат се няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвната група и хемоглобина.
Ако нивото му е под 125г/л
за жените и под 135 г/л за
мъжете, кръводаряването
не се разрешава.
- Дарява се между 405 и
450 мл. кръв. Събирането
се осъществява в специални системи за еднократна
употреба.
- Ако по време на кръводаряването дарителя
се почувства зле, процесът на даряване на кръв
се преустановява. В този

случай дарената кръв не
се изхвърля, а се използва
за производство на кръвни
продукти.
- Цялата процедура трае
най-много 30 минути.

За колко време се възстановява кръвта?
- Количественото възстановяване на кръвта е за
едно денонощие. Качествено кръвта се възстановява
за 3-4 седмици.

Дарете кръв, спасете
живот!

За водата, опасностите и как
да се предпазим през лятото
1. Къпете се само на охраняеми места!
2. Спазвайте сигнализацията и указанията на Водно
спасителна служба.
3. Къпете се в места с проверено дъно!
4. Скокът в непознати води е опасен!
5. Не влизайте във водата запотени и с прегрято
тяло. Преди влизане намокрете лицето и гърдите си!
6. Далече от брега плувайте само в група. При тръпки
и чувство на хлад излизайте веднага!
7. Не разчитайте на плуващи предмети, ако не умеете да плувате.
8. При вълнение къпането е особено опасно край брега.
Вълната се преодолява като се гмуркаме под нея, а на
излизане се придържаме към гребена и!
9. Час и половина след хранене не влизайте във водата! Не влизайте във водата след употреба на алкохол.
10. Научете се да плувате. Неумението да се плува
е причина за множество водни инциденти.

Водата от обществени местни
водоизточници не отговаря на
изискванията в Главиница,
Българска и Срацимир
редписания за поставяне на табели върху
селските чешми водата да не се използва за
питейно-битови нужди са
направени на кметовете на
гр.Главиница и селата Българка и Срацимир, съобщиха
от Регионалната здравна инспекция в Силистра.

П

Водата не отговаря на
нормативните изисквания.
Нарушения са установени
и за два плувни басейна
по показатели за амоняк и
нитрати.
Във водоизточници от
централното водоснабдяване няма установени
“ТГ”
отклонения.

22 - 24 септември 2017 г.
Велико Търново - Трявна - Габрово Деветашка пещера - Крушунски водопади
Програма
1-ви ден - 7:00 – Отпътуване от Тутракан за Велико Търново,
където на 22 септември 1908 г., с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Възможност за посещение на
крепостта “Царевец”, църквата "Св. 40 мъченици", Мултимедийния
център „Царевград Търнов“, популярен като "Музей на восъчните
фигури", Музей на Възраждането, единствения в България музейзатвор. Свободно време за разходка по Самоводската чаршия.
Вечерта ще имате възможност да се включите в празненствата по
случай 109 години от обявяването на Независимостта на България
и да се насладите на уникалното светлинно шоу „Звук и Светлина”
/по предварителна програма започва в 19:00ч. Спектакълът ще
може да се наблюдава безплатно от площада пред Царевец. Часът
на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно
празничната програма/. Нощувка.
II-ри ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Трявна с преминаване през Дряновски манастир и възможност за посещение на
пещерата "Бачо Киро" – свободно време. Пристигане в Трявна и
настаняване в хотел. Градът е разположен в северните склонове
на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река.
Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, където
са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура.
Възможност за посещение на "Даскаловата къща”, строена през
1804-1808 г., която днес е единственият в страната специализиран
музей на резбарското изкуство. Посещение в Славейковата къща и
Тревненското школо - едно от първите светски училища в България
с колекция "Времеизмерителни уреди от античността до началото
на XX век". Свободно време. Нощувка.
III-ти ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Габрово - наричат
го Столица на фабриките и Българският Манчестър. Широката
палитра от занаяти през Възраждането позволила задоволяване
не само на местните нужди, но дала и възможност за развиване
на търговска дейност в цялата Османска империя, а от средата на
18 в. и в други европейски страни. Градът започнал да се слави с
пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук
се намира единственият в света музей Дом на хумора и сатирата.
Възможност за посещение на Интерактивен музей на индустрията
Габрово и Дом на хумора и сатирата.
Отпътуване за Деветашка пещера - описана още през 1877 г. В
нея са направени открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата е била
засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана
за съхранение на петрол. Посещение на Крушунски водопади.
Отпътуване за Тутракан – пристигане около 19 часа.
Цена: 140 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3* или семеен, застраховка, курортна такса
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Архитектурно-исторически резерват "Царевец" – 6 лв., пенсионери – 3 лв., беседа – 10 лв. за групата.
- Църква „Св. 40 мъченици” – 6 лева, пенсионери – 3 лв.
- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – 10
лева, пенсионери – 5 лв., беседа - 10 лв. за група от 15 човека.
- Пещера "Бачо Киро" - 3 лв. (възрастни), 2 лв. (ученици, пенсионери).
- Трявна - “Даскаловата къща”, Славейковата къща и Тревненското школо - входът за всяко от тях е за възрастни - 2.00 лв., ученици,
студенти и пенсионери - 1.00 лв.
- Интерактивен музей на индустрията Габрово – Индивидуално
посещение - 6 лв., учащи, студенти и лица на възраст над 65 г. - 3
лева, хора с увреждания - 2 лева
- Дом на хумора и сатирата – 1 лв. за учащи и пенсионери ,
възрастни - 2 лева, беседа – 5 лв.
- вход Деветашка пещера – 2 лв. (възрастни), 1 лв. (пенсионери,
учащи)
- вход (екотакса) – Крушунски водопади – 2 лв. за всички възрасти
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записване: Анастасия Якова - 0866 65890, GSM: 0895 425453
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453
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Ден на първокласника!

В СУ "Христо Ботев":

Ценим приятелството

а 9 юни отбелязваме
Международния ден на
приятелството, обявен от Общото събрание
на ООН.
Ценим приятелството и
затова точно в този ден,
заедно с господин Красимир
Друмев и ученици от седми
и осми клас в нашето училище, проведохме интерактивен урок в библиотеката. В
началото проследихме презентацията „Приказка за
цветовете и приятелството“, от която научихме, че:
„Приятелството е като
една дъга.
Червено, като ябълка,
сладка до сърцевината си.
Оранжево, като пламък,
който никога не гасне.
Жълто, като слънцето,
което огрява дните ни.
Зелено, като растение,
което се разлиства.
Синьо, като водата, която е толкова чиста.
Индиго, като мечтите,

Н

които изпълват сърцето.
Лилаво, като цвете, което омагьосва очите.
Дано всеки е открил и
открива
приятелства, равни с
тази красота!“
Докосна ни и историята
на Кайл, който ни убеждава
в „Просто една история
за приятелството“, че да
бъдеш приятел на някого е
най-големият подарък, който можеш да му направиш.
Четохме притчи и размисли за приятелите. Съзнаваме, че те са едно от
най-ценните неща, които
притежаваме.
„Нищо не може да застане между истинските
приятели“ - това убеждение ни впечатли във видео
книжката с мисли и цитати по актуалната тема,
споделено в древността
от древногръцкия поет и
драматург Еврипид.
„Личностите, които ос-

тавят следа в живота ни,
не са нито най-красивите,
нито най-богатите, нито
най-талантливите. Те са
онези, които са били наша
опора и ги е било грижа за
това как се чувстваме“ –
споделя Кристина Черникова в „Притча за значимите
хора“
„Приятелите – това е
най-рядко срещаното богатство! Те те карат да се
усмихнеш и те ободряват.
Те са готови винаги да те
изслушат. Те те подкрепят
и ти откриват сърцето
си.“ Такива красиви слова
четохме за тях. Обаче от
притчата „Любов, приятелство, доверие“ прозряхме
един урок от живота, че
веднъж загубим ли нечие доверие, повече не можем да
го върнем и приятелството
се руши. Затова трябва да
умеем да го пазим и съхраним във времето, в което
живеем.

Гледахме видео клипове
със записи на песни с прекрасни текстове и музика,
в които авторите ни напомнят, че:
„Животът нищо не струва, ако приятелство не
съществува.“
В своя „Химн на приятелството“ Селин Дион ни
призовава да променим света за своя приятел, както
са го направили Дон Кихот
и Санчо Панса, защото:
„Приятелството е найпрекрасната страна“...
Развълнува ни откъсът
„Завинаги приятели" от
филма „Осем герои“. Трогателна история, от която
осъзнаваме, че приятели завинаги остават не
само хората помежду си,
но и животните. Филмът
ни учи още, че истинско
приятелство съществува
също и между животните
и хората.
„Слънцето от света отнемат според мен ония,
които отнемат приятелството от живота; не сме
получили от безсмъртните
богове нищо по-добро, нищо
по-приятно от него.“ Тези
прозрения открихме в етическия трактат „ За приятелството“ на римския
държавник и най-прочутия
оратор на Рим, адвокат,
писател, философ и консул
- Цицерон. За да изразим
своето съгласие с неговите размисли и да напишем
послания на своите приятели, в които да споделим
какво ценим в тях и защо
са ни скъпи и необходими,
господин Друмев подари на
всички красиви илюстрации с усмихнато слънчице
с пожелание никой да не
отнема от живота ни приятелството - "Слънцето
от света".
Дай, Боже, на всекиго
такъв дар! Дарът на приятелството!
Анка КОЗАРЕВА

радиционният "Ден на
първокласника" в СУ
"Христо Ботев" се
проведе на 10 юни. Целта
на инициативата е по-лесната адаптация на децата
към училищната среда и
запознаването им с бъдещите учители.
С трепет и вълнение малчуганите пристъпиха прага
на училището! Весела глъч
изпълни училищните стаи!

Т

Тутракански ученици ще участват
в конференция в Добрич

Любители на природата и
фолклора ще се срещнат при
водните лилии в Малък Преславец Р
от стр. 1 ционен център, беседки,
пейки, наблюдателница,
ство Малък Преславец и паркинг. Има и екопътеки
местното читалище „Йор- за наблюдение на флората
дан Йовков-1946 г."
и фауната.
Припомняме, че езерото
Мястото е подходящо
край с. Малък Преславец,
което е защитена територия и е разположено
на площ от 46 дка, е найголямата у нас колония на
бяла водна лилия.
Растението е със статут на застрашен вид и
е вписано в Червената
книга на България.
В езерото на село Малък Преславец са наблюдавани 147 вида птици,
а в района виреят 180
висши растения.
До езерото има поддържана пътна инфраструктура и рибарско селище.
По проект на Община
Главиница районът край
езерото е облагороден
- има изградени бунгала,
туристически информа-

за риболов и за отмора
сред природата. Непосредствено до езерото
се намира рибарското
селище. Мястото е много подходящо за пикник

до река Дунав. Може да
се закупи винаги прясна
риба от рибарите и да се
приготви на изградените
барбекюта.
“ТГ”

Благодарение на ръководството на училището, Батман и Батманка забавляваха бъдещите първокласници с игри и танци. Екипът
на началните учители ги
зарадва и изненада с балони, знаменца и лакомства.
Доволни от първата среща с училището, усмивки
грееха на лицата не само
на децата, но и на родителите и учителите!

Калина ГРЪНЧАРОВА
егионален исторически музей-Добрич в качеството си на партньор по проект NETWORLD
по Програма "Дунав" 2014
– 2020 г. организира с подкрепата на Община Добрич,
Регионално управление на
образованието-Добрич и
СУ „Св. Св. Кирил и Методий", ученическа конференция в добруджанския град.
Форумът има за цел да
провокира у младите хора
изследователски и научен
интерес към наследството от Първата световна
война и местата на памет,
свързани с нея.
Конференцията е планирана за 16 и 17 юни 2017
г. и ще се проведе в Домпаметник „Йордан Йовков"
в град Добрич. Тя е част
от поредица „творчески
събития", заложени в един
от работните пакети по
проекта.
За участие в конференцията са кандидатствали 31
училища от цялата страна,
сред които и възпитаници
от СУ "Христо Ботев" в

Тутракан.
В раздел "Доклади и реферати" тутраканското
участие е с два доклада. Славена Балканска ще
представи темата „Операциите на Трета армия
в Добруджа през 1916 г. в
контекста на антиномията
между ген. Стефан Тошев
и фелдмаршал Август фон
Макензен", а Василена Иванова - „Взаимоотношенията
между главнокомандващия
действащата армия ген.
Никола Жеков и главнокомандващия Трета армия
ген. Стефан Тошев".
В раздел "Презентации"
Даяна Тодорова е одобрена
за участие с презентацията „Първата световна война. Тутраканската епопея и
личността на ген. Киселов",
а Константин Дочев - със
„100 години Тутраканска
епопея".
Темата за Тутраканската епопея ще присъства и
в презентацията на едно
варненско момиче - Мирела
Колева и „Тутраканската
битка 1916 г."
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В СУ "Йордан Йовков":
Дарителски жест за децата от
Публична изява по
ЦНСТ "Мечта" в Тутракан
проект "Твоят час"
вълнението им, затова
екипът на ЦНСТ „Мечта” изказва най-искрени благодарности и уважение към финансовата
и материална подкрепа
на г-н Микро Кутер. С
делото си той показа,
че и у нас има човещина и благородство, и
не сме забравили колко
важни са нашите деца.
С постъпката си той
направи живота на едно
дете в нужда по-добър,
и по-щастлив!", добави
още Ерчин Осман.

ирма „Ай Би Джи
Моторс” ЕООД,
представлявана
от управителя Мирко
Кутер, направи първия
си дарителски жест за
децата от Центъра за
настаняване от семеен
тип за деца без увреждания ”Мечта” в град
Тутракан, информира
ръководителят на социалната институция

Ф

Ерчин Осман. Младият
дарител е подарил на
децата 3 броя различни
по-големина велосипеди, лаптоп и периферни
устройства, плувен
басейн и играчки към
него.
"Децата бяха много
развълнувани и щастливи от подаръците,
а дарителите горди
от техните усмивки и

бща публична изява
организираха Елена
Тодорова и Нели Манчева – ръководители на клуб
„Информационни технологии“ и клуб „IT Friends“. Тя
се проведе на 8 юни по повод приключване на работата на ученици от пети до
осми клас в съответните
клубове по проект „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на
мотивацията им за учене
чрез дейности, развиващи

О

Забележителностите на Главиница
в картините на Малина Николова

специфични знания, умения
и компетентности (Твоят
час)“ – фаза 1.
Събитието премина с
представянето на проектите на учениците, създадени за участието им в
състезателните кръгове на
Националното състезание
„IT Знайко +".
На изявата присъстваха
родители, които се включиха в занимателните задачи
в областта на информационните технологии.
“ТГ”

В Школа по изобразително изкуство тя ще обучава деца и млади хора

от стр. 1 друго намерение - в близко
време да бъде създадена
селението тук. Така всичко
Школа по изобразително
остава за поколенията, за
изкуство, която да обхваща
историята."
деца от всички възрасти.
Малина Николова има и
Надява се тя да бъде част

от дейностите на местното читалище.
"Децата обичат да творят, защото е забавно,
по автентичен начин могат да изразяват себе си:
имат свобода в изборите,

които правят, в мислите
и в чувствата си, пояснява
Николова. Изкуството възпитава важни за живота
умения и развива младите
умове. Арт-образованието
помага на учениците да
развият умения, необходими
за голяма част от работните длъжности, включвайки творческо мислене,
умение за разрешаване на
ситуации, самостоятелно
упражняване на отговорност, социални умения и
самоуважение".
Припомняме, че през
м.октомври 2016 г. в София Малина Николова откри
своята първа самостоятелна изложба и много
хора тогава успяха да видят нейните картини, да
усетят нейната емоция,
да станат съпричастни
с творческите й възможности. Затова и сега тя е
уверена в новото начинание-предизвикателство - да
работи с деца и млади хора
и да пренесе у тях любовта
към рисуването.
"Очаквам при стартирането на Школата да има
интерес и желаещи да се
запишат в нея" - допълва
още тя.

Разходка в библиотеката

а 6 юни учениците от
II и III клас на ОУ „Иван
Вазов” в с.Зафирово,
участващи в групи за извънкласна дейност за преодоляване на обучителни трудности по Български език
и литература, по проект
„Твоят час”, с ръководители Теменужка Радулова и
Мариана Михайлова, завършиха дейността си с посещение на библиотеката в
НЧ „Христо Ботев – 1901
год.”, с. Зафирово. Те станаха читатели на библиотеката, взеха си интересни книжки за вкъщи, четоха

Н

пред съучениците си на
глас. В залата за компютри
имаше по-големи батковци,
които изявиха желание и
да почетат на по-малките. Учениците разгледаха
и докоснаха автентични
български носии, изложени
във фоайето на читалището. Ръководителките на
децата и служителките на
читалището са убедени, че
днешният ден ще остави
трайни следи в съзнанието
на малките ученици.
Мариана МИХАЙЛОВА
Теменужка РАДУЛОВА
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 26 от 31 май 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 394
ДНЕВЕН РЕД:
1. Кандидатстване с проектно
предложение с наименование: „Изграждане на анаеробна инсталация
за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле,
Тутракан и Ветово” по процедура
BG16М10Р002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци”, по
приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.”
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Приемане на изменение и
допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Обсъждане и приемане на
Доклада на читалище „Нов живот
– 19742 г.”, с. Търновци, Община
Тутракан за дейността му през
2016 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Докладна записка относно
извършения счетоводен отчет
на „МБАЛ – Тутракан” ЕООД към
31.12.2016 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Актуализиране на поименен
списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи
към 31.05.2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Актуализация на бюджета на
Община Тутракан за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Подробен устройствен план /
ПУП/ - Парцеларен план /ПП/за подобект: „Отводнителни, укрепителни и дренажни ребра” към обект:
„Изготвяне на идеен проект за
градска пречиствателна станция за
отпадни води /ГПСОВ/ гр. Тутракан
и Работни проекти за линейната
инфраструктура” с възложител
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
8. Приемане на решение за
допълнение на Годишна програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост
за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
9. Провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване
под наем на земеделски земи от
Общиски поземлен фонд /ОПФ/
за срок от 5 /пет/ години.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
10. Учредяване възмездно право
на ползване върху земеделска
земя от Общински поземлен фонд
за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 21, ал.2, във
връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, чл.
61, ал.1 от ЗМСМА, по аргумент
от чл. 24, ал.2 и 3 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО),
Общински съвет – Тутракан реши:
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства по процедура
BG16М10Р002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци”, по
приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна

среда 2014-2020 г.”, съвместно с
едно общо проектно предложение
с общините-членове на РСУОРусе, подписали споразумение
за партньорство, в съответствие
с Насоките за кандидатстване,
утвърдени от ръководителя на УО
на ОПОС 2014-2020 г., със Заповед
№ РД-ОП-32/31.03.2017 г.
2. Дава съгласие община Тутракан да не се присъединява към
друго регионално сдружение за
срока на изпълнение на проекта
и най – малко за срок от пет
години след окончателното плащане на средствата за проекта по
ОПОС 2014-2020 г. по процедура
BG16М10Р002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани
биоразградими отпадъци”.
3. Дава съгласие изградената
по процедура BG16М10Р002-2.004
„Проектиране и изграждане на
анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци,
по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” анаеробна инсталация да е собственост на всички
общини, чиито отпадъци ще се
третират в нея, най-късно към момента на въвеждането и в експлоатация. Дяловете в собствеността
на всяка от общините-членове на
РСУО Русе, подписали споразумение за партньорство и участвали
в процедура BG16М10Р002-2.004
„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”,
по приоритетна ос 2 „Отпадъци”
на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.” ще бъдат както
следва:
- Община Русе – 82,09 % идеални части от правото на собственост
спрямо съоръжението на третиране на отпадъци, изградено по
горепосочената процедура;
- Община Иваново – 5,59 %
идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението на
третиране на отпадъци, изградено
по горепосочената процедура;
- Община Сливо поле – 4,11 %
идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението на
третиране на отпадъци, изградено
по горепосочената процедура;
- Община Тутракан – 6,72 %
идеални части от правото на собственост спрямо съоръжението на
третиране на отпадъци, изградено
по горепосочената процедура;
- Община Ветово – 1,49 % идеални части от правото на собственост
спрямо съоръжението на третиране на отпадъци, изградено по
горепосочената процедура;
4. Дава съгласие финансовите
ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по
проекта, собственото участие и
недопустимите разходи, преди
средствата да бъдат възстановени
от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат
осигурени от отчисленията по
чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване
и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци и
становище на директора на РИОСВ
по чл. 25, ал.10 от същата наредба
за предоставяне на средствата.
5. Одобрява споразумението
за партньорство за кандидатстване и изпълнение на проекта по
процедура BG16М10Р002-2.004
„Проектиране и изграждане на
анаеробни инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци,
по приоритетна ос 2 „Отпадъци”
на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал.1, т.7

и ал. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6,
ал.2 от Закона за местните данъци
и такси, във връзка с чл. 79 от
Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет-Тутракан:
Приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан:
Б и л о : Ч л . 2 2 . и з м .
реш.№65/29.01.2008 г., изм.
реш.№ 484/17.12.2009 г., изм.
реш.№774/27.01.2011 г., изм.
реш. №70/30.01.2012 г. изм. с
реш.№682/27.11.2014 г.
(1) За ползване на целодневни
детски градини, обединени детски
заведения и млечна кухня…
(2) 3. За деца в яслени групи към
Обединени детски заведения
Става: §1 В чл. 22 се правят
следните промени както следва /
изм. с Решение №../..г./
(1) За ползване на целодневни
детски градини и млечна кухня…
(2) 3. За деца в яслени групи към
детска градина
Било: Чл. 22а, /нова/ изм. с реш.
№484/17.12.2009г., изм. с реш. №
682/27.11.2014 г.
(3) „Таксите по ал.1, т.1 и ал.2,
т.1 се определят според видовете
дейности:”
(4) Ползване на спортната площадка за 1 час:
- за ученици – 1 лв.
- за възрастни – 2 лв.
(5) Такси за организирани общински фестивали и спортни
мероприятия на територията на
Община Тутракан – 3 лв.
(6) Такси за международен
фестивал „Речни ноти”:
1 индивидуален изпълнител –
20 лв.
2 дуети, триа – 30 лв.
3 вокални групи – 40 лв.
4 индивидуални изпълнители
танци - 5 лв.
5 танцови формации до 7 изпълнителя – 40 лв.
Става: &2. чл. 22а се правят
следните промени както следва /
изм. с Решение №…/…/:
(3) „Таксите по ал.1 и ал.2 се
определят според видовете дейности:”
Нов текст: ал. (4) „Такси за ползване на фитнес уреди в общинска
спортна зала:
1. Ползване на фитнес уреди
в общинска спортна зала – еднократно (в рамките на 2 часа) – 3.00
лева.
За ученици и студенти (удостоверяване с актуална ученическа
карта или студентска книжка) –
2.00 лева.
2. Ползване на фитнес уреди в
общинска спортна зала – месечно
– 30.00 лева.
За студенти (удостоверяващи
с актуална студентска книжка) –
20,00 лева.
За ученици (удостоверяващи с
актуална ученическа карта) – 15.00
лева.”
Ал. 6 става ал.5.
Било: Чл. 22б /нова/ изм. с реш.
№484/17.12.2009г.
Не се заплаща такса по чл. 22а,
ал.3 за:
(1) Деца, на които един или двамата родители са инвалиди с над
70 % инвалидност, деца сираци и
полусираци; деца с тежки хронични заболявания.
(2) Деца и ученици, които участват в градски духов оркестър и
Градски мажоретен състав;
(3) /нова с Решение
№96/26.02.2016г./ Деца и младежи
настанени в Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи
без увреждания (ЦНСТДМ)”
Става: §3. В чл. 22 б се правят
следните промени както следва /
изм. с Решение №…./…г./
(1) Не заплащат такса по чл.22а,
ал.3 от:
1. Деца, на които един или двамата родители са инвалиди с над
70 % инвалидност, деца сираци и
полусираци; деца с тежки хронични заболявания.
2. Деца и ученици, които участват в Градски духов оркестър и

Градски мажоретен състав;
3. Деца настанени в Център за
настаняване от семеен тип за деца
без увреждания (ЦНСТД)”.
Създава се нова ал. (2) „Не се
заплаща такса по чл. 22а, ал. 4
от ученици настанени в Център за
настаняване от семеен тип за деца
без увреждания (ЦНСТД)”.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 397
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 Доклада на читалище
“Нов живот-1942 г.”, с. Търновци,
Община Тутракан за осъществените
читалищни дейности и изразходваните средства през 2016 г.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 124, ал.2 и 3 от
ЗПФ и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
Общински съвет – Тутракан:
1. УТВЪРЖДАВА Актуализиран
поименен списък за разпределението на плана на капиталовите
разходи към 31.05.2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши необходимата
актуализация по бюджета за 2017
г., произлизащи от актуализацията
на поименния списък за капиталовите разходи.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 399
1.На основание чл. 21, ал.1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и във връзка с чл. 124 от
Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Тутракан АКТУАЛИЗИРА бюджета на Община
Тутракан за 2017 година, както
следва:
ПРИХОДИ + 23 812,00 лева
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
§41 – 00 приходи от концесии +
23 812 лв.
РАЗХОДИ + 23 812,00 лева
Функция „Функция Жилищно
строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване
на околната среда”
Дейност 603 – Водоснабдяване
и канализация
§ 52 – 03 придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения
+ 23 812,00 лв.
Функция „Функция Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация
§ 10 – 15 материали - 7 800,00 лв.
§ 52 – 01 придобиване на компютри и хардуер + 7 800,00 лв.
2. Възлага на Кмета на общината
да отрази промените по бюджета.
Гласувал поименно: 12 съветници, за – 12, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общински съвет – Тутракан ОДОБРЯВА
проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за подобект: „Отводнителни,
укрепителни и дренажни ребра”
към обект: „Изготвяне на Идеен
проект за градска пречиствателна
станция за отпадни води /ГПСОВ/
гр. Тутракан и Работни проекти
за линейната инфраструктура”
за елементи на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия с
възложител Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет гр. Тутракан
ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с

имотите общинска собственост за
2017г., Приета с Решение №333
по Протокол №20 от 26.01.2017г.
на Общински съвет гр. Тутракан,
както следва:
1. В раздел III, буква А, т.1 с
намерение за отдаване под наем,
чрез публичен конкурс на част
от имот – публична общинска
собственост представляващ: ученически стол с идентификатор №
73496.501.3750.1.1 по КККР на гр.
Тутракан, за организиране на столово хранене в СУ „Христо Ботев”
гр. Тутракан
2. В раздел III, буква А, т.1 с
намерение за отдаване под наем,
чрез публичен конкурс на имот –
публична общинска собственост,
представляващ: ученически стол,
част от сграда с идентификатор №
73496.500.1455.11 по КККР на гр.
Тутракан, за организиране на столово хранене в СУ „Йордан Йовков”
гр. Тутракан.
3. В раздел III, буква Б, т. 1 с
намерение за продажба, чрез
публичен търг на имот, представляващ: незастроен урегулиран
поземлен имот с площ от 1470 кв.
м., находящ се в с. Търновци, кв. 1,
УПИ – III – 191.
Гласували поименно: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
8, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл.
4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане
с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет - Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване
по реда на Глава Пета от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на
публичен търг с явно наддаване по
землища, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна
цена, при която да се проведе
търга, както следва:

15-21.06.2017 г.
1.1. За имоти от I /първа/ до V /пета/
категория – 60,00 /шестдесет/ лв./дка;
1.2. За имоти VI /шеста/ категория
– 50,00 лв./дка.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване
в размер на 10 % от началната тръжна
цена.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими
действия по правилното и законосъобразно провеждане на търга с явно
наддаване и сключване на договор за
наем на земеделска земя за срок от
5 /пет/ стопански години, считано от
01.10.2017 г.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 1,400 /
един декар и четиристотин кв. м./дка,
представляваща част от недвижим
имот – публична общинска собственост
- № 000220 с обща площ от 19,549 дка,
находящ се в местност „До селото по
Картата за възстановена собственост
на с. Старо село, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 69078 в полза на Пламен
Йорданов Маринов от гр. Тутракан, ул.
„Сакар планина” №8, бл. „Възход” 3, вх.
Б, ет. 5, ап. 10 за устройване на 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 Община Тутракан да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на процедурата и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветници,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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СМЯХ

- Абе, DJ-я, земи, та пусни спи- Имаш ли комплекси?
цялно за Мимето онаа песен за
- Да, имам. Прекалено съм
сливата...
ниска, а зъбите ми са криви. А ти?
- Коя таа песен, запей, че не се
- И аз имам. Един в Банско и
сещам?
един на Златни пясъци.
- Еее, дето се пее "Сбоооогооом
да носиш таз слива... утре далече
Между блондинки: - Да ти кажа,
от мен..."
аз ягоди много не обичам!
- Алергия?
- Келнер, бих искал да почерпя
- Не, миришат ми на презермладата дама на бара. Какво пие? вативи!

ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

ПРОДАВАМ
Водна помпа, внос от Германия.
Цена по споразумение.
За справки на тел.: 0895 791 284

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

Семейство празнува 25-годиш- Дамата пие 18-годишно Кардю
нина от сватбата:
- сингъл малц.
- Скъпа, трябва да ти призная
- Амии, сложете и още едно
- казва мъжът. Аз съм далтонист. кубче лед от мен.
- И аз трябва нещо да ти призная
- казва жената. - Не съм от Перник,
Мъж и жена на плажа. Мъжът
от Мозамбик съм.
не спира да зяпа изкусителните
женски тела. Жената не издържа
- Докторе, как е съпругът ми?
и пита: - Какво правиш?
- Ами как да е, умря. Ще дарите
- Ами, възбуждам си апетита.
ли някой орган?
- Възбуждай го, възбуждай го и
- Какъв орган, докторе? Той без друго вкъщи ще ядеш...
свиреше на валдхордна!
Самотно живееща старица намиИзвестен скъперник поднася на ра на тавана на къщата си прашна
гостите си коняк, но сипва в чаши- бутилка. Отворила тапата и хоп
те само по няколко капки.
един добър дух изскочил от вътре:
- Колко казахте, че е стар този - Кажи бабче, сега три желания, да
коняк? - пита един от гостите.
ти ги изпълним и да си бягам по
- О, над сто години! - отговаря моите си работи.
домакинът с гордост.
- Ами искам да съм на двайсе
- Струва ми се доста дребен за години, къщата ми да е като декор
възрастта си...
на Пентхауз и котарака ми да се
превърне в красив принц.
- Каква суперсила бихте желали
- Нямаш грижи! - отвърнал духът
да притежавате?
и плеснал с ръце. И трите желания
- Платежоспособност.
на старицата се сбъднали. Тогава
към нея се приближил принца
- Тате, какво значи бит и култура? котарак и нежно попитал: - Ми- Вицешампионът по бокс, слуша личка, сега съжаляваш ли, дето ме
химна на победителя.
кастрира едно време?
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

"Off Road Нова Черна-2017" шоуто, което ще продължи!

15-21.06.2017 г.

На 18 юни т.г. Михаил
Великов ГЕОРГИЕВ от
Тутракан ще празнува
80-годишен юбилей!
Желаем ти време да се радваш!
Пожелаваме ти време да прощаваш!
Желаем ти да постигнеш мъдростта да
живееш в настоящето и да се радваш на
всичката любов, която получаваш сега от
хората, които те обичат и уважават!
Бъди ни жив и здрав!

Честит юбилей!
От съпругата Николинка,
семействата на сина Росен и дъщерята Теменужка и от внуците

Калина ГРЪНЧАРОВА
азгодишното издание на "Off Road Нова
Черна" вече е в историята. Три дни - от 9 до
11 юни, състезателите в
отделните класове показа
майсторство и стоицизъм
към природните изпитания
по трасетата. Дъждовното време подпомогна
активно състезанието да
придобие истинския си вид
- и за участниците, и за

Т

публиката.
Състезанието е втори
кръг от веригата "Bulgaria
Trophy Challenge" и втори
кръг от надпреварата за
АТВ.
Четири бяха класовете в
офроуда - Стандарт, Протопип, Модифициран, в които участваха 30 екипажа
плюс 12 с АТВ от цялата
страна.
"Най-напред искам да благодаря на всички участници, на всички спонсори, на
тези, които помагаха, каза
за в. "Тутракански глас"
главният организатор на
зрелищното състезание
- Чавдар Владимиров, председател на Автомобилен
спортен клуб "Нова Черна
4х4". Състезанието премина, най-важното, без жертви от човешка страна.
Имаме счупени и обърнати
автомобили, блъснати АТВта, но всичко се поправя,
ремонтира в движение и на
финала всички са усмихна-

ти, което пък е атестат,
че от година на година
нивото на състезанието в
Нова Черна се вдига. Тази
година влязоха в сила нови
правила, особено за малкия
клас Стандарт, където
се изисква да имат арка
над главите на пилота
и навигатора, която при
преобръщане да ги защити.
Задължително трябва да
имат и лебедка.
Тази година наградният

фонд бе много сериозен полски лебедки, колан за
теглене и чанта за всеки
екипаж от Pover Winch, купите също са красиви. Състезанието е застраховано
като спортно автомобилно
състезание на стойност
300 хил.лв., научаваме още
от Владимиров. Отделно
всеки пилот и навигатор
има индивидуална спортна
автомобилна застраховка.
От всички краища на Бъл-

гария дойдоха хора, които
да помагат, на доброволни
начала - от Търново има съдии, от Стара Загора. Ва-

ско от Кърджали идва всяка
година да администрира
нашето състезание.
Тазгодишното състезание ще запомним с дъжда,
който валя и направи трасетата по-трудни, с фейър
плея между състезателите.
Имаше състезател, който
тегли 3 джипа навързани
един след друг, като вагони
на влак, и помогна да стигнат до финала. На практика
той жертва от своето време и класирането си.
Трасетата този път
бяха по-дълги и си бяха изпитание за духа, тялото и
машината. Ще се запомни с
приятелската атмосфера,
с позитивизма на участниците, всички си помагаха."
През следваща година на
Офроуд Нова Черна, което
е част от Спортния календар на Община Тутракан, ще очакваме да видим

Чавдар Владимиров и като
състезател, а останалите
организатори ще се погрижат за подготовката на
трасетата.
След приключване на състезанието през третия ден

се състоя и церемонията по
награждаването на победителите. Купите и материалните награди им връчиха
зам.-кметът на община
Тутракан Петя Князова-Василева, Наско Арабаджиев и
Чавдар Владимиров.
На финала организаторите бяха полети с кална
офроудна вода и изкъпани в
специален басейн-ремарке!
Класирането в Клас АТV:
1-во място Ивайло Ненков Янков с Toyota Land Cruiser Nissan Patrol от АСК Нова
от В.Търново, 2-ро място от Русе и 3. Николай Ко- Черна 4х4
Клас Прототип - 1. Любен Динев и Милен Дечев
с Toyota Proto АСК ЗАГОРА
4х4 от Стара Загора, 2.
Мехмед Мехмедов и Мерилин Мехмедова с Daihatsu
F20 от АСК Нова Черна 4х4
и на 3. Никола Кузманов и
Николай Божанов със Suzuki
Jimny Офроуд клуб 4х4 от
Павликени.
Клас Модифициран - 1.
Янко Тенчев и Златин Латев с Nissan Terrano Офроуд
от Хасково, 2. Драгослав
Янев и Милен Бозуков с
Mercedes G 300 tdi от Варна
и 3. Владимир Попов и Иван
Жоров с Mercedes Puch от
Русе.
С купата Фейър плей бяха
наградени Пламен Петков и
- Дани Трифонов от Варна лев и Христомир Илиев с Георги Баджалов.
и на 3-то място - Младен
Енев от Силистра.
Клас Стандарт - 1. Милен
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Минчев и Николай Големанов
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
с Nissan Patrol от Русе , 2.
Матей Георгиев и Петър
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:

15 юни - Йорданка МАРКОВА, Ст.спец. "Местни при- НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 юни - Симеон ПЕТКОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
ходи", Община Главиница
15 юни - Велина ХРИСТОВА, ТФ "Дунавска младост", "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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