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Национално възпоменание
за Тутраканската епопея
о традиция, славната битка за Тутракан през 1916 г.
позната като Тутраканска
епопея, се отбелязва с
Национален събор-възпоменание в първата неделя на
м.септември. Тази година
събитието ще бъде на 3
септември, а негови организатори са Община Тутракан и Историческият музей.

П

Панихида за загиналите
и поднасяне на венци пред
обелиска включва програмата на възпоменанието
в Мемориален комплекс
"Военна гробница - 1916 г."
край тутраканското село
Шуменци. За участие в
него са поканени президентът на републиката Румен
Радев, премиерът Бойко
Борисов, председателят на

Народното събрание Димитър Главчев, народни представители, министърът
на отбраната Красимир
Каракачанов, министри от
кабинета, висши военни,
почетни граждани на Тутракан, бивши кметове и др.
От парк "Христо Ботев",
в 9:30 часа същия ден, ще
тръгне велопоход до Мемо“ТГ”
риала.

Старт на номинациите
за награди по повод
Анастасия Якова описа съдбата на
Деня на правото да знам таврийските българи в новата си
книга "Наказания без престъпления"
на стр. 2

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Наказания без престъпления" е третата книга на Анастасия Якова от Тутракан. Активен и непримирим общественик, дългогодишен учител, сътрудник
на различни издания вкл. в. "Тутракански
глас" - това е Анастасия Якова! И ако в
първата си книга "Полет" тя разказва за
своя педагогически път, то във втората - "Тайните на Дунав", посветена на
бащиния род, е описан трудният живот
на българите избягали от османското
робство в Северна Добруджа, а по-късно
след подписването на Крайовската спогодба - завърнали се в Майка България.
Новоизлязлата книга "Наказания без
престъпления" ще бъде представена в
Тутракан на 2 септември от 17:30 часа
залата на Обредния дом. Якова я посвещава на рода на своята майка Домника
(Дуся) Кирилова, която е преживяла заедно с още хиляди мъже и жени драматичната съдба на т.нар таврийски българи.
За таврийските българи се знае много
малко - те не са били долюбвани след
септември 1944 г.
на стр. 3

Честит Ден на Съединението,
българи!
Нека не забравяме,
че нашата история
е нашият учител в
нашето настояще и
нашето бъдеще!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми жители на
Община Главиница,
Денят на Съединението
на България е забележителен пример за това как
малките народи, когато
са обединени от обща
цел, могат да творят велики дела, отекващи във
вечността.
Приемете искрени пожелания за здраве, успехи
и благоденствие!

Честит
празник!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми
съграждани!
Денят на Съединението
на България честваме с
благодарност и упование!
Защото той ни дава
пример и надежда, че
обединени можем повече,
за да ни има и в бъдещето.

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
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РЕГИОН

НОВИНИ
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ
На 30 август в Силистра ще се проведе кръгла маса
за обществено и експертно обсъждане по Проект
„Разработване и промоциране на съвместен културноисторически туристически продукт: Маршрут „Римска
граница на територията на трансграничния регион
Румъния-България“, в която ще вземат участие музейните специалисти от Исторически музей-Тутракан
Даниела Иванова и Георги Митев.
ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ МЕЖДУ
НОВА ЧЕРНА И СТАРО СЕЛО

31.08.-6.09.2017 г.

Днес ще заседава Общински съвет-Тутракан
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
тчет за изпълнението на Бюджет 2016 г.
на Община Тутракан
ще бъде представен на
заседанието на местния
парламент, което започва
в 9:00 часа днес.
Съветниците ще се
запознаят с хода на изпълнението на проект
„Подготовка на Местна
стратегия за развитие на
територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо
поле” за предоставяне на
безвъзмездна финансова

помощ по ПМДР 2014 – 2020
г. по процедура „Подготвителна помощ за стратегии
за ВОМР” на Сдружение
„Местна инициативна рибарска група Главиница –
Тутракан – Сливо поле” и с
искането на Сдружението
за временна финансова помощ в размер на 13 522,00
лв. Подобно искане има и
до Община Сливо поле и
Община Главиница за осигуряване на средства в
размер на същата сума.
Средствата са необходими и ще се предоставят

за разплащане на разходи,
изцяло свързани, с изпълнението на административен
договор за безвъзмездна
финансова помощ
В дневния ред на сесията
са включени още докладни
записки относно приемане
на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Тутракан, разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост, както и пре-

доставяне за управление,
стопанисване, поддържане
и експлоатация на новоизградени и реконструирани
части от водопроводната
мрежа в гр. Тутракан и с.
Белица.
Образованието също ще
е тема на заседанието
- постъпило е искане от
директорите на СУ «Йордан Йовков»-Тутракан и ОУ
«Св. св. Кирил и Методий»,
с. Нова Черна за допускане на изключение от
минималния брой ученици в
паралелките.

Анастасия Якова описа съдбата на таврийските българи
в новата си книга "Наказания без престъпления"
от стр. 1 други стигат до Бесарабия,
а трети, какъвто е и майчиния род на Анастасия Якова - чак до Крим, в Таврия.
След Октомврийската
революция през 1917 г. семейството на Кирил Янев

В книгата е проследен
дългият път на преселението на българите от
Сливенско, Старозагорско,
Ямболско и Елховско. Част
от тях са останали в Тулча,

Сигналът за автопроизшествие по пътя Русе-Силистра в отсечката между селата Нова Черна и Старо
село е получен в 09:20 часа на 29 август. Челно са
се ударили лек автомобил, управляван от 34-годишна
жена, и лекотоварен автомобил, шофиран от 49-годишен мъж. Други два автомобила, движещи се зад буса,
са се ударили в него. При произшествието тежко е
пострадала 34-годишната жена, а водачът на буса
е получил фрактура на ребра. Двамата са транспортирани в болница в Русе. В другите две коли няма
пострадали хора, нанесени са само материални щети.
КРИМИНАЛЕ
От началото на годината до 27 август в Силистренска област са станали 53 тежки пътнотранспортни
произшествия с 12 загинали и 60 ранени граждани. За
същия период на миналата година тежките автопроизшествия са били 83 с 12 загинали и 110 ранени.
Човешка небрежност е причината за пожарr, възникнали на 26 и 27 август. Горели са стърнище и сухи
треви, но след намесата на противопожарните екипи
не се е стигнало до материални щети. Спасени са 15
дка лозя край село Подлес и 100 дка царевична нива
край село Търновци.
46-годишен мъж е установен да шофира без книжка
„Фолксваген Голф”, оборудван с табели, издадени за
друго МПС. Той бил засечен от пътни полицаи на 28
август около 12:30 часа по пътя Русе – Силистра в
района на Тутракан. Срещу него е започнато бързо
производство.

било включено в списъците
на разкулачваните селяни,
защото притежавали земя
и животни. От странците
на книгата, читателят ще
научи и за "гладомора", за
участието на известната

в миналото на СССР организация „Млада гвардия“,
както и преселението на
таврийските българи в
България през 1943 г. и животът им до наши дни.
“ТГ”

Старт на номинациите за награди по
повод Деня на правото да знам
рограма Достъп до Информация (ПДИ) стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния
ден на правото да знам.
От 2003 година ПДИ връчва
тези награди, като идеята е да
бъдат поощрявани граждани,
неправителствени организации,
журналисти и медии да упражняват правото си да търсят информация, а също така и институциите, изпълняващи задълженията си по Закона за достъп до
обществена информация /ЗДОИ/
да създават позитивни практики
в това отношение.
Тъй като все още много институции не изпълняват задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушават

П

правата на гражданите на достъп
до обществена информация, се
присъждат и негативни награди.
Статуетките във формата на
ключ (позитивни награди), катинар - за институция, която не
изпълнява задълженията си по
ЗДОИ и вързан на възел ключ - за
най-абсурдно и смешно решение,
са изработени от скулпторa Благовест Апостолов.
Както всяка година, наградите
ще бъдат връчени на специална
церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2017.
Очакваме Вашите номинации
до 10 септември 2017 в следните
категории:
Позитивни награди “Златен
ключ”:
1. Гражданин, най-активно

упражнявал правата си по Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;
3. Журналистически материал,
свързан с правото на достъп до
информация;
4. Институция, най-добре организирала предоставянето на
достъп до информация;
Антинагради:
1. “Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния
достъп до информация;
2. “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по
ЗДОИ.
Жури ще определи победителите в отделните категории.

Подкрепете ПДИ за провеждането на церемонията по връчване
на награди за Международния
ден на правото да знам на 28
септември 2017.
ДАРЕТЕ чрез платформата
Indiegogo! Тя позволява даряване
на малки суми от дебитна/кредитна карта. Или на нашите банкови
сметки в УниKредит Булбанк:
BIC: UNCRBGSF
IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630
1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630
1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630
1122 5918 49
Титуляр: Фондация "Програма
Достъп до Информация".
Всяка подкрепа е от значение!
“ТГ”
Благодарим ви!

"Шени - Суни 2014" ООД

ОБЯВА
От „Шени - Суни 2014" ООД,
с. Дичево, Общ. Главиница,
ул. "Шестнадесета" № 4
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с ПМС № 59 от
07.03.2003 година, изменение и допълнение ПМС № 302
от 30.12.2005 година.

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически
лица, че имаме инвестиционно предложение: „Комплекс
за тържества и групови събирания” в ПИ 091001, с.
Дичево.
Всички, които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Русе,
бул. „Придунавски" № 20, ПК 7000.

ОБЯВА
"Дженерали застраховане" АД Главна агенция Тутракан
обявява ЗЕЛЕНА КАРТА, Серия АА № 276762 за невалидна!

Проведени обществени обсъждания на преработената Стратегия за водено от общностите местно развитие за
периода до 31 декември 2020 г. от Сдружение с нестопанска цел "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"
Във връзка с кандидатстването на Сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” със Стратегия за
водено от общностите местно развитие по 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”, се проведоха обществени обсъждания.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, организира и проведе три обществени обсъждания с представители на различните сектори и заинтересовани
страни, повечето, от които потенциални бенефициенти
с проекти към Стратегията за местно развитие за
периода 2014-2020 г. на територията на общините
Главиница и Ситово.
И трите обществени обсъждания се оказаха много

сполучливи и резултатни. Представен бе проектът за
Стратегия, разработена в резултат, както от проведените проучване и анализ на потенциала за развитие, на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите на територията на „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”, така и съобразена с мнението
на местната общност, взела участие в организираните
информационни и работни срещи. Присъстващите изказаха своите мнения и направиха конкретни предложения
по текстовете, бюджета и критериите за оценка по
мерките.
Обществените обсъждания са част от мероприятията, реализирани от СНЦ „Местна инициативна група
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, в изпълнение на подготовката за кандидатстване 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” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.

Спомени на един ветеран от Втората световна война
П
Анастасия ЯКОВА
ɨɧɹɤɨɝɚɤɨɝɚɬɨɫɪɟɳɚɦɟ
ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɯɨɪɚ
ɧɢɫɟɢɫɤɚɫɩɨɦɟɧɴɬɡɚ
ɬɹɯ ɞɚ ɧɟ ɨɫɬɚɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚɲɚ
Äɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ³ɚɞɚɫɩɨɞɟɥɢɦɢ
ɫɞɪɭɝɢɬɹɯɧɚɬɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɁɚɳɨɬɨɢɦɟɧɧɨɬɚɤɢɜɚɢɧɬɟɪɟɫɧɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɹɤɚɲ Äɨɜɤɭɫɹɜɚɬ³ ɢ
Äɨɰɜɟɬɹɜɚɬ³ɠɢɜɨɬɚ
Ⱦɨɛɪɢɬɟ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɧɟ ɫɟ
ɡɚɛɪɚɜɹɬɉɨɞɞɴɪɠɚɦɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɫ Ɍɟɨɮɢɥɤɚ ɨɬ ɋɨɮɢɹ
ɫɤɨɹɬɨɫɟɩɨɡɧɚɜɚɦɨɬɞɚɥɟɱɧɚɬɚɝɤɨɝɚɬɨɪɚɛɨɬɟɯɦɟ
ɜɞɚɥɟɱɧɚɬɚɄɨɦɢȺɋɋɊɌɨɧɢ
ɦɟ ɩɨɫɪɟɳɧɚ ɧɚ ɫɨɮɢɣɫɤɚɬɚ
ɝɚɪɚ ɢ ɦɟ ɡɚɜɟɞɟ ɭ ɬɹɯ ɂɡɧɟɧɚɞɚɬɚ ɞɨɣɞɟ ɨɬ ɫɪɟɳɚɬɚ
ɫ ɧɟɣɧɢɹ ɛɚɳɚ ɤɨɣɬɨ ɫɥɟɞ
ɧɹɤɨɥɤɨ ɦɟɫɟɰɚ ɳɟ ɧɚɜɴɪɲɢ
ɝɨɞɢɧɢɌɨɣɧɢɩɨɫɪɟɳɧɚɫ
ɦɨɬɢɤɚɜɪɴɤɚɬɟɲɟɣɤɢɬɪɟɜɚɬɚ
ɨɤɨɥɨ ɨɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɤɴɳɚɬɚ Ⱥ
ɧɚɨɤɨɥɨɞɪɭɝɢɬɟɤɴɳɢɬɴɧɟɯɚ
ɜ ɛɭɪɟɧɚɰɢ Ⱦɹɞɨ Ʉɪɭɦ ɦɟ
ɩɨɫɪɟɳɧɚ ɫ ɭɫɦɢɜɤɚ  ɛɹɯɦɟ
ɫɬɚɪɢɩɪɢɹɬɟɥɢɇɟɝɨɜɚɬɚɫɜɟɠɟɫɬɢɪɚɡɝɨɜɨɪɥɢɜɨɫɬɞɨɜɟɞɟ
ɞɨ ɫɩɨɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɫɩɨɦɟɧɢ ɡɚ
ɠɢɜɨɬɚɧɚɛɴɞɟɳɢɹɫɤɨɪɨɲɟɧ

ɝɄɪɭɦɉɚɜɥɨɜɟɜɫɪɟɞɚɬɚ

ɧɨ ɜɟɱɟ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚ ɋɥɭɠɢɥ ɟ
ɨɛɳɨ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɇɚɪɟɞɨɜɚɫɥɭɠɛɚɝɨɢɡɩɪɚɳɚɬ
ɜ ɉɢɪɨɬ ɜ ɇɢɲɤɚɬɚ ɞɪɭɠɢɧɚ
ɤɨɹɬɨ ɨɬɧɚɱɚɥɨ ɛɢɥɚ ɝɨɬɜɟɧɚ
ɡɚ ɛɢɬɤɚ ɫɪɟɳɭ ɋɴɜɟɬɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹ
ɇɨɫɥɟɞɫɴɛɢɬɢɹɬɚɨɬɝ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɢɜɨɣɫɤɚɬɚɣɫɬɚɧɚɥɢ
ɫɴɸɡɧɢɰɢɧɚɋɴɜɟɬɫɤɢɹɫɴɸɡ

ɝɜɪɟɦɟɡɚɨɛɹɞɧɚɮɪɨɧɬɚ

ɫɬɨɥɟɬɧɢɤ
Ʉɪɭɦ ɉɚɜɥɨɜ ɟ ɪɨɞɟɧ ɩɪɟɡ
ɹɧɭɚɪɢ  ɝ ɜ ɫɨɮɢɣɫɤɨɬɨ
ɫɟɥɨ ɐɚɪɢɱɢɧɚ ɧɚ  ɤɦ ɨɬ
ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ Ɍɢɩɢɱɧɨ ɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɩɪɢɬɟɠɚɜɚɥɢɝɨɪɢɫɬɢ
ɡɟɦɢ Ɍɚɦ ɤɴɞɟɬɨ ɬɟɪɟɧɴɬ
ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɥ ɨɛɪɚɛɨɬɜɚɥɢ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɥɢ ɫɟɥɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ Ɍɪɭɞɟɧ ɛɢɥ
ɠɢɜɨɬɴɬɧɚɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɤɨɟɬɨ
ɢɦɚɥɨ ɩɟɬ ɫɢɧɨɜɟ ɢ ɟɞɧɚ ɞɴɳɟɪɹ Ʉɪɭɦ ɛɢɥ ɬɪɟɬɢɹɬ ɫɢɧ
ɉɨɫɟɳɚɜɚɥɦɟɫɬɧɨɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɞɨ  ɤɥɚɫ ɂɡɪɚɫɧɚɥ ɤɪɚɫɢɜ
ɫɧɚɠɟɧɥɟɜɟɧɬɦɨɦɴɤ
ɀɢɜɨɬɴɬ ɦɢɧɚɜɚɥ ɜ ɬɪɭɞ ɢ
ɧɚɞɟɠɞɢɡɚɩɨɞɨɛɪɢɜɪɟɦɟɧɚ
ɉɪɟɡ  ɝ Ʉɪɭɦ ɛɢɥ ɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚɧɧɚɪɟɞɨɜɧɚɜɨɟɧɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɉɨɜɪɟɦɟɧɚɨɬɩɭɫɤɚ
ɜɟɱɟ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɢ ɦɨɦɴɤɴɬ
ɪɟɲɚɜɚɞɚɫɟɡɚɞɨɦɢɈɬɞɚɜɧɚ
ɯɚɪɟɫɜɚɥɪɚɛɨɬɥɢɜɚɬɚɢɤɪɚɫɢɜɚɦɨɦɚȺɧɚɨɬɫɟɥɨɬɨɈɛɹɜɹɜɚɬɫɜɚɬɛɚɬɚɧɚɏɝɜ
ɫ ɐɚɪɢɱɢɧɚ ȼɫɢɱɤɢ ɜ ɫɟɥɨɬɨ
ɫɟɪɚɞɜɚɥɢɢɜɴɡɯɢɳɚɜɚɥɢɧɚ
ɯɭɛɚɜɚɬɚ ɞɜɨɣɤɚ ɋɥɟɞ ɜɟɧɱɚɜɤɚɬɚ ɜ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɰɴɪɤɜɚ
ɫɟ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɤɴɦ ɫɨɮɪɚɬɚ
ɐɹɥɨɬɨɫɟɥɨɛɢɥɨɩɨɤɚɧɟɧɨɧɚ
ɬɪɚɩɟɡɚɬɚɧɚɦɟɝɞɚɧɚ
ȼ ɪɚɡɝɚɪɚ ɧɚ ɜɟɫɟɥɢɟɬɨ ɨɬ
ɹɫɧɨɬɨ ɧɟɛɟ ɫɟ ɱɭɥɨ ɛɭɱɟɧɟ
ɇɟ ɫɥɟɞ ɞɴɥɝɨ ɧɚɞ ɫɟɥɨɬɨ
ɞɨɥɟɬɟɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɫɚɦɨɥɟɬɢɇɟɨɱɚɤɜɚɧɨ
ɡɚɩɨɱɧɚɥɢ ɞɚ ɫɢɩɹɬ ɤɭɪɲɭɦɢ
ɢɲɪɚɩɧɟɥɢɏɜɴɪɱɚɥɢɨɬɥɨɦɤɢɢɜɚɪɟɥɢɫɝɨɪɢɜɨȼɫɢɱɤɢ
ɫɜɚɬɛɚɪɢɢɡɩɚɞɧɚɥɢɜɩɚɧɢɤɚ
ɪɚɡɛɹɝɚɥɢ ɫɟ ɢ ɫɟ ɢɡɩɨɤɪɢɥɢ
ɜ ɤɴɳɢɬɟ ɫɢ Ɍɨɜɚ ɛɢɥɚ ɟɞɧɚ
ɨɬɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɧɢɬɟɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢɧɚɞɋɨɮɢɹɩɪɟɡȼɬɨɪɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɢɨɫɨɛɟɧɧɚɱɢɧ
ɩɨɤɨɣɬɨɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɥɟɬɰɢɩɨɱɟɥɢɫɜɚɬɛɚɬɚɧɚɄɪɭɦ
ɋɥɟɞ ɫɜɚɬɛɚɬɚ Ʉɪɭɦ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɞɴɥɝɚ
ɫɢ ɤɴɦ Ɋɨɞɢɧɚɬɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ
ɧɚ ɜɥɚɫɬɬɚ ɧɚ ɰɚɪ Ȼɨɪɢɫ ,,,
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ɋɥɟɞ ɤɪɚɬɤɚ ɩɨɱɢɜɤɚ ɡɚɩɨɱɧɚɥɚ ɧɨɜɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ Ʉɚɬɨ
ɫɴɸɡɧɢɤ ɧɚ ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɚɪɦɢɹ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɜɨɣɫɤɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɥɚ ɡɚɩɨɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɋɬɚɥɢɧ
ɇɟɡɚɛɚɜɧɨ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɬ ɜɨɟɧɧɚɬɚɱɚɫɬɜɤɨɹɬɨɫɥɭɠɢɄɪɭɦ
ɧɚɮɪɨɧɬɚɫɪɟɳɭɞɨɜɱɟɪɚɲɧɢɹ
ɫɴɸɡɧɢɤȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɌɚɤɚɄɪɭɦɨɬɧɨɜɨɫɟɨɤɚɡɚɥ
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜɴɜ ɜɨɟɧɧɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɬɨ ɤɚɪɬɟɱɚɪ Ɂɚɱɢɫɥɢɥɢ
ɦɭ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɲɤɚ ɤɚɪɬɟɱɧɢɰɚ
 ɦɚɪɤɚ ÄȻɪɟɧ³ Ɉɛɭɱɟɧɢɟɬɨ
ɡɚɫɬɪɟɥɛɚɫɧɟɹɧɟɛɢɥɨɧɢɬɨ
ɫɥɨɠɧɨ ɧɢɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ
ɇɚɱɚɥɨɬɨɧɚɢɫɬɢɧɫɤɢɬɟɛɢɬɤɢ
ɟɩɪɢɄɸɫɬɟɧɞɢɥɋɥɟɞɛɴɪɡɨɬɨ
ɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟ ɧɚ ɮɪɨɧɬɨɜɚɬɚ
ɥɢɧɢɹ ɩɴɪɜɨɬɨ ɫɬɴɥɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɧɚ ɜɨɣɫɤɢɬɟ Ʉɪɭɦ ɩɪɟɠɢɜɹɜɚ
ɧɚ Ⱦɟɪɟ ɛɚɢɪ ɜ Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ
ɎɪɨɧɬɴɬɫɟɩɪɢɞɜɢɠɜɚɥɧɚɁɚɩɚɞɊɟɲɚɜɚɳɢɜɨɟɧɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɡ
ȼɬɨɪɚɬɚ ɫɜɟɬɨɜɧɚ ɜɨɣɧɚ ɫɟ
ɜɨɞɢɥɢɩɪɢɋɬɪɚɰɢɧɜɛɢɜɲɚ
ɘɝɨɫɥɚɜɢɹ Ɍɨɜɚ ɛɢɥɚ ɟɞɧɚ
ɨɬ ɧɚɣɡɧɚɱɢɦɢɬɟ ɛɢɬɤɢ ɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɚɪɦɢɹɉɪɢɨɬɱɚɹɧɚɬɚ ɫɴɩɪɨɬɢɜɚ ɧɚ ɧɟɦɫɤɚɬɚ
ɚɪɦɢɹɫɟɞɨɫɬɢɝɧɚɥɨɞɨɨɠɟɫɬɨɱɟɧɚɚɬɚɤɚɢɪɴɤɨɩɚɲɟɧɛɨɣ
ɏɜɴɪɱɚɥɢɤɭɪɲɭɦɢɢɨɫɤɨɥɤɢ
ɂɦɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɭɛɢɬɢ ɢ ɪɚɧɟɧɢ
ɨɬ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɑɭɜɚɥɢ ɫɟ
ɫɬɨɧɨɜɟɢɜɢɤɨɜɟɡɚɩɨɦɨɳɧɨ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɨɳɩɪɨɫɬɨɧɹɦɚɥɨȾɢɦɴɬɡɚɫɟɧɱɜɚɥɜɢɞɢɦɨɫɬɬɚɉɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟɬɨɡɚɚɬɚɤɚɢɡɜɴɧɨɤɨɩɢɬɟ
ɤɨɫɹɥɨɠɢɜɨɬɚɧɚɜɨɣɧɢɰɢɬɟ
ɇɨ ɡɚɩɨɜɟɞɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚɥɨ ɞɚ
ɫɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ Ɍɚɤɚ ɜ ɛɢɬɤɚɬɚ ɡɚ ɋɬɪɚɰɢɧ ɟɞɢɧ ɤɭɪɲɭɦ
Äɞɭɦɞɭɦ´ɪɚɧɢɥɪɟɞɧɢɤɄɪɭɦ
ɉɚɜɥɨɜɧɚɏɝɜɥɟɜɢɹ
ɤɪɚɤȼɪɚɡɝɚɪɚɧɚɛɨɹɬɨɣɢɡɬɴɪɩɹɥ ɛɨɥɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɢɥ
ɞɚ ɨɛɫɢɩɜɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɫ ɤɭɪɲɭɦɢɨɬɩɨɜɟɪɟɧɚɤɚɪɬɟɱɧɢɰɚ
ɇɟɥɟɤɭɜɚɧɚɬɚɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɪɚɧɚɫɟɢɧɮɟɤɬɢɪɚɥɚȼɤɚɪɚɥɢ

ɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɣɧɢɤ ɜɴɜ ɜɨɟɧɧɢɹ
ɥɚɡɚɪɟɬ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɛɨɥɧɢɰɢɬɟ ɛɢɥɢ ɩɪɟɩɴɥɧɟɧɢ ɫ ɞɪɭɝɢ
ɪɚɧɟɧɢ Ɂɞɪɚɜɟɬɨ ɧɚ Ʉɪɭɦ ɫɟ
ɜɥɨɲɢɥɨɢɫɟɧɚɥɨɠɢɥɨɞɚɝɨ
ɩɪɟɯɜɴɪɥɢ ɡɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɉɥɟɜɟɧɫɤɚɬɚɜɨɟɧɧɚɛɨɥɧɢɰɚɌɚɦ
ɝɨɥɟɤɭɜɚɥɢɛɥɢɡɨɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ɂɚɞɨɥɟɤɭɜɚɧɟɛɢɥɩɪɟɦɟɫɬɟɧɜ
ɫɑɢɛɚɥɨɜɰɢɤɚɬɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚɬɚ

ɫɟɢɡɩɪɚɳɚɥɢɨɬɋɨɮɢɹɉɪɟɡ
ɝɛɢɥɨɫɜɨɛɨɞɟɧɨɬɫɥɭɠɛɚ ɢ ɫɟ ɩɪɢɛɪɚɥ ɜ ɤɴɳɢ ɩɪɢ
ɠɟɧɚɫɢɇɨɨɫɬɚɧɚɥɡɚɱɢɫɥɟɧ
ɜɡɚɩɚɫɚ
Ʉɪɭɦɛɢɥɢɡɥɟɤɭɜɚɧɢɦɥɚɞɨɬɨɫɟɦɟɣɫɬɜɨɫɟɩɪɟɦɟɫɬɢɥɨɜ
ɋɨɮɢɹ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɡɟɦɢɬɟ ɜɟɱɟ
ɛɢɥɢ ɢɡɡɟɬɢ ɜ ɌɄɁɋɬɚɬɚ ȼ
ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ  ɡɚɩɨɱɧɚɥɢ ɪɚɛɨɬɚ
ɜɞɴɪɠɚɜɧɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɉɪɟɡ
 ɝ ɫɟ ɪɨɞɢɥ ɫɢɧɴɬ Ⱦɢɦɢɬɴɪɚɩɪɟɡɝɞɴɳɟɪɹɬɚ
Ɍɟɨɮɢɥɤɚ  Ɍɨɧɢ Ɍɟɦɩɨɬɨ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɚɩɪɨɞɴɥɠɢɥɨɜɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɠɢɥɢɳɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɧɚ
ɞɟɰɚɬɚɢɧɚɧɨɪɦɚɥɟɧɠɢɜɨɬ
Ɍɚɤɚɜɧɚɲɢɹɪɚɡɝɨɜɨɪɞɹɞɨ
Ʉɪɭɦɨɳɟɜɟɞɧɴɠɩɪɟɠɢɜɹɜɴɥɧɟɧɢɹɬɚɨɬɞɚɥɟɱɧɢɬɟɫɩɨɦɟɧɢ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚ
ɜɨɣɧɚɂɡɩɪɚɬɢɦɟɫɦɨɬɢɤɚɬɚ
ɜ ɪɴɰɟ ɤɚɬɨ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ
ɱɢɫɬɢɬɪɟɜɚɬɚɜɞɜɨɪɚ±ɫɚɦɨ
ɧɚɝɨɞɢɧɢɫɜɟɞɪɨɥɢɰɟɢɫ
ɭɫɦɢɜɤɚ
Ⱥ ɤɚɬɨ ɫɢ ɩɨɦɢɫɥɢ ɱɨɜɟɤ 
ɧɚɪɟɞɢɲɥɢɟɞɢɧɫɥɟɞɞɪɭɝ
ɫɬɨɥɟɬɧɢɰɢɟɬɨɬɢɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ⱦɨ ɫɤɨɪɨɲɧɨ
ɜɢɠɞɚɧɟɞɹɞɨɄɪɭɦɟ

ɝɜɪɟɦɟɡɚɥɢɱɧɚɯɢɝɢɟɧɚɧɚɜɨɣɧɢɰɢɬɟɧɚɮɪɨɧɬɚ
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водено от общностите местно развитие
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група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
бе приет преработения окончателен вариант на
Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2017-2020 г. „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа” ще подаде за одобрение
своята Стратегия за водено от общностите местно
развитие по 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 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” в срок
до 31.08.2017 г.
Стратегията стана факт в резултат на дейностите, които „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ проведе в периода от м.май до м.август
тази година, които включваха информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите за местно развитие, провеждане на обучения,
семинари, конференции и обществени обсъждания с
местната общност и членовете на сдружението,
проучване и анализ на територията към периода на
кандидатстване.
За реализирането на дейностите екипът на „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ разчиташе и получи като резултат активно гражданско
участие, като жителите на общините имаха възможността да участват пряко във всички етапи от
подготовката и разработването на стратегията.
Посредством Стратегията могат да се финансират
инвестиции в общинска инфраструктура, развитие
на микро, малки и средни предприятия, модернизиране
на земеделските стопанства, туризъм, опазване на
културното наследство на териториите, намаляване
на безработицата, обучения, внедряване на иновации
и др., като само от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. МИГ може да получи до 2
милиона лева за изпълнение на проекти по стратегията за местно развитие.

Адриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Дядо Драган
В юношеството си получих неосъзнатия тогава
късмет, да имам за съсед дядо Драган – ветеран
от Четвърта Преславска дивизия. Той живя до 80
години с два куршума в тялото си:
един от Чаталджа и втори – от Тутракан.

Не с моята воля, не с моя заслуга
дойдох на земята край стария Дунав реката с очите във нищото взрени
далеч преди мене, далеко след мене.
Не знаех, че стъпвам в следи на комити
оставени нявга от Левски и Хитов,
не знаех, че с босия внук се надвиквам
на дядо, прекарвал хайдути с каика.
Не знаех, че вечер провождах момиче
по калдъръм търпеливо наичен,
по древна стена, по съдбата нелека
на римски войник преди двадесет века.
Но помня войника от другото време:
с "Ура" и "На нож" моя град как превземал
в ръката разказваше с чашка ракия
как двата куршума в гърдите си скрил е.
След туй не веднъж съм го срещал самотен
на кръстопът съдбоносен в живота –
той чакаше с чашка ракия в ръката
и ме завръщаше пак при лъката…
до днес. Побелял, помъдрял и прескитал
дали съм достоен да легна се питам
до тоз по-достоен, но тих победител
почиващ си…с двата куршума в гърдите.

Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа" кандидатства със Стратегия за водено
от общностите местно развитие
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” подготви и ще подаде до крайния срок на 31.08.2017 г. за
одобрение своята преработена Стратегия за водено
от общностите местно развитие по 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 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”. Независимо, че в рамките на
първата покана през 2016 г. „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ не бе одобрен, това не демотивира екипа на Сдружението и местната общност.
Дейностите, които „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведе в последната фаза на
подготовка за кандидатстване, включиха информиране
на населението и всички заинтересовани страни за
възможностите за местно развитие, провеждане
на обучения, семинари, конференции и обществени
обсъждания с местната общност и членовете на
сдружението, проучване и анализ на територията
към периода на кандидатстване.
Екипът на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ БЛАГОДАРИ за активното гражданско
участие на жителите на общините, които имаха
възможността да участват пряко във всички етапи
от подготовката и разработването на стратегията.
Посредством Стратегията могат да се финансират
инвестиции в общинска инфраструктура, развитие
на микро, малки и средни предприятия, модернизиране
на земеделските стопанства, туризъм, опазване на
културното наследство на териториите, намаляване
на безработицата, обучения, внедряване на иновации
и др., като само от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. МИГ може да получи до 2
милиона лева за изпълнение на проекти по стратегията за местно развитие.
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31.08.-6.09.2017 г.

Уважаеми съграждани
мюсюлмани от Община Тутракан,

Уважаеми мюсюлмани
от Община Главиница,

Уважаеми мюсюлмани
от Община Тутракан,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по
случай големия мюсюлмански празник
Курбан Байрам!
Това е прекрасен повод да си припомним, че пътят ни към доброто бъдеще е общ и е невъзможен
без взаимното разбиране, милосърдие и вяра.

Приемете нашите най-искрени пожелания за
здраве и благоденствие по случай празника Курбан
Байрам! Бъдете добронамерени и състрадателни
към ближните си, помагайте на по-слабите от вас,
така както повеляват религиозните традиции.
Нека големият празник Курбан Байрам, донесе
здраве и благоденствие в домовете Ви!

Пожелавам Ви преди всичко здраве, мир и
благоденствие! Нека са много добрите дела,
усмивките на децата Ви и щастието край
семейното огнище! Посрещнете празника
с достойнство и оптимизъм и знайте, че
доброто винаги се възнаграждава с добро!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

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

Заключителната конференцията по проект
"Независим живот за гражданите на Тутракан”
На 29 август 2017 г. се проведе
заключителната конференцията
по проект „Независим живот за
гражданите на Тутракан”, който
реализира Община Тутракан.
Ръководителят на проекта Стефка Станкова представи конкретиката по него относно финансова
подкрепа и финансиращи органи,
цели, дейности, целева група,
териториален обхват.
Пред присъстващите представители на обществеността, медиите, общинската администрация,
социални асистенти, домашни
помощници и потребители на
социалната услуга бе представена
презентация за реализираните
дейности, ефекта на проекта върху целевите групи, устойчивостта
на резултатите.
Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на ОП
“Развитие на човешките ресурси"
2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на

Европейския съюз. Той е на обща
стойност 494 451,93 лв. и се изпълнява 20 месеца - от 01.01.2016
г. до 31.08.2017 г. В целевата група са включени хора с увреждания
и техните семейства и хора над 65
години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Обща цел на проекта:
Подобряване качеството на

живот и на достъпа до услуги за
социално включване в отговор
на комплексните потребности,
включително и здравни, на хора с
увреждания и на хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване
с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и

бедността. Възможности за връщането на реалния пазар на труда
на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания. С реализацията на проект „Независим
живот за гражданите на Тутракан”
са постигнати следните резултати:
- Създадено звено за почасово
предоставяне на услуги.
- Предоставени услуги на 104

потребители.
- Назначени 59 преки доставчици на услуги.
- Повишен капацитет на доставчиците.
- Развити професионални умения и повишена мотивация.
- Постигнато високо качество на
грижа и социални дейности.
- Повишено качество на живот
на потребителите.
- Подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги
и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните
и хората с увреждания.
- Обогатен опит на Община
Тутракан в предоставянето на
социалните услуги „Домашен
помощник” и „Социален асистент".
Устойчивост:
Предоставянето на социалните
услуги „Домашен помощник” и
„Социален асистент“ ще продължи
от 01.09.2017 г. до 31.12.2017 г.
Между Агенцията за социално
подпомагане и Община Тутракан
е подписано споразумение по изпълнение на ПМС 137/05.07.2017
г. за осигуряване на устойчивост
на социалните услуги в домашна
среда и гарантиране на грижата за
хората с увреждания.

Честит
Курбан Байрам!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Делегация от Тутракан посети Чорлу
Д
елегация водена от
кмета на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов бе на официално посещение в побратимения град Чорлу, Република

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɫɤɦɟɬɚɧɚɑɨɪɥɭɘɧɚɥȻɚɣɫɚɧ

ɋɴɫɡɚɦɤɦɟɬɚɧɚɑɨɪɥɭ
ɄɟɦɚɣɥɟɬɢɧȺɜɞɠɴ

Турция от 20 до 23 август.
Поводът за визитата бе
Осмият фестивал на културата и занаятите, който
делегацията включваща

още зам.-кмета Петя Князова-Василева и общински
съветници посети.
Д-р Стефанов проведе
срещи с турския си колега
- кметът на Чорлу, Юнал
Байсан и с неговия заместник отговорен за културата Кемайлетин Авджъ.

Припомняме, че по време
на фестивалната седмица
"Огненият Дунав", която
се проведе в края на м.юли,
в Тутракан гостува зам.кметът Кемайлетин Авджъ,
с чието съдействие бе
осъществено участието на
групата на дервишите. “ТГ”

Награди за самодейците от с. Белица

НЧ "Христо Ботев - 1942
г.", с. Белица взе участие
в Седмия Национален събор
за автентичен фолклор
"Тополи пее и се смее",
който се проведе във варненското село Тополи.
Съборът имаше конкурсен

характер. Нашите самодейци участваха в три
категории - Индивидуални
изпълнения, Певчески групи и Автентичен танцов
фолклор. При индивидуалните изпълнения Тодорка
Петкова бе класирана на

амодейците от Пенсионерски клуб
"Добруджанка" в с. Старо село
участваха в седмото издание на
Националния събор за автентичен фолклор
"Тополи пее и се смее".
Наградата за "Най-гиздава невяста" спе-

С

първо място, а в категория
Певчески групи второто
място бе за Женската
вокална група.
Димитричка ВАСИЛЕВА,
Секретар на НЧ "Христо Ботев - 1942 г.",
с. Белица

чели Лиляна Йовчева. На събора глас изви
Гинка Димитрова, а в своите състезателни категории фолклорното богатство на
староселци показаха Танцовата група и
Певческата група.
“ТГ”

ТУТРАКАН - ЕВРОПЕЙСКИЯТ ГРАД

31.08.-6.09.2017 г.

Ехо от "Речни ноти"
Калина ГРЪНЧАРОВА
дин различен конкурс, в
сравнение с предходните, бе 16-тото издание на
„Речни ноти", което вече остава в
спомените ни. Като се започне от
откриването с подчертана патриотична, родолюбива, българска
нотка и се стигне до т.нар "Война

Е

5

Фирма "Бийтъл Мей" отличи с
награди четири момичета, които
получиха ваучер за покупка на

Биг Бенд Русе, Владо Димов преподавател в НМА „Проф.Панчо
Владигеров“ - София, д-р Нели
Маринкова - преподавател по „Поп
и джаз пеене“ в НМУ „Любомир
Пипков“ и НБУ-София, журналистът Николай Текелиев и Карлъгаш
Абдикаримова - заслужил деятел
на културата на Казахстан и ди-

ɋɟɫɢɥɋɚɛɪɢɨɬɌɴɪɝɨɜɢɳɟɫɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚ
ɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɄɨɧɤɭɪɫɧɚɤɨɣɬɨ
ɜɹɪɜɚɦɟɡɚɊɟɱɧɢɧɨɬɢ

на гласовете", в която бяха определени победителите.
Детската гайдарска група от
Силистра, изпълненията на децата
от Театрална студия "Суматоха", на
вокалните групи "Слънчева усмив-

ректор на международния детски
фестивал „Бозторгай”.
Новост в тазгодишните "Речни
ноти" бе включването на раздел
с изпълнение на арии и песни от
мюзикъли и филми. Индивидуал-

ȺɪɭɫɥɚɧɌɨɥɢɛɟɤɭɥɢ
ɫȽɪɚɧɉɪɢ

рокля, произведена от фирмата.

"Война на гласовете"
Според предварително обявения
регламент, в нея "воюваха" победителите в отделните раздели на
конкурса, като целта бе голямата
награда Гран При и наградата на
кмета на общината. "Войната", на

също. Празникът беше наистина
голям! Откриването беше помпозно и красиво както миналата
година. Смятам, че обстановката
е много приятна, добронамерена,
смятам, че журито е равностойно,
допълваме се един друг в името
на доброто. Има много изявени,
прекрасни деца. Малко повече
очаквах от първа възрастова група,
не са много "яки" децата в тази
група. Те са по принцип сладки,
всичко им прощаваш, обаче, ако
и пеят интонационно, чисто. Не
бяха много добре, според мен,
подготвени. Битката беше във 2-ра,
3-та, 4-та възрастова група, където
са стипендиите.
Мисля, че Тутракан трябва гордо
да вдигне главата, защото чест

ɋɢɹɧɚɫɦɟɥɨɬɪɴɝɜɚɩɨ
ɩɴɬɹɧɚɤɚɤɚɫɢɃɨɚɧɧɚ

Ƚɥɚɫɨɜɢɬɢɬɟɬɭɬɪɚɤɚɧɤɢɨɬ
Ɇɟɥɴɞɢ

ните участници бяха разделени в
4 възрастови групи, а освен тях се
състезаваха и вокални формации.
След натоварените конкурсни
часове и след разтоварващата
"Вечер на приятелството", отново
пред публиката по време на Гала
концерта, водещият Живко Жечев
обяви класацията, а членовете на
журито връчиха наградите.
Както "Тутракански глас" информира по-рано, конкурсът "Речни
ноти" е удостоен със сертификат
"Конкурс, в който вярваме" от
обществена група "Конкурсите за
млади изпълнители/Contests for
young performers" създадена в социалната мрежа Фейсбук. Тя има
над 2000 членове - родители, вокални педагози и композитори, които са провели „Анкета за детските
певчески конкурси в България".
Конкурсът "Речни
ноти" е един от
5-те избрани от
аудиторията да
получат сертификат "Конкурс, в
който вярваме",
показват резултатите от анкетата.
Администраторът
на групата Илия
Симеонов бе в
Тутракан по време на тазгодишното издание и
връчи наградата
на директора на
конкурса Доротея
Бальовска.
Конкурсната
класация сочи, че
ɉɟɬɹɄɨɫɬɨɜɚɨɬɌɭɬɪɚɤɚɧɩɨɥɭɱɚɜɚɧɚɝɪɚ в първа възрастоɞɚɬɚɫɢɨɬȾɚɧɱɨɊɭɛɱɟɜ
ва група първото

ка" и "Вива Тийнс", на русенския
балет "Импулс" в първата вечер
показаха ясно на участниците и
публиката, че амбициите на организаторите на конкурса - ОЦИД и
Община Тутракан, да покажат за
пореден път класа, са големи. И
последвалите два конкурсни дни
са доказателството.
На сцената на читалището своите певчески възможности и сценично поведение показаха над 150
изпълнители от България, Чехия,
Казахстан и Румъния.
Журито гласува явно, нещо,
което се одобрява от всички. И
тази година то се оглавява от популярния български композитор
и приятел на Тутракан - Хайгашод
Агасян, а в неговия състав бяха
още Димчо Рубчев - диригент на

място се разделя между Никол
Димитрова от София и Даяна
Маркова от Дулово, второто между
Елица Тодорова и Селин Сами, практика, формира Гала концерта,
а третото - между Рая Илиева и в който изпълнители пяха песни по
свое желание, извън конкурсните.
Сияна Димитрова.
За Казахстан замина Гран при Във втора възрастова група
призовите места също се поделят. 2017. С нея бе отличен гласовитият
Първото място е за Максим Ялнъ- Аруслан Толибекули. Наградата
зов от Варна и Акилбек Нурасил на кмета на община Тутракан д-р
от Казастан, второто - за Кристина Димитър Стефанов, която той
Баракова и Мартин Сиромахов, а лично връчи, бе за Сесил Сабри
третото - за Берфин Балабанова и от Търговище. Носителите на найголемите награди са победители
Мира Пуйкова.
В трета възрастова група първи в своята възрастова група и са
са Сесил Сабри от Търговище и оценени от журито само с десетки.
Така, с много емоции, нови приАруслан Толибекули от Казахстан,
втори - Кристалена Стоянова и ятелства, илюминации и полезна
Бакдулек Исабеков от Казахстан, школовка, организатори, участниа трети - Патрисия Симеонова и ци и публика махват за сбогом на
"Речни ноти", за да им кажат отново
Жаклин Таракчи.
Николай Георгиев от София е "Здравей" през следващото лято!
първи в най-голямата възрастова
група. Той заедно с Димана Дон- Хайгашод АГАСЯН, Председател на журито:
чева ще получат стипендии от
Министерството на културата, а
Първо, да изкажа благодарностследващите в класацията - Вик- ите си за организацията лично на
тория Главчева от Хисаря, Славея г-н кмета, на Доротея Бальовска
Иванова и Даяна Гиргинова от
Разград ще са стипендианти на образователното
министерство.
В раздел Мюзикъли, в
първа възрастова група,
победител е Сесил Сабри,
във втора група - първи
са Габриела Йорданова
и Жаклин Таракчи, а на
трето място - Петя Костова и Гергана Златкова от
Тутракан.
При вокалните формации победители са
квартет "Мелъди" от Тутракан и трио "ЕлМиНа" от
ɉɴɪɜɢɟɆɚɤɫɢɦəɥɧɴɡɨɜɨɬȼɚɪɧɚ
Силистра.

ɌɪɢɨȿɥɆɢɇɚɨɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ

прави на града, да има такава разнообразна културна програма - и
July Morning, и Огненият Дунав,
така че аплодирам всичко добро,
което е направено и за мен е чест,
че съм канен за пореден път.

Данчо РУБЧЕВ, Член
журито:
Изключително съм изненадан!
Тази година имаше огромен брой
пеещи деца, което е много добре.
Всички знаем, че България се
слави със своите гласове по цял
свят и е хубаво децата да наследят
тази слава българска.
Изключително съм щастлив, че
тази година бях в журито и можах
да чуя толкова много талантливи
български деца.
Всяка група си има своите
характерни особености. И при
най-малките, в първа възрастова
група, имаше разкошни деца.
Просто бяхме възхитени от някои
от децата. Разбира се, големите са
вече с развити гласове, показват
други възможности, но всяка
възрастова група има своя цвят
и характер.

Николай ТЕКЕЛИЕВ, Член
на журито:
Много силен конкурс е "Речни
ноти"! Това е един от малкото
конкурси в България, които дават
тези възможности на децата и
веднага изказвам съжаление, защото преди бяха повече възможностите за тях откъм стипендии.
Не зная какво точно принуди Министерството на образованието

да намали броя и възрастта на
децата, които могат да получат
от тях стипендия.
В този конкурс, за мен бяха изненадващи малките групи, децата
от 1-ва и 2-ра група.
Разбира се, 3-та група винаги
е била много силна и интересна.
Когато споменаваме деца, може
би винаги трябва да си спомняме
и да говорим и за тези, които този
път не взеха награди.
Аз зная, че има недоволни,
има и доволни. Направи ми впечатление, че точно там, където
евентуално има недоволство, ние
пък - журито, нямаме никакво
разминаване, което значи, че
всички сме почувствали отстъплението на някого.
Това е проблем, че децата
много често не успяват да са еднакви в двата дни. Проблемът се
крие и в репертоара. В разговор
с педагози разбирам, че доста
често за избора на песен се месят
родителите и много често това е
ужасно неудачен избор. Разбирам педагозите, те не могат да
тропат по масата. Тук трябва да
се стигне до взаимно разбирателство. Обръщам се към родителите: моля ви, повече слушайте
педагозите. Така или иначе те са
музикантите, това правят цял
живот, те познават децата, знаят
едно дете от А до Я. Да, вашето
е винаги най-талантливото, но
педагогът най-добре знае къде е
талантливо.
И много важно нещо, което
искам да кажа, е за конкурса
"Славянски базар". Там има едно
правило - никой не може да разговаря с журито, никога! Опит
за разговор с жури се наказва
безусловно. И мисля, че това е
немаловажно.
Снимки:
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Цветомир ЦВЕТАНОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 28 от 20 юли 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 419
ДНЕВЕН РЕД:
1. Свикване на извънредно неприсъствено общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Силистра и вземане на решение
за актуализиране на Дружествения договор на „ВИК”
ООД, гр. Силистра.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Тутракан
и неговите комисии за периода от 01 януари 2017 г.
до 30 юни 2017 г.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
3. Отчет на Кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Промяна в общата численост на персонала в
Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна помощ на Даниела
Маринова Стелиянова с постоянен адрес: гр. Тутракан,
ул. „Вела Пискова” 3а.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000
г., за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена
на МОН за учебната 2017-2018 г. и чл.9а, ал.3 и чл.10,
ал.4 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Разрешение за допускане на изключение от
минималния брой ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 29.12.2000
г., за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена
на МОН за учебната 2017-2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Предложение за включване на ДГ „Патиланчо” в
Списъка на Средищните детски градини в Република
България за учебната 2017-2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Предложение за включване на СУ „Йордан Йовков” и СУ „Христо Ботев” в Списъка на Средищните училища в Република България за учебната 2017-2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Никола Йонков Вапцаров”, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор №73496.500.3516.2 с
площ от 12 кв.м. по КК и КР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Делба на поземлен имот №050098, находящ
се в землището на с. Варненци, Община Тутракан и
промяна вида на собственост на новообразуван имот
от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Откриване на процедура за изборна оператор на
язовирна стена 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 104,202
дка. чрез предоставянето му под наем чрез публичен
търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя,
съставляваща поземлен имот №050060 в землището
на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, за срок от 10 /десет/
стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя,
съставляваща поземлен имот №000131 в землището
на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, за срок от 10 /десет/
стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имоти – общинска собственост,
представляващи земеделска земя в землището на с.
Антимово, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 00494.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имоти – общинска собственост,
представляващи земеделска земя в землището на с.
Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Разпореждане с имоти – общинска собственост,
представляващи земеделска земя в землището на с.
Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Разпореждане с имоти – общинска собственост,
представляващи земеделска земя в землището на с.
Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено
от общностите местно развитие на територията на
общините Тутракан и Сливо поле (за периода 20172023г.), разработвана от МИГ Тутракан – Сливо поле
по ДБФП №РД- 50-98/17.08.2016г. по реда на Наредба
№22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програма
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Предоставяне за безвъзмездно управление и
ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор № 73496.500.567
в полза на Министерство на здравеопазването.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Предоставяне под наем на самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.3456.1.42 с площ от
61,45 кв.м. по КККР на гр. Тутракан, за нуждите на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището
на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, с начин на трайно
ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Актуализация на бюджета на Община Тутракан
за 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Кандидатстване на Община Тутракан с проектно
предложение към Министерство на младежта и спорта.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Кандидатстване на Община Тутракан с проектно
предложение към Министерство на младежта и спорта.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Даване на разрешение за изработване на
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за обект: „Реконструкция на съществуващ канал”
(елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Изказвания, питания, становища и предложения
на граждани. Разни
Гласували: 16 съветници, За - 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198о, ал.1 и чл.198п, ал.1 от Закона за водите,
Общински съвет град Тутракан дава съгласие да се
предприемат съответните действия за актуализация
на дружествения договор на „ВИК” ООД гр. Силистра,
във връзка с взети решения на общи събрания на съдружниците (проведени на 01.07.1997 г., 15.12.1997 г.,
14.07.1998 г. и 04.05.2000 г.) и вписани обстоятелства
в търговския регистър, както следва:
1. Навсякъде наименованието на дружеството да се
промени от „ВИК” на „Водоснабдяване и канализация”;
2. В чл.3 предметът на дейност да стане:
„Проучване, проектиране, изграждане, стопанисване, поддържане и управление на водоснабдителните
и канализационни, електро и топлоенергийни системи

и пречиствателни станции, транспортна и търговска
дейност, СМР услуги в страната и зад граница.”
3. В чл.11, ал.1 и ал.2 да се променят, както
следва:
„(1) Основния капитал на дружеството е в размер
на 192 410 лв. Той се състой от 19 241 дяла, по 10
лв. всеки.”
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
- Държавата – 9813 дяла на стойност 98 130лв.;
- Община Алфатар – 192 дяла на стойност 1
920лв.;
- Община Главиница – 962 дяла на стойност
9 620лв.;
- Община Дулово – 1924 дяла на стойност 19
240лв.;
- Община Кайнарджа – 385 дяла на стойност
3 850лв.;
- Община Силистра – 4 233 дяла на стойност
42 330лв.;
- Община Ситово – 385 дяла на стойност 3 850лв.;
- Община Тутракан – 1 347 дяла на стойност
13 470лв.;
4. Управителя на „ВИК” ООД гр. Силистра да
предприеме съответните действия за обявяване в
Търговския регистър на актуализирания дружествен
договор, съгласно чл.119, ал.4 от Търговския закон.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет –
гр. Тутракан:
Приема отчета на Председателя на Общински
съвет – Тутракан за дейността на Общински съвет – гр.
Тутракан и постоянните комисии към него за периода
01 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет гр. Тутракан:
Приема отчет на Кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Тутракан.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 423
На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21,
ал.1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Тутракан
одобрява промяна в общата численост на персонала
в Община Тутракан като разкрива допълнително
3/три/ щ.бр. „Социален асистент” в дейност 561
„Социален асистент”.
Възлага на Кмета на Община Тутракан да извърши
действията, свързани с изпълнение на решението.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 424
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Тутракан отпуска еднократна помощ на
Даниела Маринова Стелиянова с ЕГН: 650228ХХХХ,
гр. Тутракан, ул. „Вела Пискова” №3А, на стойност
1500,00 лева.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 425
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал.3, чл.11, ал.1, т.2 и т.3; ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 г., за
определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена
на МОН за учебната 2017 – 2018 година, Общински
съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой
ученици в паралелките на СУ „Христо Ботев”, гр.
Тутракан, както следва:
Маломерна самостоятелна паралелка в XIIа
клас, професионална паралелка по професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”,
пълняемост 15 ученици, недостиг 3 (трима) ученици/
минимален брой 18 с 3 по – малко от регламентирания в Наредба №7 минимален брой ученици и
осигурява минимални допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес в размер: /за 3
ученици х 2000 лв./ х 20% = 1200 лева.
2. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал.3; чл.11, ал.1, т.2 и т.3; ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 година,
за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена
на МОН за учебната 2017-2018 година, Общински
съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой
ученици в паралелките на ОУ „Стефан Караджа”, с.
Цар Самуил, както следва:
Маломерна слята паралелка:
I и II клас, пълняемост 14 ученици и недостиг 2
ученици и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в размер:
/за 2 ученици х 1701 лв./ х 40% = 1360.80 лева.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
във връзка с чл.9а, ал.3, чл.11, ал.1, т.2 и т.3; ал.2,
ал.3, ал.4 и ал.5 на Наредба №7 от 29.12.2000 г., за
определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена
на МОН за учебната 2017-2018 година, Общински
съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой
ученици в паралелките на ОУ „Стефан Караджа”, с.
Цар Самуил, както следва:
Маломерна слята паралелка в V и VII клас,
пълняемост 8 (осем) ученици и недостиг от 10
(десет) ученици при минимален брой 18 и осигурява
минимални допълнителни средства за обезпечаване
на учебния процес в размер:
/за 10 ученици х 1701 лева/ х 40% = 6804.00 лева.
Маломерна самостоятелна паралелка в VI клас
с пълняемост 7 (седем) ученици и недостиг от 11
(единадесет) при минимален брой 18 и осигурява
допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в размер:
/за 11 ученици х 1701 лева/ х 20% = 3742.20 лева.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 427
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и
чл.3, ал.1 от Постановление №128 на МС от 29.06.2017
г. за приемане на Списъка на Средищните детски
градини и училища в Република България, определяне
на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища и определяне на финансови
правила за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните детски градини
и училища, Общински съвет предлага на Министъра
на образованието и науката ДГ „Патиланчо” – гр.
Тутракан да бъде включена в Списъка на средищните
детски градини в Република България за учебната
2017/2018 година.
Гласували: 14 съветници, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 от Постановление №128 на МС от
29.06.2017 г. за приемане на Списъка на Средищните
училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища
и определяне на финансови правила за разходване
на средствата за допълнително финансиране за
осигуряване обучението на пътуващите ученици от
средищните училища, Общински съвет предлага на
Министъра на образованието и науката СУ „Йордан
Йовков” и СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан да бъдат
включени в Списъка на средищните училища в
Република България за учебната 2017-2018 година.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 429
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.36
във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и ал.3 и от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет
- Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на недвижим
имот – частна общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Никола Йонков
Вапцаров” в кв.22, УПИ – II по плана за регулация от
1976 г., 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. и определя пазарна стойност на имота в размер на
2782,00 /Две хиляди седемстотин осемдесет и два /лв.
2. Продажбата да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ,
при начална тръжна цена от 2782,00 /Две хиляди
седемстотин осемдесет и два/ лв.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 6 ал. 1 от ЗОС, чл. 25 ал. 1, ал.3 т.5 от ЗСПЗЗ,
Общински съвет град Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за делба на поземлен имот
№050098, находящ се в землището на с. Варненци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, местност „До лозята”,
шеста категория, съгласно АПОС №431/03.11.2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отдели имот, с площ
от 6,149 дка от поземлен имот №050098, находящ
се в землището на с. Варненци, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 10149, местност „До лозята”, шеста категория
и обособяването му като поземлен имот №050109.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна вида на собствеността на новообразувания поземлен имот №050109
от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна в начина на
трайно ползване на новообразувания поземлен имот
№050109 от „пасище, мера” в „овощна градина”.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за промяна вида
на собствеността на новообразувания имот №050109
и начина на трайно ползване на същия.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 431
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка
с §12 т.2 от Преходните и заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите, чл.8 ал.9 и чл.14 ал.7 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Тутракан:
1. Открива процедура за избор на оператор
на язовирна стена 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-18-6/04.02.2008г. на Изпълнителния директор
на АГКК, с площ 104202 кв.в., за който има съставен
Акт за публична общинска №4/15.07.1997 г. чрез
предоставянето му под наем чрез публичен търг с
явно наддаване, за срок от 10 години.
2. Прилежащата инфраструктура и принадлежности към обекта на търга – няма.
3. Определя начална годишна тръжна наемна цена
в размер на 3 192,00 (три хиляди сто деветдесет и
два) лв. без ДДС.
4. Специфични условия към участниците в търга:
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.
5. Депозит за участие в размер на 300 (триста) лв.
6. 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.
7. Определя следните договорни условия:
7.1. След подписване на договора за избор на
оператор на язовирна стена същия се задължава
съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се
снабди с разрешително за ползване на воден обект.
7.2. Операторът на язовирната 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./.
7.3. Операторът на язовирната 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.
7.4. Операторът на язовирната 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.
8. Упълномощава Кмета на общината да проведе
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на гореописания имот и сключи договор.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 432
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет град Тутракан,
I. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за
2017 г., приета с решение № 333 по Протокол №
20/26.01.2017г. на Общински съвет град Тутракан, с
имоти, както следва:
1. В раздел „А” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да предостави под наем, част I – чрез
публичен търг или конкурс, за землище с. Търновци,
поземлен имот №020056, с площ от 33,336 дка и
начин на трайно ползване „мочурище”, местност
„Антимовски път”;
2. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен
имот №73496.2.52, с площ от 19,090 дка, местност
„Калимок”, шеста категория;
3. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.758, с площ от 0,610 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
4. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.760, с площ от 0,543 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
5. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.759, с площ от 0,568 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
6. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.427, с площ от 0,783 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
7. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.428, с площ от 0,242 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
8. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан

има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.429, с площ от 0,206 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
9. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.724, с площ от 0,451 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
10. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.725, с площ от 0,556 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
11. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен
имот №73496.505.7, с площ от 0,535 дка, местност
„Голишна”, четвърта категория;
12. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.Белица, поземлен
имот №000301, с площ от 12,181 дка, местност „До
селото”, четвърта категория;
13. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.104.203, с площ от 3,296 дка, местност „Ст.
Двор на гр. Тутракан”;
14. В раздел „А” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да предостави под наем, част I – чрез
публичен търг или конкурс, за землище с. Старо село,
поземлен имот №000131, с площ от 12,715 дка и начин
на трайно ползване „изоставени трайни насаждеия”,
местност „Пеева градина”;
15. В раздел „А” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да предостави под наем, част I – чрез
публичен търг или конкурс, за землище с. Цар Самуил,
поземлен имот №050060, с площ от 117,137 дка и
начин на трайно ползване „наводнена нива”, местност
„Фондови места”;
16. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище с.Белица, поземлен
имот №052015, с площ от 1,489 дка, местност „До
селото”, четвърта категория;
17. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.488, с площ от 0,573 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
18. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.489, с площ от 0,585 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
19. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.490, с площ от 0,363 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
20. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.491, с площ от 0,392 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
21. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.492, с площ от 0,356 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
22. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Старо село, поземлен имот
№079016, с площ от 26,472 дка, местност „Тополите”,
пета категория;
23. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Антимово, поземлен имот
№000058, с площ от 26,472 дка, местност „Тополите”,
пета категория;
24. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен
търг или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен
имот №73496.505.29, с площ от 2,837 дка, местност
„Голишна”, четвърта категория;
25. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Антимово, поземлен имот
№000149, с площ от 1,853 дка, местност „До село”,
четвърта категория;
26. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Антимово, поземлен имот
№000175, с площ от 1,786 дка, местност „До село”,
четвърта категория;
27. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Антимово, поземлен имот
№000153, с площ от 5,783 дка, местност „До село”,
четвърта категория;
28. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище с.Антимово, поземлен имот
№000152, с площ от 1,845 дка, местност „До село”,
четвърта категория;
29. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде, част I – чрез публичен търг
или конкурс, за землище гр.Тутракан, поземлен имот
№73496.504.709, с площ от 0,392 дка, местност „Зад
болницата”, четвърта категория;
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 433
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 24”а” ал. 5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, Общински съвет
гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг
с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №050060,
находящ се в землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ
78238, с площ от 117,137 /сто и седемнадесет дка
сто тридесет и седем кв.м/ дка, местност „Фондови
места”, четвърта категория, за срок от 10 /десет/ стопански години, за изграждане на трайни насаждения.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна тръжна цена в
размер на 55,00 /петдесет и пет лв/ лева/дка
3. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период в срок от 3 /три/
стопански години, съгласно чл. 13 ал.1 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд. За останалия период се
заплаща годишен наем в размер на достигната на
търга наемна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 24”а” ал. 5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, Общински
съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг
с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделска земя , съставляваща поземлен имот №000131,
находящ се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ
69078, с площ от 12,715 /дванадесет дка седемстотин
и петнадесет кв.м/ дка, местност „Пеева градина”,
шеста категория, за срок от 10 /десет/ стопански
години, за изграждане на трайни насаждения.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна тръжна цена в
размер на 55,00 /петдесет и пет лв/ лева/дка
3. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период в срок от 3 /три/
стопански години, съгласно чл. 13 ал.1 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд. За останалия период се
заплаща годишен наем в размер на достигната на
търга наемна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 435
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с
явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти,
находящи се в землището на с. Антимово, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 00494, както следва:
1.1. Поземлен имот №000058, местност „До
селото”, с площ от 0,450 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
2231/01.06.2017 г;
1.2. Поземлен имот №000149, местност „До
селото”, с площ от 1,853 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
2224/30.05.2017 г.
1.3. Поземлен имот №000152, местност „До
селото”, с площ от 1,845 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
1969/28.03.2016 г.
1.4. Поземлен имот №000153, местност „До
селото”, с площ от 5,783 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
1968/28.03.2016 г.
1.5. Поземлен имот №000175, местност „До
селото”, с площ от 1,786 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
1961/28.03.2016 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ първоначална тръжна цена, както
следва:
2.1. за поземлен имот №000058 – първоначална
тръжна цена в размер на 412,00 /четиристотин и
дванадесет лв/ лева;
2.2. за поземлен имот №000149 – първоначална
тръжна цена в размер на 1 698,00 /хиляда шестстотин
деветдесет и осем лв/ лева;
2.3. за поземлен имот №000152 – първоначална
тръжна цена в размер 1 691,00 /хиляда шестстотин
деветдесет и един лв/ лева;
2.4. за поземлен имот №000153 – първоначална
тръжна цена в размер на 5 300,00 /пет хиляди и
триста лв/ лева;
2.5. за поземлен имот №000175 – първоначална
тръжна цена в размер на 1 637,00 /хиляда шестстотин
тридесет и седем лв/ лева.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в размер на 10
% от обявената първоначална тръжна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг
с тайно наддаване за разпореждане с недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ
незастроен поземлен имот, находящ се в землището
на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, имот
№050024, местност „Топкору”, с площ от 101,616 дка,
трета категория, с начин на трайно ползване „писта
(селскостопанско летище)”, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 1777/23.01.2014 г. по реда
на Глава пета от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
при първоначална тръжна цена в размер на 223 200,00
/двеста двадесет и три хиляди и двеста лв/ лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с
явно наддаване за разпореждане с недвижими имоти,
находящи се в землището на с. Белица, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, както следва:
1.1. Поземлен имот №000301, местност „До
селото”, с площ от 12,181 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
1690/24.04.2014г.;
1.2. Поземлен имот №020037, местност „До
селото”, с площ от 6,125 дка, трета категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
867/29.04.2011г.;
1.3. Поземлен имот №052015, местност „До
селото”, с площ от 1,489 дка, четвърта категория,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
2200/22.03.2017г.
2. ОПРЕДЕЛЯ първоначална тръжна цена, както
следва:
2.1. за поземлен имот №000301 – първоначална
тръжна цена в размер на 11 773,00 /единадесет хиляди седемстотин седемдесет и три лв/ лева.
2.2. за поземлен имот №020037 – първоначална
тръжна цена в размер на 5 920,00 /пет хиляди деветстотин и двадесет лв/ лева.
2.3. за поземлен имот №052015 – първоначална
тръжна цена в размер 1 439,00 /четиристотин тридесет и девет лв/ лева.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в размер на 10
% от обявената първоначална тръжна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 438
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба с недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на
с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078,
представляващ имот №079016, местност „Тополите”,
с площ от 26,472 дка, пета категория, с начин на
трайно ползване „изоставени трайни насаждения”,
съгласно Акт за частна общинска собственост №
2125/06.10.2016 г. по реда на Глава пета от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, при първоначална тръжна
цена в размер на 24 262,00 /двадесет и четири хиляди
двеста шестдесет и два лв/ лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 439
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, ал.2 и във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински
съвет гр. Тутракан дава съгласие, община Тутракан да
предостави на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Тутракан - Сливо поле”, временен
безлихвен заем за осигуряване на финансов ресурс
в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за
изпълнение на многофондова Стратегия за ВОМР.
Възлага на кмета на община Тутракан да сключи
Договор за временен безлихвен заем със СНЦ „МИГ
Тутракан – Сливо поле” за предоставяне на финансов
ресурс, който да бъде възстановен след отчитането
изпълнението на Стратегия за ВОМР.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.8, ал.9 и чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.17а
от НРПУРОИ и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост за
2017г. в раздел III, с нова буква Г „Имоти, предоставени за управление”, както следва: предоставяне на
безвъзмезно управление на съществуваща рампа и

31.08.-6.09.2017 г.
козирка с обща площ от 67,36 кв. м, и ползване на
прилежащ терен за поставяне на навес за линейки
и 3бр. паркоместа с обща площ от 104,70 кв.м, за
нуждите на ФСМП- Тутракан, находящи се в имот с
идентификатор №73496.500.567 по КККР на гр. Тутракан в полза на Министерство на здравеопазването.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне за безвъзмездно управление на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, за нуждите на Филиал за спешна
медицинска помощ гр. Тутракан, за срок от 10 /
десет/ години на съществуващи съоръжения - рампа
и козирка с площ 67,36 кв. м, и ползване на прилежащ терен за поставяне на навес за линейки и 3бр.
паркоместа с обща площ от 104,70 кв. м /съгласно
одобрено архитектурно заснемане/, находящи се
в имот с идентификатор №73496.500.567 целия
с обща площ 17895 кв.м по КККР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД
на АГКК гр. София, в кв.2, в имот отреден за болница,
съгласно АОС №599/25.11.2016 г.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
сключи договор за безвъзмездно управление и
ползване с Министерството на здравеопазването,
или с упълномощено от министъра лице.
4. ДОПУСКА предварително изпълнение на
решението, съгласно чл.60, ал.1 от АПК.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,
ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.31 и чл.32 от Закона за политическите партии
и чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне под наем
на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака
и ВМРО”, недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.3456.1.42 с площ от
61,45кв.м по КК и КР в сграда с идентификатор
№73496.501.3456.1, находяща се в гр. Тутракан,
ул. Силистра №2 за нуждите на общинското и
ръководство, за срок до края на мандата на 44-то
Народно събрание.
2. ОПРЕДЕЛЯ месечен наем на предоставеното
помещение в размер на 38,51 лв. /Тридесет и осем
лева и 51 ст./ без ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно предоставяне под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32,
ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг
с явно наддаване за разпореждане с недвижими
имоти – частна общинска собственост, находящи се
в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по реда
на Глава пета от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, при пазарна цена, определена и утвърдена от
Общински съвет град Тутракан и стъпка за наддаване
в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена,
както следва:
Поземлен имот №73496.505.7, местност - "Голишна", Кат. - IV, Площ/дка по АОС - 0,535, Площ/дка по
скица - 0,535, Пазарна цена/лв. - 517,00 лв.
Поземлен имот №73496.505.29, местност - "Голишна", Кат. - IV, Площ/дка по АОС - 2,837, Площ/
дка по скица - 2,837, Пазарна цена/лв. - 2 742,00 лв.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да
извърши всички необходими действия за правилното
и законосъобразно провеждане на търга и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 443
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 гр. Тутракан
1. АКТУАЛИЗИРА бюджета на община Тутракан
за 2017 г., както следва:
ПРИХОДИ + 6 000,00 лева
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
§ 24-05 приходи от наеми на имущество + 6
000 лв.
РАЗХОДИ + 6 000,00 лева
Функция „Образование”
Дейност 311 – Детски градини
§ 10 - 15 материали + 6000 лв.
2. Възлага на кмета на общината да отрази
промените по бюджета.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Тутракан, дава съгласие:
1. Община Тутракан да подготви и да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на мини
футболно игрище в ПИ №82, УПИ V, кв.33 по плана на
с.Преславци, община Тутракан, област Силистра” по
Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане
на строителството и ремонта на спортни обекти и
съоръжения към Министерство на младежта и спорта.
2. Декларира, че дейностите в проект „Изграждане на мини футболно игрище в ПИ №82, УПИ V,
кв.33 по плана на с.Преславци, община Тутракан,
област Силистра” съответстват на приоритетите на
общинския план за развитие.
3. Възлага на кмета на Община Тутракан последващите законови действия по изпълнението на
настоящото решение.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 445
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Тутракан, дава съгласие:
1. Община Тутракан да подготви и да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на мини
футболно игрище в УПИ II, кв.24 по плана на с.Цар
Самуил, община Тутракан, област Силистра” по
Наредба №2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане
на строителството и ремонта на спортни обекти и
съоръжения към Министерство на младежта и спорта.
2. Декларира, че дейностите в проект „Изграждане на мини футболно игрище в УПИ II, кв.24 по плана
на с.Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра”
съответстват на приоритетите на общинския план
за развитие.
3. Възлага на кмета на Община Тутракан последващите законови действия по изпълнението на
настоящото решение.
Гласували: 16 съветници, За – 16, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 446
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМС , във
връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „
Разрешение за изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината….” и приложените
документи удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ :
На Община Тутракан да възложи изработване
на проект Подробен устройствен план /ПУП / Парцеларен план /ПП/ за обект: ”Реконструкция на
съществуващ канал” (елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия ).
Да се представи проект: ПУП-ПП в съответствие с
изискванията на Закона за устройтво на територията
/ЗУТ/, Наредба № 8/14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройсвените схеми и планове, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Плановете да бъдат изработени в цифров и
графичен вид.
Проектът да се представи в три екземпляра –
оригинал на недеформируема основа и на магнитен
носител.
Проектите да са съгласувани със заинтересуваните експлоатационни дружества – представяне на
писмено становище от ведомствата.
Гласували поименно: 16 съветници, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ȼɟɞɧɴɠ ɤɚɬɨ ɞɟɬɟ ɫɟ ɨɩɢɬɚɯɞɚɨɛɟɥɹɝɥɚɜɚɥɭɤɢɛɚɛɚ
ɦɟɩɨɫɴɜɟɬɜɚ
Ʉɨɝɚɬɨɬɴɧɤɚɬɚɧɟɫɟɫɜɚɥɹɫɜɚɥɹɣɞɟɛɟɥɚɬɚ
Ɍɨɡɢɭɪɨɤɢɞɨɞɟɧɞɧɟɲɟɧ
ɦɢɩɨɦɚɝɚɜɠɢɜɨɬɚ

ɬɯɢɥɹɞɧɢɹɬɤɥɢɟɧɬɧɚɧɚɲɢɹ ɫɟɨɠɟɧɹɬ"
 ɇɟ ɡɚɛɪɚɜɢɯ ɫɢ ɩɭɪɚɬɚ
ɫɴɞɉɨɫɥɭɱɚɣɬɨɜɚɫɴɛɢɬɢɟ
Ɍɚɤɚɟɜɴɜɜɫɹɤɚɞɴɪɠɚɜɚ ɜɴɪɯɭɧɟɝɨ
ɦɨɠɟɬɟɫɚɦɞɚɢɡɛɟɪɟɬɟɜɤɨɣ ɫɢɧɟ
ɡɚɬɜɨɪ ɳɟ ɢɡɥɟɠɢɬɟ ɩɪɢɫɴɈɬɤɨɝɚɫɚɜɢɝɴɪɞɢɬɟ"
ɞɚɬɚɫɢ
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢ ɞɠɟɧɬɴɥɦɟɧ
Ɉɬɪɚ
ȼɠɟɧɫɤɢɹ
ɤɴɦɢɤɨɧɨɦɚɫɢ
 ɋɬɚɜɚ ɜɴɩɪɨɫ ɡɚ ɩɢɥɟɲȾɠɨɧɞɨɧɟɫɢɦɢɪɨɹɥɚ
ɤɢɬɟ
Ɋɟɤɥɚɦɚɬɚɡɚɤɪɟɞɢɬɬɪɹɛɓɟɫɜɢɪɢɬɟɥɢɫɴɪ"
Ⱥɚɜɱɟɪɚɲɧɢɫɚ
Ʉɚɬɚɞɠɢɹ ɫɩɢɪɚ ɛɥɨɧɞɢɧ- ɜɚ ɞɚ ɫɟ ɱɟɬɟ ɧɚɨɛɚɪɬɧɨ ɇɟ
ɤɚȺɩɬɟɱɤɚɢɦɚɬɟɥɢ"
ȼɡɟɦɢ ɤɪɟɞɢɬ ɇɹɦɚɲ ɩɪɚРАБОТА ПРЕДЛАГА:
Ʌɨɲɨɥɢɜɢɟɧɟɳɨ"
ɛɥɟɦ ɚ ɇɹɦɚɲ ɩɪɨɛɥɟɦ"
ȼɡɟɦɢɤɪɟɞɢɬ
Фирма търси шофьори за гондоли и 4-оси
ɀɟɧɚɡɜɴɧɢɧɚɦɴɠɚɫɢ
самосвали.
Ʉɴɞɟɫɢɫɤɴɩɢ"Ⱥɡɫɟɫɴ Ɂɞɪɚɜɟɣ ɫɤɴɩɢ ɤɚɤɜɨ
ɛɭɞɢɯɚɬɟɛɬɟɧɹɦɚ
ɩɪɚɜɢɲ"
Осигурена квартира в гр. Каолиново.
Ɇɚɪɨɤɴɞɟɫɢɫɟɫɴɛɭɞɢɥɚ
Ʌɟɝɧɚɥɫɴɦɫɢɜɟɱɟɤɚɧɹ
Тел. за връзка: 0879 977 113
ɦɚɬɜɨɣɬɚɦɚɦɚ"
ɫɟɞɚɡɚɫɩɢɜɚɦȺɬɢ"
ɋɟɞɹɜɛɚɪɚɡɚɞɬɟɛɝɨɜɟɉɴɪɜɢɬɟɞɭɦɢɧɚȺɞɚɦɤɴɦ ɞɨɝɥɟɞɚɦɤɚɤɫɟɜɴɪɬɢɲɢɧɟ
ȿɜɚ ɛɢɥɢ  Ⱦɚ ɢɞɟɦ ɭ ɧɚɫ ɦɨɠɟɲɞɚɡɚɫɩɢɲ
ɧɚɲɢɬɟɝɢɧɹɦɚ
ɏɨɪɚɬɚ ɫɦɟ ɤɚɬɨ ɜɢɰɨɜɟ
ɉɴɪɜɚɛɪɚɱɧɚɧɨɳɉɪɢɡɨ- Ʉɨɣ ɬɴɩ ɤɨɣ ɫɦɟɲɟɧ ɤɨɣ
ɪɢɜɫɩɚɥɧɹɬɚɧɚɦɥɚɞɨɠɟɧɰɢ- ɧɟɪɚɡɛɪɚɧ
до Общинския пазар предлага:
ɬɟɆɢɥɚɛɢɥɢɦɢɞɨɧɟɫɥɚ
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
ɱɚɲɚɜɨɞɚ"
Ʉɨɬɟɞɚɣɦɢɬɟɥɟɮɨɧɚɫɢ
торове, техническа сяра за пчелари
ɈɬɫɴɫɟɞɧɚɬɚɫɬɚɹɫɚɨɛɚɠɅɟɥɟɤɨɥɤɨɫɢɩɴɪɝɚɜɅɸЗа справки: 0866 60 079
ɞɚɫɜɟɤɴɪɜɚɬɚ
ɛɨɜɨɬɩɪɴɜɩɨɝɥɟɞɚ"

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 36/29.08.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
План за регулация /ПР/ за УПИ ХIII - „За озеленяване” в
кв.9 от ЗРП на гр.Тутракан, а по Кадастрална карта
Тутракан, действаща от 2008 год. за ПИ 73496.500.3538
разделен на два нови имота: 73496.500.4104 предвиден
за тупик-второстепенна улица и 73496.500.4105 – запазва се предназначението му за озеленяване.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Ɇɢɬɟɦɚɦɚɬɴɣɤɚɤɬɨɫɢ
 Ʌɟɥɟ ɤɨɥɤɨ ɫɢ ɧɚɢɜɧɚ
ɫɟɡɚɩɨɬɢɥɫɚɦɨɫɬɭɞɟɧɚɜɨɞɚ Ƚɪɚɛɟɠ
ɬɢɬɪɹɛɜɚ
Ⱥɤɨɫɬɚɧɚɜɟɝɚɧɬɨɳɟɟɧɟ
ɀɟɧɚɬɚ ɫɴɦ ɹ ɡɚɩɢɫɚɥ ɜ ɡɚɳɨɬɨ ɨɛɢɱɚɦ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɩɨɞɢɦɟɬɨȺɤɨɦɟ ɡɚɳɨɬɨ ɧɟɧɚɜɢɠɞɚɦ ɪɚɫɬɟɧɚɦɟɪɢɬɟ ɦɴɪɬɴɜ ɡɜɴɧɟɬɟ ɧɢɹɬɚ
ɬɭɤ
ɋɬɚɪɯɢɪɭɪɝɫɴɜɟɬɜɚɦɥɚɞ
Ⱥɤɨ ɫɟɞɢɬɟ ɫɴɫ ɫɴɩɪɭɝɚɬɚ ɇɟɧɚɬɢɫɤɚɣɬɨɥɤɨɜɚɫɤɚɥɩɟɫɢ ɜ ɤɢɧɨɬɨ ɚ ɞɨ ɜɚɫ ɫɟɞɧɟ ɥɚɳɟɨɞɪɚɫɤɚɲɦɚɫɚɬɚ
ɤɪɚɫɢɜɚ ɠɟɧɚ ɧɟ ɫɟ ɪɚɡɫɬɪɨɣɜɚɣɬɟ Ɇɨɠɟɲɟ ɞɚ ɟ
ɋɢɧɩɢɬɚɛɚɳɚɫɢ
ɨɛɪɚɬɧɨɬɨ
Ɍɚɬɟɜɹɪɧɨɥɢɟɱɟɜɧɹɤɨɢ ɫɬɪɚɧɢ ɜ Ⱥɡɢɹ ɦɴɠɴɬ ɧɟ
ɉɨɞɫɴɞɢɦɢȼɢɟɫɬɟɞɟɫɟ- ɩɨɡɧɚɜɚ ɠɟɧɚ ɫɢ ɞɨɤɚɬɨ ɧɟ

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

АГРОАПТЕКА

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Мамо,прочети ми!

ƩƽǕƽǅƩǂǔǋǇƽ
Майчета, бабчета и тук
таме татенца, знаете
ли приказката за Маша и
Мечока? Ето я!
Живели някога една баба
и един дядо. Те имали внучка, която се казвала Маша.
Понеже живеели до гората,
винаги й казвали:
- Машенка, не излизай извън двора. В гората може
да те чака лошият Мечок.
Но Маша много, много не
слушала и един ден излязла
да си набере горски цветя.
А там, зад едно дърво, се
криел лошият Мечок. И
когато Маша навлязла в
гората той изскочил и я
грабнал. Маша започнала

да вика, но Мечокът бягал
бързо и я отнесъл в своята
хралупа. Там я оставил на
едно пънче и й казал:
- Маша, от днес тук ще
стоиш и ще ми правиш
топли банички! Аз отивам
да търся мед, а като се
върна баничките да ме
чакат.
Излязъл Мечока и заключил здраво вратата. Маша
започнала да плаче. Не
искала да живее с Мечока.
Искала при баба и при дядо.
Тогава на прозорчето се
почукало:
- Маша ние сме се събрали - зайчета, катерички,
таралежчета и сърнички. И

знаем как да ти помогнем.
Те и прошепнали нещо
на ушенцето и Маша се
засмяла. После се заела да
прави банички. Направила
няколко тави и седнала да
чака Мечока. А той скоро
дошъл и носел мед.
- Мммм, че хубаво мирише - казал Мечокът и започнал да лапа баничките.
Когато стигнал до третата тава, Маша му казала:
- Мили Мечо, аз ще остана с теб да живея, но ти
трябва да отидеш при баба
и дядо и да им занесеш
една тава от моите банички. Да си хапнат и те.
Мечокът се съгласил, а
Маша казала:
- Ти сега излез да видиш
дали не вали дъжд, а аз ще
приготвя коша с банички.
Но да не ги изядеш! Аз ще
се кача на комина да те
гледам.
Когато Мечокът излязъл
Маша скочила в коша и
поставила на главата си
тавата с банички. Мечокът се върнал и като не
намерил Маша си помислил, че тя се е качила на
покрива. Мечокът сложил
коша на гърба. Той му се
сторил доста тежък, но

мечокът не обърнал внимание. Като повървял си
помислил, че няма защо да
носи баничките на баба и
дядо и смъкнал коша да ги
изяде.
- Ще поседна ей сегичка, на зелената тревичка.
Баничките ще изям! Да, да
ще ги изям!
Маша надигнала тавата
и се провикнала:
- Виждам, виждам, на
тревата не сядай! Баничките не пипай!
Мечокът с въздишка
вдигнал коша и тръгнал.
Скоро стигнал до къщата
на баба и дядо и отново
смъкнал коша, за да изяде баничките, но тогава
изскочили от гората катеричките, зайчетата,
сърничките, таралежчета
и започнали да го замерват
кой с каквото може. Мечокът се развикал:
- Олеле боли, дъжд от камъни вали, град от тръни
и бодли.
Захвърлил коша и побягнал. Бабата и дядото
излезли от къщи и много
се зарадвали, че Маша се
е върнала. И всички му
друснали едно хорце.

Мамчето

Елица Камбурова първа в два
международни певчески конкурси

31.08.-6.09.2017 г.

Старостта не е порок!
Урок № 7

Отрязаните коси

Този урок трябваше да бъде за болежките. Но реших да
го оставя за следващия път, защото ми хрумна нещо. Реших да се подстрижа, но тогава дъщерята ми каза: „Защо
възрастните жени си подстригват косите? С дълга коса си
по- хубава.”
И така аз се отказах, но започнах да се вглеждам в повъзрастните жени. И наистина, всички които виждах бяха
с къси коси. Казват, че късата коса, придавала младолик
вид, но това е само претекст да се подстрижем. Да ни е
по-леко, така да се каже. С възрастта косата изтънява и се
изсушава по-бързо. Оредява и побелява. Не ни е грижа за
нея. Какво значение има, че не сме хубави. Някой въобще
забелязва ли ни?
Старостта настъпи неусетно.
Появиха се бели коси.
Изчезнаха къдриците кокетни
и май че ти се примири.
Невидима ще бъдеш вече
и сянка вече на жена
остана младостта далече
подобно края на творба.
И да отрежеш най-напред косата.
И да настъпи късота.
Ти хрумва мисъл глуповата,
че туй е твоята съдба.
Но защо да режем косите си? Я се разбунтувайте като
мене! Не се е случило нищо лошо! Просто косата, както и
тялото ни, има нужда от повече грижи. Косата побелява,
защото пигментацията и UV-защитата изчезват. Тогава ще
я боядисаме! Умният подбор на цветове е важен, за да се
избегне ужасяващия „фалшив” изглед.
И няма да я подрязваме. Нека да е поне до раменете. Ще
я измием, ще я подсушим и ще й придадем обем. Няколко
свободно висящи кичура ще придадат закачлив вид. Влезте
в някой сайт в интернет! Там ще разгледате прически с
дълги коси за по-възрастни дами – например "дълго каре".
Ще се огледате в огледалото и ще се харесате. И другите
ще ви харесат, а някои ще ви завидят. Ха-ха-ха!
Но, не - към ножицата не посягай
и не отрязвай пролетта!
От мислите за зимата ти бягай,
развей си дългата коса!
Ами... това е за днес. Е, следващият урок, наистина, ще
е за болежките. До скоро!

Оптимистката
периода 21-23 август
Елица Камбурова от
Тутракан участва в
два международни конкурса и спечели три златни
медала.
На 25-то юбилейно издание
на Арт център "Кърнолски"
"Ние - 21 век" Елица подели
първото място с момче от
Казахстан, което участва
и в конкурса "Речни ноти".
"Ние - 21 век" завърши с
грандиозен гала-концерт в
амфитеатър "Свети Влас",

В

а запис от концерта ще
гледаме съвсем скоро по
БНТ. В конкурса се включиха
над 480 деца - певци и танцьори, оценявани от 5-членно международно жури.
За втора поредна година Елица участва и на
фестивала "Съзвездия в
Несебър". И тук, в сериозна
международна конкуренция,
тя спечели 1-во място в категория "Поп и джаз пеене"
и първо място в категория
"Фолклор".
“ТГ”

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 август - Марияна ГЕОРГИЕВА, Мл.експерт "Управление на проекти", Община Тутракан
1 септември - Юлияна ГАНЕВА, Гл.спец. "ДеловодителОбС, Община Тутракан
1 септември - Силвия БОЯДЖИЕВА, Аниматор, Община Тутракан
2 септември - Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на
ОЦИД, Община Тутракан
2 септември - Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт "Регионално развитие", Община Тутракан
2 септември - Леман ОСМАН, Секретар на МКБППМН,
Община Главиница

2 септември - Веселина ИВАНОВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 септември - Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 септември - Галина МАРИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог,
Ротари Клуб Тутракан
5 септември - Тодор КАРАИВАНОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Александър ГЕОРГИЕВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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