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"Война на гласовете" ще
определи победителя в
конкурса "Речни ноти"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
еждународният конкурс за изпълнители
"Речни ноти" започва
тази вечер! В 20:00 часа на
Амфитеатралната сцена в
Крайдунавския парк в Тутракан любителите на песните
изпълнени от млади таланти
ще имат възможност отново
- за шестнадесети път, да
ги чуят и да ги аплодират.
С българско, патриотично,
родолюбиво звучене ще бъде
изпълнена първата вечер,

М

когато е официалното откриване. В тази емоция ще ни
включат Детската фолклорна
гайдарска група от Силистра
и русенският балет "Импулс".
В тазгодишното издание
на "Речни ноти" за първи път
ще гостуват изпълнители от
Чехия, тук ще са и гласовитите момчета и момичета от
Казахстан и Румъния. Международното жури оглавявано
от популярния композитор
Хайгашод Агасян ще дава
своите оценки с явно гласува-

Божидар Симеонов балкански шампион
по канадска борба

не пред публиката. В състава
му влиза познатата Карла
Абдикаримова от Казахстан,
а останалите членове са нови
- д-р Нели Маринкова, преподавател поп и джаз в Нов
български университет – София, Владо Димов – познат на
всички от „Шоуто на Слави“,
в момента е преподавател
в Националната музикална
академия – поп и джаз, както
и диригентът на Биг Бенд Русе
- Димчо Рубчев.
С още два интересни мо-

менти се отличава "Речни
ноти" - нов раздел в конкурса „Мюзикъли и филмова
музика“, а в последната вечер - "Война на гласовете",
посредством която ще бъдат
определени носителите на
най-големите награди - Гран
при и тази на кмета на Общината.
Конкурсната част ще се
проведе на 25 и 26 август в
залата на Читалището. (Бел.
ред. - Програмата публикуваме отделно на 1-ва стр.).

Ст.комисар Кристиян ПЕТРОВ:

Изпълних
АСК "Нова Черна 4х4" дълга си!
първи на "Верея Трофи"
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри състезателни офроуд екипажа от Автомобилен спортен клуб
"Нова Черна 4х4" участваха
в третото издание на състезанието "Верея Трофи",
което се проведе от 18 до
20 август т.г. в курортното селище Старозагорски
минерални бани, информира
председателят на Управителния съвет на клуба
Чавдар Владимиров.
Състезанието е кръг от
Българския офроуд трофи
шампионат и събра любителите на екстремното
шофиране извън пътя, за
да премерят своите сили
и умения в преминаването
на специално подготвено
офроуд трасе. Надпреварата е проведена в три
професионални класа “Модифициран”, “Стандарт” и
"Прототип".
В клас "Стандарт" представителите на АСК "Нова
Черна 4х4" бяха безапелационни в победата си първото и второто място
бяха спечелени от тях.
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
УВЕЛИЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ
Министерският съвет одобри допълнителни
средства в размер на 79 942 068 лв. за увеличение
на учителските заплати с 15%, считано от 1 септември 2017 г.
Един от стратегическите приоритети на правителството е увеличението на инвестициите
в образованието. Водеща задача е системата
на предучилищното и училищното образование
да бъде осигурена с мотивирани и квалифицирани
педагогически специалисти. За изпълнението на
тази цел е необходимо поетапно повишаване на
възнагражденията на педагозите, като до края на
четиригодишния мандат на управление заплатите
трябва да бъдат удвоени.
С друго решение бяха одобрени промени в модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития
и регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование“ на Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа”.
С тях се актуализират граничните стойности на
разходите, извършени от съответната институция, при които се възстановява пълният размер на
обезщетенията.
Промяната е в съответствие с увеличението на
минималната работна заплата за страната и на
началните работни заплати на педагогическите
специалисти в системата на предучилищното и
училищното образование.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНИТЕ ПО
ДВЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
По Националната програма „Без свободен час” с
1 019 741 лв. се финансират взети учебни часове
от учители, които са замествали свои колеги в
задължителното предучилищно и училищно образование, както и в трета и четвърта подготвителна
възрастова група на детските градини.
Други 14 928 427 лв. са осигурени на общините по
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Средствата са разпределени на базата
на постъпили заявления от общинските училища,
детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Те са за изплащане на обезщетения при
намаляване числеността на персонала в резултат
на промяна в структурата на образователните институции, както и при прекратяване на трудовите
правоотношения на друго основание.
КРИМИНАЛЕ
37-годишен мъж е бил задържан за срок до
24 часа заради повреждане и унищожаване на
имущество. Произшествието е станало във вечерните часове на 18 август в село Цар Самуил.
Под въздействието на алкохол мъжът повредил
4 прозореца на къща и нанесъл поражения по лек
автомобил „Ауди”, собственост на жена, с която имал предишен конфликт. Пристигналите на
адреса полицейски служители го задържали за
срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно
производство.
Човешка небрежност при работа с огън е станала причина за пожари, възникнали на 17 август.
След намесата на противопожарните екипи не са
допуснати материални щети, но в реална опасност
са били къщи в селата Долно Ряхово и Търновци,
където е спасена и 60 дка смесена гора. Горели са
отпадъци в Тутракан, сметище край село Търновци
и сухи треви в землището на село Долно Ряхово.
30 дка царевица и 50 пчелни кошера в района
на село Нова Черна са спасили от опожаряване
тутракански огнеборци на 15 август. Сухи треви
и храсти горели в непосредствена близост, но
огнеборците се справили с произшествието, преди
да се стигне до загуби.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 34/09.08.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-532/12.05.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение на Васил Гецов
Стефанов да възложи изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация
и застрояване /ПРЗ/ и План за застрояване и силуетно
оформяне /РУП/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.2969 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; в кв. 61от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

24-30.08.2017 г.

BG05M9OP001-2.002; "Независим живот"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Реализира се проект „Независим живот за гражданите на Тутракан”
оциалните услуги в Община Тутракан представляват комплекс от подпомагащи дейности, насочени
към постигане на по-добро качество на живота,
основани на индивидуалните потребности, отношенията и ресурсите на общността в региона.
Проект „Независим живот за гражданите на Тутракан“ стартира на 01.01.2016 г. по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0042-C001.
Разработен и реализиран в отговор на протичащите
демографски процеси, характеризиращи се с увеличаване
на броя на самотноживеещите и на хората с увреждания и необходимостта от подобряване качеството на
живот и на достъпа до услуги за социално включване, в
зависимост от потребности на хората с увреждания и
хората над 65 години с ограничения или в невъзможност
за самообслужване.
Проектът е в съответствие със специфичните цели
на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, допълва и надгражда
операция „Помощ в дома“, както и процедура „Нови
алтернативи“.
Проектът се реализира в продължение на 20 месеца
(от 01.01.2016г. до 31.08.2017 г.) с финансовата подкрепа
от близо половин милион лева (494 451.93 лева) на ОП
„Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Бенефициент е Община Тутракан с партньор „СОНИК
СТАРТ” ООД в периода м.януари 2016 - м.януари 2017 г.
Изпълнените дейности по проекта дадоха възможност да се подобри качеството на живот и достъпа до
услуги на една особено уязвима група от хора, каквито
са възрастните хора и хората с увреждания, както и
да предоставят възможност за връщането на реалния
пазар на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания, да създадат нови работни
места в сферата на социалната икономика.
Проект „Независим живот за гражданите на Тутракан“ доказа, че социалните услуги могат да бъдат
гъвкави, да са почасови и да съчетават различен тип
грижа, да предлагат индивидуален подход в зависимост
от потребностите на хората.
Създадено е Звено за почасово предоставяне на услуги
с ръководител и технически сътрудник, бяха назначени
31 социални асистенти и 28 домашни помощници и осигурена заетост общо на 59 лица, които полагаха грижи в
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домашна среда. Те предоставиха социални услуги общо на
104 потребители. Оказваха помощ на възрастни хора и
на хора с увреждания в поддържането на домакинството, пазаруването, посещението при лекар, подкрепяха
ги в създаването на социални контакти, посещения на
културни събития, писане и подаване на документи и
други.
За повишаване капацитета на доставчиците, за развитие на професионалните им умения и за гарантиране
на високо качество на услугите, социалните асистенти,
домашните помощници и екипа на Звеното преминаха
през въвеждащо, поддържащо и надграждащо обучение.
Получиха работно облекло и консумативи за изпълнение
на преките си задължения и необходимите материали
за водене на документацията.
За доставчиците и потребителите на услуги бе
осигурена навременна мотивационна и психологическа
подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности.
За добра информираност на обществеността относно целите, целевите групи, дейностите, продължителността, финансирането и изпълнението на проект
„Независим живот за гражданите на Тутракан" са
изработени информационни табели, банери, плакати,
листовки, брошури, папки; проведени фокус групи, конференции; поместени са публикации в регионалните медии
и на официалния сайт на Община Тутракан.
С реализирането на проект „Независим живот за
гражданите на Тутракан" се обогати опита на Община Тутракан в предоставянето на социалните услуги
„Домашен помощник” и „Социален асистент”. Повиши
се качеството на живот на потребителите. Подобри
се достъпа до основни социални и здравни услуги. За
лицата с увреждания и възрастните хора се осигури
възможност за независим, качествен и достоен живот,
за пълноценно и достойно човешко съществуване.
В изпълнение на Постановление на Министерски
съвет № 137/05.07.2017 г. Община Тутракан сключи
споразумение с Агенцията за социално подпомагане за
оказване на финансова подкрепа в осигуряването на устойчивост на социалните услуги „Домашен помощник”
и „Социален асистент” в домашна среда и гарантиране
на грижата за хората с увреждания и на възрастните
хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване след
приключването на проекта в сила от 01.09.2017 до
31.12.2017 г.

Нисколихвени кредити на зърнопроизводителите
ърнопроизводителите ще могат да се
възползват от общо
5 млн. лева за целеви кредит за производството на
пшеница от реколта 2018.
Това реши на свое заседание УС на Държавен фонд
„Земеделие“.
За финансовата подкрепа
могат да кандидатстват
физически и юридически
лица, еднолични търговци
както и кооперации, регистрирани като земеделски
стопани. Те трябва да са
изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени
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задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани
лица с търговеца на минерални торове и семена,
да не са в процедура по
несъстоятелност или в
обявена такава, както и
да не са в производство по
ликвидация.
Лихвата по кредита е в
размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен
процент, приложим към
датата на сключване на
договора за кредит. Средствата се предоставят
от бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на

финансовия ресурс. Всеки
стопанин, който отговаря
на изискванията, може да
получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и
40 лв./ха за закупуване на
семена като максималният
размер на кредита е 200
000 лв.
Кредитните задължения се обезпечават чрез
ипотека върху недвижимо
имущество, особен залог
върху машини и съоръжения,
складови записи за вложено
зърно на съхранение в публичните складове, залог на
парична сума или банкова

гаранция. Общата сума на
обезпеченията следва да
осигури покритие на кредита в размер на 135%.
От 2 октомври до 15 ноември 2017 г. земеделските
стопани могат да кандидатстват за целевите
кредити. Документи за кандидатстване се приемат в
отдел „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане”
на областните дирекции
на институцията. Крайната дата за изплащане на
средствата от ДФЗ е 20
декември 2017 г.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 юли 2017 г.
5 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
1 работник, зареждане на рафтове - средно образование, двусменен режим на работа
1 носач товарач, стоки – основно образование, двусменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование
1 пощенски раздавач (пощальон) – средно образование,
4-часов работен ден
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изискване за заемане
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 – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
10 работници, спомагателни шивашки дейности – на-

чално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*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 образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 общ работник
1 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Ст.комисар Кристиян ПЕТРОВ, Директор на ОДМВР-Силистра:

Изпълних дълга си!
М
Калина ГРЪНЧАРОВА
алко след 18:00 часа
на 9 август т.г. в
двора на СУ "Христо Ботев" в Тутракан са
задържани две пълнолетни
лица, пушили канабис.
Граждани, станали свидетели на случая, информираха, че по това време
там е било пълно с деца
и техните родители. Там,
със синовете си, е бил и
директорът на ОДМВР-Силистра ст.комисар Кристиян Петров. Независимо, че
той ги е видял и започнал
наблюдение, лицата продължили да пушат без да се
притесняват. Едното от
лицата преди няколко месеца е било в ареста в Силистра. Когато ст.комисар
Петров тръгва към тях, те

хвърлят цигарите и отричат всичко.
Следва кратка схватка,
двете лица са на земята,
повикани са полицаите
от РУ-Тутракан. Извършен е обиск, при който в
чорапите им са намерени
и амфетамини. Единият е
студент по специалността
"Педагогика" във Великотърновския университет, а
другият - безработен, стар
познайник на полицията.
След 24-часово задържане
двете лица са освободени.
Образувано е досъдебно
производство.
Ст.комисар Кристиян
Петров сподели, че това не
е геройство, а е изпълнил
дълга си като полицай и
родител.

нен подпис и в офисите на
Агенцията, но и по телефона,
след като се идентифицират
със своя ПИК.
До сега нямаше такава
възможност, но последните
промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
дадоха възможност на НАП
да предложи новата услуга.
Очаква се Агенцията да въведе проверката за данъци
и осигуровки по телефона в
близките месеци. Разпоред-

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

важаема госпожо редактор, признавам, че винаги
разгръщам с интерес списвания и редактиран от
Вас вестник, защото знам, че винаги ще намеря в
него нещо интересно за родния край или по някой забравен щрих от образа на моя съгражданин. Трябва да
призная обаче, че един от последните броеве на „Тутракански глас“ ме хвърли в дълбоко смущение, почти ме
извади от релсите на оня път, който вече 70 години
изминавам пеш или с автобус от и до наследственото
си лозе до града.
През последните петнадесетина години, когато минавах край бившето лозе на един от най-големите пуритани, които е познавал Тутракан – някогашния директор
на училище „Христо Ботев“, Стефан Цачев, година
след година наблюдавах, как расте един комплекс, една
сграда с просторни витрини, която упорито вълнуваше
застаряващото ми моряшко сърце. Вдъхваше му смътни
надежди. И, предполагам, не само на мен, а и на „сървайвърите“ от моите набори. Тайните ми възторзи се
подхранваха от неясните слухове и недомлъвки, които
битуваха упорито сред тутраканския „ъндърграунд“.
Въображението ми се вихреше! Виждах как в потайна
доба, по дискретно прокарания нов път между брега и
„комплекса“ ще преминават тежкарски джипове и ще
влизат през дискретната порта… Представях си как
преди това, в един хубав слънчев ден настоящият кмет
на родния ми град (да е жив и здрав, защото скоро не
е имало такъв!), посрещнат с букети живи цветя от
непознати дами, ще пререже тържествено лентата на
това злачно заведение и ще изпрати късче от същата
лента в София, за добре познатата колекция от прерязани ленти. Тъй де! Стига кметът ни е прерязвал само
ленти на параклиси! Е, вярно, на откриването сигурно
нямаше да има водосвет, нито пък пионерчета щяха
да поднесат цветя, но това не е беда!
А сега какво!? След Вашата статия рухнаха последните ми надежди, когато на стари години преминавам
край подходящо осветените витрини, да си припомням
моряшките чувства, които събуждаха в моята младост
подобните витрини в Хамбургския квартал „Санкт
Паули“ или в Ротердамския „Катендрахт“. Вашата
статия срути копнежите ми да видя, как в големите
витрини на кварталния ми публичен дом се отразяват
среднощните илюминации на „Джулая“ и на „Огненият
Дунав“! Край на европейската ми мечта, а да не говорим
за аризонската…
В замяна на това пък статията на г-жа Даниела
Иванова (дано не бъркам името!) от Регионалния музей
макар и частично възвърна самочувствието ми! Едва
сега разбрах аз в какво се корени генетичният стремеж на тутраканеца към Европа! Осъзнах, че докато
разните му там възрожденски и патриархални градчета
из Балкана (ряпа да ядат!) са ни дишали праха по пътя
към Европа, в моя Тутракан е имало един и половина
публични домове! И само румънската окупация, и социализмът трагично са прекъснали тази възходяща
спирала. А сега, в залеза на годините си се питам дали
съм се родил твърде късно или не съм твърде подранил.
Нищо! По-добре е, когато човек познава корените си!
Така по-лесно си обяснява много неща в собствения и
не само характер.
Оставам със смесени чувства, а като оставим шегата настрана – с най-добри чувства към Вас, към Вашия
вестник и към нашия Музей,
Ваш читател и понякога сътрудник,
Адриан ВАСИЛЕВ
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НАП казва колко данъци дължим по телефона
НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна
информация на клиентите
си, които притежават персонален идентификационен
код (ПИК) и по телефона чрез
колцентъра си. На практика
това означава, че гражданите и фирмите с ПИК ще
могат да получават информация за своите данъчни и
осигурителни задължения
по още един начин, не само
онлайн - с ПИК или електро-

от редакционната поща

бите на данъчния кодекс дават 6 месечен срок, в който
да се уреди реда и начина за
прилагането им.
От създаването си през
2008 г. до сега колцентърът на НАП е получил близо
3 милиона запитвания на
клиенти на Агенцията. Чрез
телефона за информация на
Агенцията 0700 18 700 са
обслужени 2 200 000 запитвания на клиенти, а служителите на информационния
център са отговорили на
над 164 400 въпроса, постъпили на електронния му
адрес – infocenter@nra.bg.
Автоматизираните справки
и информация са ползвани
над 680 000 пъти.
Статистиката на информационния център сочи още,
че пропуснатите обаждания
в работно време са под 5%,
а доволните от получената
информация от служителите
на НАП са над 90%. Средната продължителност на
телефонните разговори е 4
минути.
На телефона на информа-

ционния център на НАП 0700
18 700 гражданите и представителите на фирмите
могат да получат съвет за
декларирането и плащане
на данъци и осигурителни
вноски. Освен това могат да
ползват и автоматичните
услуги, които не изискват
разговор с оператор и са
достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:
проверка на здравен статус,
справка за регистрация по
ДДС и др. Телефонното
обаждане към 0700 18 700 е
на цената на градски разговор от цялата страна за
абонатите на стационарни
телефони. Обажданията
от мобилни телефони се
заплащат по стандартната тарифа на съответния
мобилен оператор. Запитвания клиентите могат да
изпращат и на имейл адрес
infocenter@nra.bg.
Колцентърът на НАП приема също и сигнали за неиздаване на касови бележки и
други данъчни и осигурителни нарушения.

АСК "Нова Черна 4х4"
първи на "Верея Трофи" Божидар Симеонов балкански шампион
по канадска борба
Т

от стр. 1 трасе се класира на шесто
място.
Организатори на зрелищното състезание са
Автомобилен спортен клуб
“Верея Трофи” - Стара
Загора със съдействието
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɡɚ ɦɚɥɤɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ  ɱɚɫɚ
на Община Стара Загора и
ɭɬɪɚɤ ɚɧɟɰɴɬ Ȼɨɠɢ- ɬɪɭɩɹɫɚɬɢɬɚɧɢɫɪɟɫɩɟɤɬɢɪɚкметството на Старозаɞɚɪɋɢɦɟɨɧɨɜɫɩɟɱɟɥɢ ɳɢ ɜɢɡɢɬɤɢ ɡɚɩɢɫɜɚɣɤɢ ɩɨ 
горски минерални бани. Те
ȻɚɥɤɚɧɫɤɚɅɢɝɚɩɨɤɚ- ɩɨɛɟɞɢɢɧɚɥɹɜɚɢɧɚɞɹɫɧɚ
са категорични, че "съсɧɚɞɫɤɚɛɨɪɛɚɜɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɴɤɚ±ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɩɴɪɜɨɩɨ
тезанията са мястото за
ɤɝɤɨɹɬɨɫɟɩɪɨɜɟɞɟɜȻɚɧ- ɪɨɞɚ ɫɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜ ɬɭɪɧɢɪɚ
адреналиново шофиране, а
ɫɤɨɁɚɱɟɬɜɴɪɬɚɩɨɪɟɞɧɚɝɨ- ɧɨ ɢ ɜ ɚɪɦɪɟɫɬɥɢɧɝɚ ɭ ɧɚɫ
не улиците на градовете".
ɞɢɧɚɩɥɚɧɢɧɫɤɢɹɬɛɴɥɝɚɪɫɤɢ Ȼɨɠɨ ɡɚ ɤɨɝɨɬɨ ɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɤɭɪɨɪɬɟɧɝɪɚɞɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚ ɜɟɥɢɱɢɹɤɚɡɜɚɬɱɟɟɧɟɩɨɤɥɚɫɢɥɧɨɬɨ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɟ Ɍɨ ɛɟ ɬɢɦɤɚɬɨɛɚɧɫɤɢɞɭɜɚɪɫɴɛɪɚ
ɨɬɤɪɢɬɨ ɨɬ ɤɦɟɬɚ Ƚɟɨɪɝɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹ ɛɪɨɣ ɨɬ 
ɂɤɨɧɨɦɨɜɤɨɣɬɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚ ɬɨɱɤɢ  ɩɢɫɚ ɡɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ
ɜȻɚɧɫɤɨɍɬɪɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ
ȼɬɨɪɢɟɫɴɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɋɜɟɬɨɜɧɢɹɬ ɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢ
ɲɚɦɩɢɨɧ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɪɢ ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹȾɢɦɢɬɴɪȾɚɧɨɜɸɧɨɲɢɬɟȻɨɠɢɞɚɪɋɢɦɟɨɧɨɜ ɫɤɢ ɫɴɫ  ɬɨɱɤɢ ɚ ɬɪɟɬɨɬɨ
ɫɩɟɱɟɥɢɩɴɪɜɨɬɨɦɹɫɬɨɫ ɩɪɢɡɨɜɨɦɹɫɬɨɡɚɟɝɴɪɤɴɬȾɢɬɨɱɤɢ ɤɚɬɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɧɚ ɧɢɬɨ ɦɢɬɪɢɫɎɢɥɢɤɢɞɢɫɫɴɫɬ
Ȼɨɠɢɞɚɪ ɋɢɦɟɨɧɨɜ ɡɚ ɩɨɟɞɧɚ ɡɚɝɭɛɚ ɧɢɬɨ ɧɚ ɥɹɜɚ
ɪɟɞɟɧ ɩɴɬ ɞɨɤɚɡɜɚ ɫɢɥɧɢɬɟ
ɧɢɬɨɧɚɞɹɫɧɚɪɴɤɚ
ɝɨɞɢɲɧɢɹɬ ɡɞɪɚɜɟɧɹɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚ
ɨɬ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɫɴɫɬɟ- ɲɤɨɥɚ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ ɛɨɪɛɚ
ɡɚɜɚɟɞɜɚɨɬɚɧɚɩɪɚɜɢ Ɂɚɜɴɪɲɢɥ ɟ ɩɪɢɪɨɞɨɦɚɬɟɩɨɤɚɡɧɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɥɨ- ɦɚɬɢɱɟɫɤɚɬɚɩɚɪɚɥɟɥɤɚɜɋɍ
ɳɚɞɚɩɪɟɞɢɞɠɚɡɮɟɫɬɚɤɚɬɨ ɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɜɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɝɪɚɞ

Екипажът Николай Колев Христомир Илиев с "Нисан
Патрол" вдигна купата на
победителите, следван от
втория новочерненски екипаж - Атанас Арабаджиев Петър Янков с "Тойота 70".
Третият екипаж на клуба
- Борис Борисов - Венимир
Великов, се състезава в
клас "Модифициран" и след
преодоляване на тежкото
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СНЦ „МИГ Тутракан - Сливо поле“ прие
промени в Стратегията си за ВОМР
ми разходи и промени по
отношение на интензитета на финансовата помощ,
които бяха отразени в
Стратегията за ВОМР
на МИГ "Тутракан-Сливо
поле".
По втора точка от дневния ред се взе решение
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле" да кандидатства
по обявената втора покана на Управляващия орган
на Програмата за развитие на селските райони
ромени в Стратегията си за ВОМР обсъди и прие на Общо
събрание на СНЦ „МИГ
Тутракан – Сливо поле“,
което се проведе на 16
август. Измененията са
свързани с: актуализиране
на статистически данни;
определяне на конкретни
критерии за оценка на
проектните предложения
по мерките, подкрепяни от
оперативните програми
„Иновации и конкурент-

П

за прием на стратегии по
подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките
на стратегии за Водено
от общностите местно
развитие“ на мярка 19
„ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
По последната точка
от дневния ред Общото
събрание прие правила за
реда за извършване на общественополезна дейност
от Сдружението.

носпособност“ и „Околна
среда“ и тяхната тежест
в съответствие с избраните мерки/операции в
Стратегията за местно
развитие, вкл. специфични
критерии за нейното изпълнение.
С новите насоки за кандидатстване по подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"
са определени недопусти-

Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и
дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020
ɛɥɚɫɬɟɧɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ Ɉɂɐ  ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ
ɫɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɫɴɜɟɬɢɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɇɋɋɁ 
ɨɮɢɫ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɫɟɪɢɹ ɨɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ
ɫɪɟɳɢɜɨɛɳɢɧɢɬɟɨɬɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰɢɬɟ
ɸɥɢɢɚɜɝɭɫɬɝ
Ɇɥɚɞɢɮɟɪɦɟɪɢɢɞɪɟɛɧɢ
ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɯɚ ɫ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ
ɩɨɞɦɹɪɤɚɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɜ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³
ɢ ɩɨɞɦɹɪɤɚ  Äɋɬɚɪɬɨɜɚ
ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɦɚɥɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ ɨɬ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɦɚɥɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɨɞɦɹɪɤɚ 
Äɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ
ɧɚɦɥɚɞɢɮɟɪɦɟɪɢ³ɨɬɦɹɪɤɚ
ÄɊɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɨɞɦɹɪɤɚ  ɟ ɧɨɜɚ ɢ
ɳɟɛɴɞɟɨɬɜɨɪɟɧɚɡɚɩɪɢɟɦ
ɡɚɩɴɪɜɢɩɴɬɜɤɪɚɹɧɚɦɟɫɟɰ
ɚɜɝɭɫɬ  ɝ ɩɨ ɩɨɫɥɟɞɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢɹɈɪɝɚɧ ɍɈ Ɍɹɟɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɴɦ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ
ɞɪɟɛɧɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɫ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨɦɟɠɞɭɢ
ɟɜɪɨɢɡɦɟɪɟɧɜɫɬɚɧɞɚɪɬɟɧɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɨɛɟɦ
ɋɉɈ ɢɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɳɢɧɚɞ
 ɨɬ ɫɜɨɹɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ
ɫɟɤɬɨɪɢɬɟÄɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɫɬɜɨ³
Äɩɥɨɞɨɜɟɢɡɟɥɟɧɱɭɰɢ³ɢɢɥɢ
Äɟɬɟɪɢɱɧɨɦɚɫɥɟɧɢɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɢɤɭɥɬɭɪɢ³Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɫɚ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɩɨ
ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ ɝ ȿɌ
ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ ɟ
ɦɢɧɢɦɭɦ  ɨɬ ɨɛɳɢɬɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɞɨɯɨɞɢɡɚɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ
ɫɚ ɨɬ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ

О

ɫɩɨɪɟɞ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɞɚɧɴɱɧɚ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɇɟ ɫɟ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɬɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɩɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ ɧɚ
ɜɢɧɟɧɢ ɥɨɡɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɢɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɦɚɫɥɢɧɨɜɨ
ɦɚɫɥɨɢɬɪɚɩɟɡɧɢɦɚɫɥɢɧɢ
ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɤɚɤɬɨ ɢ
ɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɢɢɥɢɪɟɦɨɧɬɧɚ
ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɡɚɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɛɨɪɫɤɢ ɬɨɪ ɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɴɞɧɢɨɛɟɤɬɢɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɧɢɬɪɚɬɧɨ
ɭɹɡɜɢɦɢ ɡɨɧɢ Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɫɬɨɩɚɧɢɧɚɡɟɦɹɬɚɚɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɡɚɧɚɟɦɞɚɫɚɜɥɟɡɥɢɜ
ɫɢɥɚɤɴɦɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɢ ɞɚ ɫɚ ɟ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ ɫɪɨɤ
 ɝɨɞɢɧɢ ɂɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹɬ
ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɬɚ
ɫɟ ɞɨɤɚɡɜɚ ɱɪɟɡ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɂɋȺɄ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢɥɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟ
ɢɥɢ ɚɧɤɟɬɧɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɢ
ɂɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɬɢ
ɡɚɫɴɩɪɭɝɚɫɴɩɪɭɝɚɬɚɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɎɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɦɨɳ
ɡɚɨɞɨɛɪɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢɩɨɬɚɡɢ
ɩɨɞɦɹɪɤɚɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɫɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɞɨɧɟɩɨɜɟɱɟɨɬɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɭɫɥɨɜɢɹɆɢɧɢ-

ɦɚɥɧɢɹɬɪɚɡɦɟɪɧɚɨɛɳɢɬɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɪɚɡɯɨɞɢɡɚɟɞɢɧ
ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɥɟɜɨɜɚɬɚ ɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ   ɟɜɪɨ ɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɹɬ±ɟɜɪɨ
ɚɡɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɟɜɪɨɄɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɬɨ ɫɬɚɜɚ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ
ɩɴɬ ɱɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɂɋɍɇ
ɫɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧ ɩɨɞɩɢɫ ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ
ɱɪɟɡɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɥɢɰɟ
ȿɤɫɩɟɪɬɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ ɞɪɭɝɢɬɟ
ɞɜɟɩɨɞɦɟɪɤɢɡɚɤɨɢɬɨɢɦɚ
ɜɥɟɡɥɢ ɜ ɫɢɥɚ ɇɚɪɟɞɛɢ ɨɬ
 ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɬɨ ɫɟ
ɨɱɚɤɜɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɂɡɦɟɧɟɧɢɹɬɚ ɜ ɇɚɪɟɞɛɚɬɚ ɤɴɦ
ɉɨɞɦɹɪɤɚ  Äɋɬɚɪɬɨɜɚ
ɩɨɦɨɳɡɚɦɥɚɞɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɢ³ɜɟɱɟɟɨɛɹɜɟɧɚɡɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ
ɚ ɩɪɢɟɦɴɬ ɩɨ ɧɟɹ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɉɨɞɦɹɪɤɚɬɚ ɳɟ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚ
ɦɥɚɞɢ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ
ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬ ɨɬ  ɞɨ  ɧɚɜɴɪɲɟɧɢɝɨɞɢɧɢɤɴɦɞɚɬɚɬɚ
ɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟɤɨɢɬɨɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɟ
ɩɨɜɟɱɟɨɬɦɟɫɟɰɚɊɚɡɦɟɪɴɬɧɚɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨɬɪɹɛɜɚ

ɞɚɛɴɞɟɦɟɠɞɭɢ
ɟɜɪɨɋɉɈɤɚɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɩɨɦɨɳɟɉɴɪɜɨɬɨ
ɩɥɚɳɚɧɟ ɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ 
 ɟɜɪɨ ɫɥɟɞ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɪɨɬɨ ɟɜɪɨ ɟɧɚ
ɬɨɱɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɞɚɬɚɫɥɟɞɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ
ɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɉɨɞɦɹɪɤɚ  Äɋɬɚɪɬɨɜɚ
ɩɨɦɨɳ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɦɚɥɤɢ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚ³ ɩɨ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɚɬɚ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɦɚɥɤɢɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɜɬɨɪɢ
ɩɴɬɩɪɟɡɝȼɦɨɦɟɧɬɚ
ɜɫɟɨɳɟɧɟɟɹɫɧɨɤɚɤɜɢɳɟ
ɛɴɞɚɬ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɢ ɤɚɤɴɜ
ɪɟɫɭɪɫ ɳɟ ɛɴɞɟ ɧɚɥɢɱɟɧ
Ȼɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɩɨɦɨɳɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɟɜɪɨ ɧɚ ɞɜɚ ɬɪɚɧɲɚ ± 
ɟɜɪɨɫɥɟɞɨɞɨɛɪɟɧɢɟɢ
ɟɜɪɨɫɥɟɞɩɪɨɜɟɪɤɚɢ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ ɩɥɚɧɚɌɹɟɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɦɚɥɤɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɫɪɚɡɦɟɪɨɬ
ɞɨɟɜɪɨɋɉɈ
ȿɤɫɩɟɪɬɢɬɟ ɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ
ɜɴɩɪɨɫɢ ɢ ɨɫɬɚɜɚɬ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɨɮɢɫɢɬɟɫɢɡɚ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɨɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɬɟɬɟɦɢ “ТГ”

24-30.08.2017 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"МИГ ГЛАВИНИЦА-СИТОВО
КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”
АКТУАЛИЗИРА СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” ще
кандидатства със стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с обявената от
Управляващият орган на Програмата за развитие на
селските райони 2014–2020 г. процедура за прием на
стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие".
Програмата за развитие на селските райони в
България 2014-2020 г. се ориентира към финансиране
на изпълнението на местни стратегии за развитие,
характеризиращи се с необходимата обоснованост и
носещи добавена стойност за развитието на териториите. В тази връзка разработването и прилагането
на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие (ВОМР) от СНЦ „Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”,
създава предпоставки за повишаване на инвестиционната привлекателност и социално-икономическо
развитие на селския район, обхващащ териториите
на общините Главиница и Ситово, като обезпечава
това чрез инструментариума си, включващ и участието на гражданите в разработването на отговори
на местно равнище за множество и разнообразни
предизвикателства.
Подходът „Водено от общностите местно развитие” може да се разглежда като инструмент за
изпълнение на политиките за развитие, водещи до
нарастване на инвестиционната привлекателност
по линия на:
- Създаването на капацитет, насърчаване на предприемачеството и развитието на технологиите и
потенциала на териториите в най-широк смисъл;
- Стимулирането на местните общности, предизвикването на ангажираност и участие да се справят със
специфичните предизвикателства на териториите си.
В тази връзка, Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа” призовава населението на територията си
да продължи да взема гражданско участие, да отстоява позициите си, да се включва активно и да подкрепя
НАШАТА Стратегия за местно развитие, която се
актуализира за периода на прилагане до 30.09.2023 г.,
като евентуалното приемане и договаряне на проекти
трябва да приключи до 31 декември 2020 г.
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Един ден в Дунавския край
щина. Те изпълниха различни
автентични добруджански
народни песни и танци."
Съборът бе открит от
Директора на Дирекция
"Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова, която
прочете и Поздравителен
адрес от името на кмета
на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
На откритата сцена найнапред се качиха домакините от група "Росна китка"
към Пенсионерската организация. Пак домакините
- от групата за народни
песни към Общинската организация на инвалидите,
Калина ГРЪНЧАРОВА
еветият събор на
пенсионерите "Един
ден в дунавския край"
се проведе на 19 август в
местността "Антимовско
ханче" край Тутракан. Негови организатори са Община
Тутракан и Градската пенсионерска организация.
"Тази година, по всеобщо
мнение, съборът премина на
по-високо ниво, информира
председателят на Пенсионерската организация в
Тутракан Елена Ангелова.
Участваха над 500 самодейци от 32 групи. Наши
гости бяха изпълнители от
Североизточна България
- от Търговище, Добрич, Каспичан и разбира се - от
Аксаково, Русе, Силистра, селата на Тутраканска об- със своите изпълнения, поставиха финалната точка
на празника. Тази група е

Д

носител на златен плакет
от Фестивала на хората с
увреждания в Перник. Покана за участие те имат и
във Форума "Запазване на
българското наследство",
който ще се проведе на 26
август в гр. Балчик, допълни
Елена Ангелова. И още - в
края на събора "Един ден
в дунавския край" всички
ръководители на групи са
попълнили анкетна карта,
в която са дали своето
мнение за организацията му
и препоръки за следващото
негово издание.
Снимки:
Милко МАРИНОВ

Реставрирани обичаи и оригинална Бразая от с.Белица
бяха представени на сцените в Полша
С
оригинална Бразая
от с. Белица, община Тутракан и възстановка на обичаи от
северозападна България,
софийският ансамбъл „Пламъче“ спечели награда за
най-добро сценично пресъздаване на фолклорни ритуали на 54-тото издание на
престижия международен
фолклорен фестивал „Дни
на Бескидската култура“
в Полша. Фестивалът се
провежда в 9 града, с основен център гр. Висла.
В културния форум взеха
участие представители на
15 държави.
Програмата на българите
беше базирана изцяло на характерната за крайдунавските земи обредност – от
влашкия регион, до Добруджа. Коледа в Тутраканско,
ритуал за прогонване на зли
сили и богата реколта по
Благовещение, Калушарски
лечебни обреди и обичаят
„Пеперуда“ бяха в основата
на конкурсната програма.
Кулминацията й беше тан-

цът „Крайдунавска приказка“ на проф. Кирил Дженев,
любезно предоставен от
проф. Даниела Дженева и
поставен от танцьорите
на ДФА „Тракия“. Сценичното представяне включваше
и голям брой песни, за чиято подготовка се погрижи
вокалният педагог на състава Даниела Димитрова,
част от Ева Квартет и
„Мистерията на българските гласове“.
„Нашият успех е плод не
само на многото положен
труд и любовта към фолклора“, коментира Ивайло
Пръванов, ръководител на
ансамбъл „Пламъче“. „Той
е резултат от добрата
работа, себеотдаване и
желание на един огромен
екип от хора, които дори не
се познават помежду си, но
всички повярваха в нас. Нашата Бразая нямаше да се
случи без подаръка, който
ни направиха от читалището в с. Белица, Тутраканско. Те ни предоставиха
основната конструкция

– автентична и ползвана
години наред, събрала енергията на обичая. Нямаше
да се случи без помощта
на кмета на с. Шуменци,
г-жа Калина Михайлова,
без отзивчивостта на читалищните служители в
с. Белица и Старо село,
Тутраканско и с. Гарван,
Силистренско. Благодарни
сме и на ансамбъл „Тракия“,
че ни дадоха възможност
да изпълняваме техен танц
и въведоха децата ни в
света на професионалното
танцово изкуство. Нашата
награда е и за всички тях.“
С ежедневни концерти
на различни сцени, българите завладяха сърцата
на полската публика. Веднага след завръщането им,
започва подготовката на
следващата международна
изява на състава – в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.
Ансамбъл „Пламъче“ е
създаден през 2007 година
от Ивайло и Ралица Първанови. Днес в него се обучават над 200 танцьора на

възраст от 4 до 18 години.
Вече 10 години ансамбъл
„Пламъче“ издирва, съхранява и популяризира българския танцов, музикален,
песенен и обреден фолклор.
Съставът работи с екип
от специалисти – хореографи, етнолози, педагози

и музиканти, чиято цел е
вярното и точно предаване
на традиции и творчество.
Ансамбъл “Пламъче” прилага специално разработена програма за обучение,
съобразена с възрастта на
децата и базирана на спецификите на българските

народни танци. От 2011
г. ансамбълът започва да
представя България на международна сцена, а от 2014
г. – е представителен танцов ансамбъл на България за
ЦИОФФ (CIOFF) България.
Снимка: Даниел ФРАНЕК
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ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-922/22.08.2017 г.

№ РД-04-923/22.08.2017 г.

№ РД-04-924/22.08.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС по реда на чл.56
ал.1, ал.2 и ал.3 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с Решение
№431 по Протокол №28 от 20.07.2017 г. на Общински съвет град Тутракан
I.НАРЕЖДАМ:
1. Да се открие процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост в землището на гр. Тутракан, местност „Боблата, с идентификатор
№ 73496.32.140 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 104202 кв.м., за който има
съставен Акт за публична общинска собственост №4/15.07.1997 г. Изборът
на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване.
1.1. Начална тръжна цена за една година в размер на 3 192,00 (три хиляди
сто деветдесет и два лв.) лева без ДДС.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата
на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ -дневен
срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF,
код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
2. Специфични условия към участниците в търга и договорни условия:
2.1. Участниците в търга да бъдат юридически лица, регистрирани по
ТЗ, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на
дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени
и на съоръженията към тях, възложени му от община Тутракан.
2.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по
съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов,
спортен риболов, при условие, че не се застрашава техническото състояние на
язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.
2.3. След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена
същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди
с разрешително за ползване на воден обект.
2.4. Операторът на язовирна стена се задължава да спазва изискванията на
Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация
на язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и
Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура /ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./.
2.5. Операторът на язовирна стена се задължава да спазва нормативните
актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на
екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и
ветеринарно – медицински изисквания.
2.6. Операторът на язовирна стена се задължава да поеме за своя сметка
разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на
язовира.
3. Търгът да се проведе на 19.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала
на Общински съвет град Тутракан, ул. Трансмариска №20;
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 300,00
/триста/ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата
към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 25.08.2017 г.
до 16:00 часа на 18.09.2017 г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 300,00 /триста лева/ лева.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лв. с
ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в
“ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 25.08.2017 г. до 16:00 ч. на 18.09.2017 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие
в търга с приложени документи описани в същото;
7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за участие в търга, следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално
състояние на търговеца или ЕИК.
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на
пълномощник;
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит
за участие
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения
от наем, данъци и др. към Община Тутракан:
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на деня,
предхождащ датата за провеждане на търга в информационния център на
Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета
на търга и данни на кандидата.
II. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие – 16:00 ч. на деня
предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 26.09.2017 г. в заседателната зала на Общински
съвет град Тутракан, ул. Трансмариска №20, при същите условия и час.
Тръжните книжа за участие в повторния търг се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община
Тутракан, срещу 12,00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния
център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 20.09.2017 г. до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.
Депозитът за участие в повторния търг в размер на 300,00 /триста
лв./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN - BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от
20.09.2017 г. до 16:00 ч. на деня предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи за участие в повторния търг
– 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния
център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
Публичният търг и сключването на договор ще се извършат по реда на
Глава V /пета/ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Тутракан.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра
– един за Регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
Милен МАРИНОВ,
И.д. Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед № РД-04-916/18.08.2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.55 ал.1 т.1 и ал.3, и чл.56 ал.1 т.3,
чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №436 по Протокол
№28 от 20.07.2017 г. на Общински съвет град Тутракан
I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен
имот, находящ се в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ
03527, местност „Топкору”, с площ от 101,616 /сто и един дка шестстотин и
шестнадесет кв.м/ дка, трета категория, с начин на трайно ползване „писта
(селскостопанско летище)”, съгласно Акт за частна общинска собственост
№1777/23.01.2014 г., при следните условия:
2. Търгът да се проведе на 18.09.2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала
на Общински съвет град Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Първоначална тръжна цена: 223 200,00 /двеста двадесет и три хиляди
и двеста лв./ лева.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от първоначалната
тръжна цена, в размер на 22 320,00 /двадесет и две хиляди триста и двадесет лв./ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN
BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата
към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 25.08.2017 г.
до 16:00 часа на 15.09.2017 г.
5. Размер на стъпка при наддаване - 10 % от първоначалната тръжна цена,
в размер на 22 320,00 /двадесет и две хиляди триста и двадесет лв./ лева.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628;
7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща постигната
на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет - дневен
срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 445600 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
8. Други тръжни условия:
8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 /двадесет и
четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка
на Община Тутракан: IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:
448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 25.08.2017 г. до 16:00 ч. на 15.09.2017 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които са
закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до
участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9 и отговарят
на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения
към „Местни данъци и такси” и глоби/имуществени санкции по наказателни
постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо
задължения към Община Тутракан;
4. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане
до участие в търга, следните документи:
- Заверено копие на лична карта;
- Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от
ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи
такива задължения;
9. Условия за подаване на офертните предложения: Подаването на предложенията за участие в публичния търг с тайно наддаване се извършва чрез
три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.
В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите
в т.8.3 и т.8.4, и се запечатва.
Във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата, не по
ниска от обявената в т.3 и се запечатва, без да фигурират имената или друга
информация за участника на търга. Пликовете се поставят в трети, запечатан от
него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата и описание
на предмета на търга.
9.1. В случай, че двама или повече участника са предложили еднаква найвисока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването
започва от предложената цена със стъпка за наддаване в размер на 10 % от
цената по т.3.
9.2. При отказ на обявения за спечелил търга участник от сключване на
договор за покупко-продажба с Община Тутракан, внесения от него депозит
остава в полза на общината и се предлага на втория участник в търга да сключи
договор за покупко-продажба на предлаганата от него цена, в случай че и
вторият класиран участник откаже сключване на договор и неговия депозит
се задължа в полза на общината и се обявява нов търг.
Публичният търг и сключването на договор за покупко-продажба ще се извършат по реда на Глава V /пета/ от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Тутракан.
10. Краен срок за подаване на офертните предложения: до 16:00 ч. на
15.09.2017 г. в информационния център на Община Тутракан в запечатан
непрозрачен плик, съгласно условията в т.9.
II. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т. 6;
3. Краен срок за приемане на офертните предложения за участие в търга
- 16:00 ч. на 15.09.2017 г. в Информационен център на Община Тутракан в
запечатан непрозрачен плик, съгласно условията в т. 9.
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати,
повторен търг да се проведе на 25.09.2017 г. в заседателната зала на Общински
съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от 11:00 часа.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан
срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на
Община Тутракан по банкова сметка IBAN - BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 19.09.2017 г. до 16:00
часа на 21.09.2017 г.
Депозита за участие в повторния търг - 10 % от началната тръжна цена,
в размер на 22 320,00 /двадесет и две хиляди триста и двадесет лв/ лева, се
внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център
на Община Тутракан, в срок от 19.09.2017 г. до 16:00 часа на 21.09.2017 г.
Краен срок за подаване на офертните предложения за участие в повторния
търг до 16:00 часа на 21.09.2017 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра –
един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
Милен МАРИНОВ,
И.д. Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед № РД-04-916/18.08.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36
и чл.55 ал.1 т.3, и по ред на чл.56 ал.1 ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение
№429 по Протокол №28 от 20.07.2017 год. на Общински съвет
гр.Тутракан
I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул. „Никола Йонков
Вапцаров” в кв.22, УПИ-II по плана за регулация от 1976г.,
представляващ: масивна едноетажна сграда с идентификатор
№73496.500.3516.2 с площ от 12 /дванадесет/ кв.м по КККР
на гр. Тутракан, ведно с ОПС - 12 кв.м, построена в имот
с идентификатор №73496.500.3516, при граници и съседи на
сградата: север – поземлен имот №73496.500.3516 към улица
№73496.500.655; изток – зид към сграда с идентификатор
№73496.500.3516.1; юг – поземлен имот №73496.500.3516;
запад – зид към сграда №73496.500.1519.2, съгласно АОС
№530/12.08.2009 г. при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена: 2 782,00 лв. /Две хиляди седемстотин осемдесет и два лева/;
1.2.Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга
цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/
-дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66,
ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”
, клон Русе;
2. Специални условия: Няма.
3. Търгът да се проведе на 18.09.2017 год. от 13:00часа в
заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в
размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се
внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе,
в срок от 25.08.2017 г. до 15:00 часа на 15.09.2017 г. вкл.
5. Размер на стъпка при наддаване : 278,20 лв. /Двеста
седемдесет и осем лева и 20 стотинки/.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на
тел.0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности" срещу 24.00 лв.
с ДДС, платими на касата към информационния център по
сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от
25.08.2017 г. до 15:00 ч. на 15.09.2017 г. вкл.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /
физически и юридически/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга,
с приложени документи, описани в същото.
7.2.1 Кандидатите - юридически лица, регистрирани по
ТЗ, прилагат към заявлението за участие в търга, следните
документи:
- заверено от кандидата копие от ЕИК;
- декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник.
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит
7.2.2 Кандидатите - физически лица, прилагат към заявление
за участие в търга, следните документи:
- заверено копие от личната карта;
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при
участие на пълномощник.
- квитанции за закупени тръжни книжа и за внесен депозит
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжни документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- тръжните документи не съдържат квитанции за закупени
тръжни книжа и за внесен депозит;
- в тръжните документи не се съдържа, който и да е от
документите посочени в заповедта;
- като юридически лица са в открито производство по
несъстоятелност и/или ликвидация
- имат задължения към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00
ч. на 15.09.2017 г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с
описание предмета на търга и данните на кандидата.
II. УТВЪРЖДАВАМ:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Копие на скица/ схема на имота;
- Копие на акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за участие в търга;
- Декларация за липса на задължения.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на тръжните документи за
участие - 16:00 ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване
на кандидати, търгът да се проведе на 28.09.2017 г. от 10:00
ч. в заседателната зала на Общината. Тръжните книжа се
предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към
информационния център по IBAN - BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от
19.09.2017 г. до 15:00 ч. на 27.09.2017 г. Депозитът за участие
в повторния търг е в размер и начин на плащане по т. I. 4
от заповедта, и се внася в срок от 19.09.2017 г. до 15:00 ч.
на 27.09.2017 г. Краен срок за подаване на тръжните книжа
за участие в повторен търг – 16:00 ч. на деня предхождащ
търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
Милен МАРИНОВ,
И.д. Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед № РД-04-916/18.08.2017 г.
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ХОБИ

24-30.08.2017 г.

СМЯХ
- Кажи ми, как казваме на човек,
който краде от другите?
- Не знам...
- Добре, представи си, че незабелязано си пъхна ръката в джоба
ти и извадя от там пари. Значи,
аз съм...?
- Вълшебник!

Посетител в публичен дом, при нас?
- С картофки ли ги искате? - пита
написал в книгата за впечатления:
- Не, ръката си я загубих при сервитьорът.
"Прекарване - божествено, цена - катастрофа.
- А вие да не мислите, че ги
безбожна".
искам със сутиен!
В ресторанта клиент поръчва на
Мъж и жена се запознават в сервитьора:
Гола мадама ограби банка.
ресторант, отиват в дома му, вино,
- Ако обичате едни пилешки
Свидетелите не можаха да описекс... След секса лежат и пушат, гърди.
шат лицето и.
жената гледа в тавана и си мисли:
Дете заченато на плаж се нари- "Даа, апартаментът му също е
РАБОТА ПРЕДЛАГА:
ча морски дар.
малък".

Плажни: Татуирала си е по тялоСкъпи момичета, ако ви е скучто повече изречения, отколкото е но, изпратете SMS с текст "Брепрочела през живота си.
менна съм", на произволен номер.
Казаха ми, ако не мога да заспя,
Блондинка хванала златната
да броя до три. Броих до четири и рибка - чудо невиждано, не знае
нещо, и нищо...
какво да я прави, върти я насам
натам.
Учителката на Иванчо се оплаРибката: - Айде бе, казвай си
ква на баща му: - Синът ви втора желанието!
седмица ме кани на ресторант.
- Ама, как така?
- Добре правите, че не се съгла- Ми така, вчера ме хвана един,
сявате веднага.
поиска си 1 милиард долара и ги
получи, казвай и ти какво искаш?
Малка обява:
- Ааууу, я да ми дадеш Фейс"Увеличаване на гърди и устни - бука му!
евтино. Иван, пчелар"
Бръснар за втори път порязва
Убедих се в истинността на пого- клиента си на стола. За да замаворката: "Ако силно желаеш нещо, же гафа, започва неангажиращ
то наистина се сбъдва" - вчера не разговор:
успях да дотичам до тоалетната.
- Преди това идвал ли сте се

Фирма търси шофьори за гондоли и 4-оси
самосвали.
Осигурена квартира в гр. Каолиново.
Тел. за връзка: 0879 977 113

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

Кажете на някое 5-6-годишно
Идеалната секретарка е 20-годете да ви нарисува и веднага ще дишна, с 30-годишен стаж.
ви стане ясно дали сте дебели.
- Имате ли шампоан?
- Съседе, кравата ти пуши ли?
- Да. За какъв тип коса?
- Ти па! Къде си видел крава
- За мръсна.
да пуши?
- Епа, тогава май ти гори плев- Аз моята, на ръце я нося!
нята.
- А моята не пие!

ТГ

справочник

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Мамо,прочети ми!

ƧǋǆǇƽǄƽƩǜǐ"

Едно кученце спало на
килима около дивана. Изведнъж в съня си то чуло,
как някой казал:
- Мяу!
Кученцето вдигнало глава, огледало се - няма
никой.
И отново някой казал:
- Мяу!
- Кой е там?
Скочило кученцето, бягайки обиколило цялата
стая, погледнало под кревата, под масата - няма
никой! Погледнало през
прозореца, видяло: на двора
се разхожда Петльо.
"Ето кой не ми дава да
спя!" - помислило си Кученцето и побягнало на двора
към Петела.
- Ти ли каза "мяу"? - питало Кученцето Петела.
- Не, аз казвам... - Петела

замахал с крила и почнал да
кукурига: - Ку-ку-ри-гу!
Кученцето се почесало
със задната си лапа зад
ухото и тръгнало да се
прибира в къщи.
И изведнъж на стълбите
някой казал:
- Мяу!
"Това беше тук" - си
казало Кученцето и бързо започнало да рови под
стълбището с четирите
лапи. Когато то изровило
голяма яма, от там изскочил сив Мишок.
- Ти ли каза "мяу"? - строго го попитало Кученцето.
- Цър-цър-цър, - запищяло Мишлето, - кой е казал
така?
- Някой каза: Мяу"...
- Страшно ми е! Цър-църцър! - запищяло Мишлето
и се завряло под стълби-

щето.
Изведнъж до кучешката
колиба някой силно казал:
- Мяу!
Кученцето побягнало
около колибата и я обиколило три пъти, но никой не
намерило. В колибата някой
се размърдал....
"Ето го! - казало Кученцето. - Сега ще го хвана...". То се прокраднало
по-близко.
Насреща му изскочило
голямо Куче.
- Р-р-р-р... - заръмжало
голямото Куче.
- Аз... аз исках да разбера...
- Р-р-р-р!
- Вие ли казахте... "Мяу"?
- прошепнало кученцето,
свивайки си опашката.
- Аз?! Ти подиграваш ли
ми се? Кутре!
Кученцето побягнало в
градината и се скрило под
един храст. И тук, точното над ухото му, някой
казал:
- Мяу!
Кученцето погледнало
изпод храста. Точно пред
него на цвете седяла мъхната Пчела.
"Ето кой каза "Мяу"!" помислило си Кученцето
и понечило да я хване със
зъби.
- З-з-з-з! - прожужала
обидена Пчелата и ужилила

Кученцето в края на носа.
Запищяло Кученцето, побягнало. Побягнало Кученцето към езерото и - във
водата!
Когато се показал от
водата, Пчелата вече си
била отишла. И тук пак
някой казал:
- Мяу!
- То ли каза "Мяу"? - попитало мокрото Кученце
Рибата, която плувайки,
минавала покрай него.
Рибата нищо не отговорила, махнала с опашка и
изчезнала в дълбините на
езерото.
Върнало се Кученцето в
къщи, мокро, с надут нос.
Тъжно, легнало на своето
килимче. И изведнъж чуло:
- Мяу!!!
Кученцето скочило - пред
него стояла пухкава котка
на райета.
- Мяу! - казала Котката.
- Ав-ав-ав! - залаяло Кученцето, после си спомнило как ръмжало голямото
куче и заръмжало: - Р-р-р-р!
Котката настръхнала
и засъскала: "Ш-ш-ш!" - и
скочила през прозореца.
Върнало се Кученцето на
своето килимче и легнало
да спи.
То вече знаело, кой казва
"Мяу".

Мамчето

СМЯХ
У кръчмата: - Сакам бира.
- Имам само чешка и немска.
- Па, я нема да си говорим
с неа!
- Какви са лидерските ви
качества?
- Като кажа "Наздраве" и
всички отпиват.
- Откъде ти е тази синина
под окото?
- От моето човеколюбие.
Вчера извадих едно момиче
от водата, но в това време
дойде жена ми и ми заби едно
кроше.
- Значи жена ти е жестока!
Ти от морето ли извади момичето или от реката?
- От ваната.
Падна ми батерията на телефона... Звъня от този на
колегата да кажа на жената,
че ще закъснея, а тя веднага:
- "Кажи, жребецо!" Ей, страхотно нещо е женската интуиция... Как позна веднага, че
съм аз...
Ако искате да разберете,
дали мъжът ви рови из чантата
ви, сложете там презерватив.
- Колко си дала за тези
обувки?
- Два пъти.

24-30.08.2017 г.

Старостта не е порок
Урок № 5

Самотата - тази злина!

Човек, мои приятели, може да изпитва това зло, самотата,
на всякоя възраст. Особено сега, с новите технологии, той
предпочита да контактува с монитор, вместо с реални хора.
Четох един фантастичен разказ, че в бъдеще действителното общуване ще бъде проява на лош вкус. Май че това
бъдеще приближава към нас.
Обаче, ако младите считат самотата за забавление, то
при нас самотата е неизбежно зло. Пенсионирал си се,
загубил си партньора си, зарязали са те близките, младите
гледат на теб като на бавно развиващо се дете… и ти се
затваряш в себе си.
Сам си. Затваряш се в жилището, пускаш телевизора, но
и той бързо ти омръзва. И те наляга депресия - болестно
състояние. Ставаш раздразнителен, подозрителен… изобщо зло старче.
И това зло старче започва да се оплаква. Че никой не се
грижи за него, че никой не се вслушва в думите му, че никой
не го обича и не се интересува от него. И още, и още, и още.
Обаче, вместо да се самосъжаляваме, защо не вземем
да променим нещата. Да бутнем нещо в характера си. Да
разберем, че всъщност собственото ни поведение ни изолира от обкръжаващия свят и ни носи самота.
И какво да правим? Пенсионерските клубове ти предлагат много възможности за общуване. Пеене, танцуване,
екскурзии, сладка приказка с други хора – това е стъпка
към излизане от самотата.
Ами, ако не ти се ходи в пенсионерския клуб? Иска ти се
да контактуваш с близките си, те да искат съвета ти, така,
както на изток правят. Обаче при нас не е така. Тогава
приласкай близките си! Не говори за себе си, за миналото
си, за болежките, а ги попитай за техните дела, за техните
проблеми. Кажи: ”Разбирам те, и бих постъпил така….”. Не
говори само ти, слушай повече! Подари им нещо! Може да
не е скъпо, но нещичко, което за тях би било ценно. Обаче
гледай да не е потник, гащи или чорапи! Или можеш да
сготвиш, милинки, например. Или сърмички.
А може близките ти да са заминали в чужбина. И да ти
се обаждат от време на време. Да те питат как си, а ти да
им отвръщаш, че всичко е наред. Но след като приключи
разговора, самотата отново да те сграбчва. Болят те краката и не можеш да ходиш в пенсионерския клуб. Тогава?
Отдай се на хобито си! Свържи се с хора по Фейсбук, които имат същото хоби и на някой от тях напиши писма. Но
такива истински писма - на хартия и в плик. Сам направи
живота си интересен!
Докато сте живи, гонете самотата с всякакви средства
и така ще живеете по дълго щастливо на земята! Ето едно
стихотворение, което ми хрумна.
Върви си самота! Не ме затваряй в клетка!
Не оковавай моята душа!
За нещо трябва ли да давам сметка,
та искаш да живея в самота?
На края пътя съм, но що от туй.
Човек съм, па макар и стара.
И ще ти кажа драга, моля, чуй,
в живота още имам вяра.
А той е пълен със любов,
с надежда и със щедри хора
не ще загърбя нивга нечий зов
и близостта ще търся аз опора.
Ще те убия гадна самота!
Главата ти ще сложа на дръвника.
И ще накарам старостта да има с младостта прилика.
Ами това е за днес. С нетърпение чакам да предам следващия си урок. Той ще бъде за болежките. Сигурно ще ви
е интересно!

Оптимистката

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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24 август - Нури МУТИШ, Регионален представител на
"Пионер Семена България", Ротари Клуб Тутракан
24 август - Димитър СЯРОВ, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
24 август - Николинка БЪЧВАРОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 август - Росица ТОДОРОВА, Счетоводител, Об-

щина Главиница
26 август - Баакир ЮСЕИН, Кмет на с. Калугерене,
община Главиница
26 август - Николинка ПЕТРОВА, Домакин, Пенсионерски клуб - с. Варненци
29 август - Валентин ПРОДАНОВ, Ст.спец., Община
Главиница
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