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„Охридското слънце" грейна с
песните и танците на Нова Черна
Радка СТЕФАНОВА
о покана на фолклорна
асоциация "Igraorec"
- Скопие и Ансамбъл
за народни песни и хора
"Skopje" фолклорните групи към НЧ "Васил Йорданов-1942 г.", с. Нова Черна
участваха в ХI Международен фолклорен фестивал
"Охридско слънце", който се
проведе в град Охрид, Македония от 25 до 29 август
т.г. Целта на участието ни
в този фестивал бе да популяризираме нашите български песни и танци, като
средство за запознаване на
певци, танцьори, музиканти
от различни държави, да се
сприятелим и сътрудничим
със всички участници от
страните, представили се
на стр. 4

П

Нови 149 набори от данни с
"Да запазим костите си здрави!" обществено значение ще бъдат
- Възможност за измервания на костна плътност и телесен състав публикувани в отворен формат
А
В Главиница - на 8 септември:

социация „Жени без остеопороза“ е организатор
на информационна кампания „Да запазим костите си здрави!“. Събитието, което в гр. Главиница се осъществява със съдействието на общинската
администрация и кметовете на населените места,
ще се проведе на 8 септември (петък) от 10:00 до
12:00 часа в Поликлиниката, на ет. 2.
Представители на неправителствената пациентска организация ще запознае интересуващите се кои
са основните рискове за развитие на остеопороза

при мъжете и жените и какви мерки да следват, за
да запазят костите си здрави през всеки етап от
живота. Гражданите ще могат да попълнят тестове
за определяне на личния си риск и да научат повече
за ролята на храненето и двигателната активност
при профилактиката на това заболяване.
По време на събитието ще се проведат измервания
на костна плътност и телесен състав на цена 10,00
с предварително записване при кметове на населени
места или на тел.: 0884 71 44 39.

Тутраканска епопея, герои памет!

на стр. 5

на стр. 2
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НОВИНИ
ДАРЕНИЕ НА РОТАРИ
КЛУБ ТУТРАКАН
Тутраканските ротарианци дариха 200 лв. на
Градската пенсионерска
организация в крайдунавския град, информира президентът на благоторителната организация
Стоян Леков. По волята
на дарителя, средствата са предназначени за
транспортни разходи до
гр.Балчик, където пенсионелите са участвали във
фолклорно надпяване.
ДУХОВНИК, РОДОМ ОТ С.ЧЕРНОГОР, Е
ПРОТОСИНГЕЛ НА СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ
Софийската
света митрополия има нов протосингел. С благословението на
Негово Светейшество Българския патриарх и
Софийски митрополит Неофит
и с решение на
Софийския епархийски съвет от
15 юли на поста
протосингел е
назначен архимандрит Василий
Савов, който доскоро бе част от братството на
Троянския манастир.
Според църковния устав за протосингел се назначава
духовно лице с висше богословско образование. Протосингелът е помощник на митрополита в управлението
на епархията.
Архимандрит Василий Савов, който е родом от главинишкото село Черногор е роден на 21 ноември 1984
г. и след завършване на основното си образование в
родното село се насочва към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Продължава образованието
си в Богословския факултет на СУ.
"ТАМ, КРАЙ РЕКАТА"
Излезе първата книга
Александър
Димитров от
Тутракан, която е озаглавена "Там, край
реката". Тя е
посветена на
храм "Св. Николай", както
и на "Рибарска
махала", в пределите на която е и църквата. От книгата
може да се научи за историята, градежа,
майсторите,
освещаването,
свещениците,
проблемите,
паметните събития, както
и още много
интересни неща за тутраканския храм и улица "Рибарска".
"Искам да благодаря на проф. д-р Иван Гаврилов,
който отново доказа, че е пазител на позабравените
ни културни ценности. Благодаря също и на екипа на
Историческия музей, без които тази книга нямаше да
е факт" - споделя авторът.
Официалното представяне на книгата е на 19 септември от 17:00 ч. в Изложбената зала на музея.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА- ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ”
Редовно Общо събрание ще проведе МИРГ "Главиница
- Тутракан-Сливо поле" на 28 септември т. г. от 17.00
часа. Събранието ще се проведе в заседателната зала
на Община Тутракан, а неговия дневен ред са включени пет точки - освобождаване и приемане на нови
членове на МИРГ, избор на нов Управителен съвет и
промяна на Устава.
КРИМИНАЛЕ
Два пожара са възникнали на 30 август. Горели са
сметища край Главиница и село Черногор, но екипи на
противопожарните звена са ги погасили, преди да се
стигне до материални загуби.
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Просветното министерство обяви окончателно датите
за ваканциите и изпитите за учебната 2017/2018 г.
С

ледващата лятна ваканция за учениците
от VIII до XI клас ще
започне в края на юни 2018
г. Последният им учебен
ден ще бъде 29 юни 2018 г.
(петък). На 15 юни 2018 г.
приключват учениците от
V до VII клас, а най-малките
от I до IV клас – на 1 юни
2018 г.
Четири ще бъдат ваканциите през годината
– есенна, коледна, междусрочна и пролетна.
Есенната ще бъде от 1
ноември 2017 г. до 5 ноември 2017 г. включително.
Коледната ще продължи
от 23 декември 2018 г. до

2 януари 2018 г., а междусрочната – от 3 февруари
2018 г. до 6 февруари 2018
г. включително.
Пролетната ваканция за
учениците от I до XI клас
ще е от 31 март 2018 г. до
9 април 2018 г. За XII клас
почивката съвпада почивните дни за Великден (6-9
април 2018 г.).
Зрелостниците ще приключат училище на 15 май
2018 г., което ще им даде
възможност да се явят на
изпити за промяна на оценка по учебен предмет, както и за финална подготовка
за държавните зрелостни
изпити.

Пролетната сесия на
матурите и националните
външни оценявания (НВО)
след VII клас отново ще са
в едни и същи дни преди 24
май. Това се налага, за да
не се удължава краят на
учебната година за учениците от I до VII клас.
Държавният зрелостен
изпит (ДЗИ) и НВО по български език и литература
ще се проведат на 21 май
2018 г. Втората задължителна матура по предмет
по избор, както и външното
оценяване по математика
ще са на 23 май 2018 г. Двата дни ще бъдат неучебни
за всички ученици, освен за

тези в VII и XII клас.
Външните оценявания
след IV клас започват от
10 май 2018 г. с изпит по
български език и литература. Този по математика ще
бъде на 14 май 2018 г, а по
човекът и обществото и
човекът и природата – на
16 и 17 май 2018 г.
През предстоящата учебна година десетокласниците във всички училища в
страната ще се явят на национално външно оценяване
по дигитални компетентности. Изпитът ще бъде
в рамките на учебните
часове в дните между 11 и
“ТГ”
15 юни 2018 г.

Нови 149 набори от данни с обществено значение
ще бъдат публикувани в отворен формат
ови 149 набори от данни
с обществено значение
ще бъдат достъпни в
отворен формат до края на 2017
г. на Портала за отворени данни
www.opendata.bg. Това реши
правителството като утвърди
Списък с набори от данни по
приоритетни области, които да
бъдат публикувани на националния уеб базиран портал.
Сред тях са данни от автоматичните устройства за
записване на пътния трафик,
финансови показатели на общините, Национален регистър
на населените места, списък на
аптеки, с които НЗОК е сключила договор, статистика за отпуснати средства от Център фонд
за лечение на деца, списък с
резервираните имена в домейна

Н

от високо ниво на кирилица „бг“
и редица други.
Основната част от новите данни, предоставяни от институции
на централната администрация, ведомства и териториални
структури, са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност,
екология, туризъм, статистическа информация. Областните
администрации ще публикуват
до края на годината три нови
набори от данни за регистри,
свързани с дейността на областните комисии и съвети и
строителство.
Общинските администрации
ще публикуват общо 39 нови
набори от данни, свързани с образование, екология, финанси,
транспорт и други.

Съгласно изискванията на
Закона за достъп до обществена
информация, организациите от
обществения сектор публикуват
за повторна употреба публична
информация, която събират,
създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С
публикуването на данните на
националния портал за отворени данни www.opendata.bg сe
постига по-добра прозрачност
и отчетност и се подобрява
ползваемостта на публикуваните данни, както и достъпът
на гражданите и на бизнеса до
публична информация.
Порталът за отворени данни
е създаден през 2014 г. и представлява единна, централна,
публична уеб базирана информационна система, която

осигурява публикуването и управлението на информация за
повторно използване в отворен,
машинночетим формат, заедно
със съответните метаданни
(категории, номер на документ,
заглавие и други обозначения,
автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Платформата позволява цялостното
извличане на публикуваната информация или на части от нея.
Данните са свободно достъпни
и могат да бъдат използвани за
търговски и нетърговски цели.
В момента 429 организации
от обществения сектор са публикували общо 2211 набори от
данни на портала за отворени
данни. Повечето от данните
са регистри с обществено зна“ТГ”
чение.

НАП проверява фирми с големи суми в касите си
Н
ационална агенция за
приходите започва
проверки на фирми и
нестопански организации,
които в своите счетоводни баланси са посочили, че
имат голяма сума пари в
брой. Данъчните инспектори ще проверяват дали
селектираните дружества
не са извършили по този начин скрито разпределение
на печалба. Според данните, които сами са подали
в НАП, 1 289 от фирмите
имат в касите си по над 1

милион лева в брой.
Съмненията на ревизорите са, че като декларират
голяма сума пари в кеш,
фирмите избягват плащането на корпоративни
данъци и дивиденти. В наймасовия случай става въ-

прос за чисто счетоводно
изписване на средства от
касата в полза на съдружници и свързани с тях лица
за разходи, които не са
свързани с дейността на
дружеството – например,
скъпи командировки до екзотични държави, ползване
на чужди активи за лични
нужди на акционерите и
т. н. Подозренията на инспекторите се засилват
и от факта, че в момента
съществува забрана за
разплащания в брой над 10

000 лв.
Ако при проверките бъдат открити данъчни и
осигурителни нарушения,
ще започнат ревизии, за да
бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните
пет години.
НАП приема сигнали за
данъчни и осигурителни
нарушения на единния си
телефон за цялата страна
0700 18 700 или на електронна поща infocenter@
nra.bg.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 септември 2017 г.
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – висше педагогическо образование,
английски език
1 старши учител, общообразователен учебен предмет
в прогимназиален етап – висше педагогическо образование, химия и физика
1 продавач консултант – средно образование, работа
с компютър
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, 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. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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На изнесена сесия край морето заседава
Общински съвет-Тутракан
Н
а проведеното в края
на м. август редовно заседание на Общински съвет-Тутракан в
морско Царево бе прието
решение за отпускане на
временна финансова помощ
в размер на 13 522,00 лв.
на Сдружение "Местната
инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан
– Сливо поле”. Средствата
са необходими за разплащане на разходи, изцяло
свързани, с изпълнението
на административен договор за безвъзмездна фи-

нансова помощ по проект
„Подготовка на Местна
стратегия за развитие на
територията на МИРГ".
Същата сума е поискана и
от останалите две общини-членки на Рибарската
група - Главиница и Сливо
поле.
Съветниците приеха
предложените изменения
и допълнения на Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Тутракан, както и разпо-

редителни сделки с имоти
общинска собственост.
Новоизградени и реконструирани части от водопроводната мрежа в
гр. Тутракан и с. Белица
с решение на Общинския
съвет бяха предадени за
управление, стопанисване,
поддържане и експлоатация на "В и К" ООД, гр.
Силистра.
Положително е и решението по искането на 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.
От общинския бюджет
през следващата учебна
година СУ «Йордан Йовков» ще се дофинансира
с 4082.40 лв., а новочерненското училище с 14
968 лв. за недостигащите
ученици.
Приет е и отчета за
изпълнението на Бюджет
2016 г. на Община Тутракан.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ДФЗ обявява нов прием по Училищните схеми за 2017/2018
ДФ „Земеделие“ обявява нов
прием на заявления по Училищните схеми за учебната 2017/2018
г. от 09:00 часа на 11.09.2017 г. до
17:30 часа на 21.09.2017 г. Допълнителният прием се отваря със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, съгласно чл. 14, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен
плод“ и схема „Училищно мляко“.

Допустими за участие в допълнителния прием са учебни
заведения, заявени самостоятелно или чрез заявител, които не
са одобрени или са отказали от
участие при първоначалния прием,
както и тези, които не са кандидатствали за одобрение за кампания
2017/2018 г.
Списъци на неодобрените учебни заведения по двете схеми в
периода на първия прием са публикувани в интернет портала на ДФ
„Земеделие“: списък „Училищен

Безработицата в Силистренско
ɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɜɤɪɚɹɧɚɦɸɥɢɟ
ɩɪɢɧɚɫɬɨɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚɉɨ
ɨɛɳɢɧɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜɚɛɫɨɥɸɬɟɧɛɪɨɣɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɢɦɚɫɥɟɞɧɢɹ
ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ±  
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɫɥɟɞɜɚɬ

ɨɛɳɢɧɢɬɟȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ⱥɥɮɚɬɚɪ±
ɋɢɬɨɜɨȾɭɥɨɜɨ±
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±
 ɢ ɧɚɣɧɢɫɤɨ ɜ ɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟɥɢɰɚ ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚ
ɸɥɢɫɚ  ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɜ

Препис-извлечение от
Присъда №204/2.11.2016
г. по НОХД №343/2016 г.
на Районен съд-Тутракан

НОХД №35/2017 г.

Р

плод“ и списък „Училищно мляко“.
Кандидатите по новия прием могат да подават заявления по новия
прием в областните дирекции на
ДФ „Земеделие“ по образец, според седалището и адреса на регистрация. Документите за кандидатстване са публикувани на интернет
страницата на фонда - http://www.
dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarnimehanizmi/school_milk/.
Важно е да се обърне внимание,
че заявителите, които са получили отказ в предходния прием и

желаят да кандидатстват отново,
трябва да подадат новоподписани
декларации по образец, а не да
прилагат старите документи.
Досегашните помощни училища, които съгласно изменение
на Закона за предучилищното и
училищното образование, влязъл
в сила от 01 август 2016 г., се преобразуват в центрове за специална
образователна подкрепа, не могат
да участват в училищните схеми
за 2017/2018 г. Причината е, че те
нямат статут на учебни заведения.

ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɇɚɞ ɞɜɟ ɬɪɟɬɢ ɨɬ
ɬɹɯɫɚɛɟɡɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬɚɬɟɡɢ
ɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɉɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɫɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ± 
ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ ±
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ±
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨ
ɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɯɨ-

ɪɚɬɚɫɴɫɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɚɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɡɢɨɬɞɨ
ɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬ ɨɛɳɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɬɚ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ
“ТГ”

От съдебната зала:

Подсъдимият АЙЛИН ГАНЧЕВ АРСЕНОВ, роден на
31.05.1999 г. в гр. София,
живущ в гр. Тутракан, български гражданин, с основно образование, неженен,
неосъждан, не работещ,
се признава за ВИНОВИН в
това, че през периода м.май
- м.юни 2016 г. в гр. Тутракан, като непълнолетен,
но разбиращ свойството
и значението на извършеното и можещ да ръководи
постъпките си, се съвкупил
с лице, ненавършило 14-годишна възраст - Башак Мехидинова Камбурова, като
извършеното не представлява престъпление по чл.
152 от НК, поради което
на основание чл.151, ал.1
във връзка с чл.26, ал.1
във връзка с чл.63, ал.1,
т.3 от НК му НАЛАГА наказание "ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ", което д бъде
изпълнено чрез прочитане
на присъдата по местния
радиовъзел и публикуване в
местния печат по местоживеене.
Присъдата е влязла в законна сила на 18.11.2016 г.

Препис-извлечение от
протоколно Определение
№119/10.05.2017 г. по

Подсъдимият МОМЧИЛ
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, роден на14.07.1993 г. в гр.
Исперих, обл.Разград, живущ в гр.София, български
гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че през периода м.февруари 2016 г. до
09.07.2016 г. в гр. Тутракан
и гр. Главиница, обл.Силистра, като пълнолетен, без да
е сключил граждански брак
заживял съпружески с лице
от женски пол, ненавършило
16-годишна възраст - Веселина Стефкова Иванова,
родена на 09.07.2000 г., с
което извършил престъпление по реда на чл.191,
ал.1 от НК, като му НАЛАГА
наказание ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ, което да бъде
изпълнено чрез публикуване
на Определението в седмичния общински вестник
"Тутракански глас".
Присъдата е влязла в законна сила на 10.05.2017 г.

Препис-извлечение от
протоколно Определение
№146/05.07.2017 г. по
НОХД №470/2017 г.
Обвиняемият СЕРГЙ СЕВДАЛИНОВ МАРИНОВ, роден
на 28.05.1999 г. в гр. Тутракан, живущ в . Богданци, обл.
Силистра, български гражданин, с основно образова-

ние, неженен, неосъждан,
се признава за ВИНОВЕН в
това, че на 02.04.2017 г. по
четвъртокласен път на 1,5
км от с. Богданци, в посока
с.Косара, обл. Силистра,
като непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на извършеното
деяние и можещ да ръководи
постъпките си по разумни
подбуди, управлявал мотопед "KYMCO" без регистрационни табели, с номер на
рама RFBSA10AA45000205,
който не е регистриран
по надлежния ред в чл.140,
ал.1 /Доп. - ДВ.бр.11/2017
г., в сила от 31.01.2017 г./
по пътищата, отворени
за обществено ползване,
се допускат само моторни превозни средства и
ремаркета, които са регистрирани и са с табели
с регистрационен номер,
поставени на определени за
това места. По републиканските пътища, отворени за
обществено ползване, включени в трансевропейската
пътна мрежа, и по такива,
които са извън нея или по
техни участъци, се допускат само моторни превозни средства с валиден
винетен стикер, залепен
по начин възпрепятстващ
повторното му ползване и
чл.140, ал.2 от ЗДвП. 121 /
Изм. - ДВ бр.43/2002 г., доп.
бр.79/2005 г., изм. бр.93/2009
г., в сила от 25.12.2009 г.,
бр.54/2010 г., бр.81/2016
г., в сила от 01.01.2016 г.,

изм. Бл.98/2016 г., в сила
от 01.01.2017 г./ условията
и реда за регистриране,
отчет, пускане в движение
и спиране от движение на
моторни превозни средства
и ремаркета, теглени от
тях, се определя с Наредба
на Министъра на вътрешните работи, съгласувано
с Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
и Министъра на отбраната.
На моторните превозни
средства и теглените от
тях ремаркета при първоначалната регистрация се извършва преглед за техническа изправност /без новите
пътни превозни средства/ и
тяхното комплектоване от
специализирани служители
от Държавно предприятие
"Център за предоставяне
на услуги". Спрените от
движение моторни превозни
средства и теглените от
тях ремаркета се пускат
в движение от същите
органи след отстранява
на причините за тяхното
спиране, с което извършил
престъпление по смисъла
на чл.345, ал.2 във връзка с
ал.1 и чл. 63, ал.1, т.4 от НК,
като му НАЛАГА наказание
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ,
което да бъде изпълнено
чрез публикуване в средство за масова информация
- в. "Тутракански глас".
Определението е влязло в
законна сила на 05.07.2017
г.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-954/05.09.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32
ал.1 т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и Решение № 442 по Протокол
№ 28 от 20.07.2017г. на Общински съвет град Тутракан
I. НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот №73496.505.7, находящ се в местността „Голишна”,
четвърта категория, с площ от 0,535 /петстотин тридесет и пет кв.м/ дка
и начин на трайно ползване „лозе” по КККР на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.
2. Търгът да се проведе на 04.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – 517,00 /петстотин и седемнадесет лв./ лева.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната
тръжна цена в размер на 51,70 /петдесет и един лева седемдесет
ст./ 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
08.09.2017 г. до 16:00 часа на 03.10.2017 г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите
по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена
в размер на 51,70 /петдесет и един лева и седемдесет ст./ 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: 445500 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 08.09.2017 г. до 16:00 ч. на 03.10.2017 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;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган
на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
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. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа на
03.10.2017 г. в информационния център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва
името и адреса на участника;
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.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16:00 ч. на
03.10.2017 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 11.10.2017 г. в заседателната
зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 10:00 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 05.10.2017 г. до 16:00 часа на 10.10.2017 г. в
информационния център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга - 10 % от началната тръжна цена в размер на 51,70 /петдесет и един лева седемдесет ст./
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
05.10.2017 г. до 16:00 часа на 10.10.2017 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на 10.10.2017 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на
Дирекция ОССД.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан
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„Охридското слънце" грейна с
песните и танците на Нова Черна
положителни емоции и нови
идеи за работа.
Участието във фестивала в Македония беше
поредното представяне,
увенчано с любовта и аплодисментите на публиката. С великолепното си
изпълнение самодейците от
Нова Черна, получиха много
поздравления и покани за
бъдещи участия в международни фолклорни фестивали.
За своите изпълнения те
бяха наградени с "Диплом"
и предметни награди.
Възторжени от участието и представянето,
дните ни в Македония бяха

от стр. 1
заедно с нас: Македония,
Турция, Словакия, Словения,
Гърция, Босна и Херцеговина, Англия.
Там, на откритата сцена
„Чинара", пред двата религиозни храма, Охридският
площад „Крушевска република” сияеше от знамена,
участници, носии, инструменти.
Песните, танците, музиката – това универсално средство за общуване
между хората, независимо
от тяхната националност,
вероизповедание и посланието на домакините по
време на тържественото
откриване потвърждава
това: Добре дошли в пре-

красния стар град Охрид,
покрай едноименното Охридско езеро, докоснете се
до историята, почувствайте ритъма на модерния живот, пробвайте извънредно
вкусната храна, напълнете
очите си с красота, сърцето с добра воля, и запейте,
и заиграйте, така както го
можете и знаете!”
И заиграха нашите само-

дейци от групите ни, които
представиха автентичните хора "Ръка" и "Бързата",
Керанка Станкова участва
индивидуално с народни
песни, а КНТ "Търчила "
представи хората "Нашенското", "Селско шопско",
"Батута" и "Малешевско
хоро.
В ритъма на танците,
с вкусните пити пригот-

вени от сръчните ръце на
новочерненки, поднесени с
много любов и признание
към домакините, фестивалът беше една фолклорна
броеница за всички нас.
За представителите от
България, в частност на самодейците от Нова Черна,
беше чест да бъдем заедно
в тези фестивални дни, да
се заредим с ентусиазъм,

изпълнени и с туристическа
обиколка на исторически
места в Охрид - македонската Мека за туристите, със зашеметителните
си византийски църкви и
малките калдъръмени улички. Самуиловата крепост,
Амфитеатърът, църквата
„Св. Йоан Канео”, с чудесна
гледка към езерото, църквата „Св.Пантелеймон"
(Плаошник), манастирът
„Св. Наум” разположен на
югоизточния бряг на Охридското езеро сред местност
с рядка природна красота,
праисторическото сели-

Черногорци на международен форум

ɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɮɨɪɭɦ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɫɴɛɪɚ ɡɚ
ɬɪɟɬɨɬɨ ɫɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɜ Ȼɚɥɱɢɤ
ɭɱɟɧɢɤɪɚɟɜɟɞɢɮɨɥɤɥɨɪɢɫɬɢɫɪɟɞɤɨɢɬɨɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɨɛɳɧɨɫɬɢɜ
ɆɨɥɞɨɜɚɍɤɪɚɣɧɚɢɊɭɦɴɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɆɚɪɢɹɧɚɇɚɰɨɜɚ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɧɚɇɑəɧɤɨɁɚɛɭɧɨɜ
ɜɫɑɟɪɧɨɝɨɪɌɹɜɡɟ

М

ɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɬɚɁɚ
ɟɬɧɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ ɬɟɦɚɬɚ ɂɡɝɭɛɟɧɚɬɚȻɴɥɝɚɪɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɮɨɪɭɦɚɢɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ ɨɬ
ɪɨɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ
ɌɹɫɟɜɨɞɢɨɬɩɪɨɮɞɢɧɄɚɥɱɨ Ʉɚɥɱɟɜ ɨɬ ȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɜ Ʉɢɪɢɥ
ɢɆɟɬɨɞɢɣɚɜɴɜɮɨɚɣɟɬɨɧɚ

ɈɛɳɢɧɚȻɚɥɱɢɤɛɟɩɨɞɪɟɞɟɧɚ
ɢɡɥɨɠɛɚɡɚɠɢɜɨɬɚɢɞɟɥɨɬɨɧɚ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɚ
ɋɪɟɳɚɬɚɫɴɫɫɴɧɚɪɨɞɧɢɰɢɬɟ ɧɢ ɨɬ Ⱦɪɭɝɚɬɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɫɟ ɫɴɫɬɨɹ ɜ ɞɧɢɬɟ ɨɬ  ɞɨ
 ɚɜɝɭɫɬ ɢ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɨɬ ɫɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɚɪɭɫɹɄɨɫɬɨɜɚɜɩɚɪɬɧɶɨɪɫɬɜɨɫ
ɈɛɳɢɧɚȻɚɥɱɢɤɢɞɪɭɝɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɪɚɡɤɚɡɚ ɨɳɟ Ɇɚɪɢɹɧɚ
ɇɚɰɨɜɚ ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚ ɟ
ɞɚɫɟɫɴɛɟɪɚɬɧɚɟɞɧɨɦɹɫɬɨ
ɛɴɥɝɚɪɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɪɚɢɳɚ
ɧɚ ɫɜɟɬɚ ɤɨɢɬɨ ɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬ
ɡɚ ɫɜɨɹɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɛɢɬ ɢ ɡɚ
ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟɬɨɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ Ƚɨɫɬɭɜɚɯɚ ɭɱɟɧɢ
ɨɬ Ɇɨɥɞɨɜɚ ɍɤɪɚɣɧɚ ɊɭɦɴɧɢɹɢȻɴɥɝɚɪɢɹ
ȼ ɞɟɧɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɨɬɨ
ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ Ɍɪɟɬɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɮɨɪɭɦ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɆɚɪɢɹɧɚɇɚɰɨɜɚ
ɢɆɟɪɥɢɧȾɢɧɱɟɪɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɜ ɞɟɬɚɣɥɢ ɧɚ ɝɨɞɟɠɚɪɫɤɢ
ɞɠɚɧɮɟɡɟɧɤɨɫɬɸɦɨɬɪɚɤɥɚɬɚ

ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ ɛɚɛɢ Ɂɚ Ⱦɨɛɪɟ
ɞɨɲɥɢɩɨɥɭɱɢɯɚɤɚɬɨɩɨɞɚɪɴɤ
ɩɢɬɚɨɬɞɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɮɨɪɭɦɚ
ɆɚɪɭɫɹɄɨɫɬɨɜɚ
ɇɚɮɟɫɬɢɜɚɥɧɢɹɞɟɧɆɟɪɥɢɧ ɨɬɧɨɜɨ ɛɟ ɨɛɥɟɱɟɧɚ ɫ
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɚɩɪɟɫɟɥɫɤɚɧɨɫɢɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɣ ɧɚ ɫɰɟɧɚ
ɧɚɩɪɚɜɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɧɚɠɭɪɢ
ɢɝɨɫɬɢɫɴɫɫɜɨɹɬɚɧɟɩɪɢɧɭɞɟɧɨɫɬɢɱɚɪɡɚɜɥɚɞɹɩɭɛɥɢɤɚɬɚ
ɫ ɭɫɦɢɜɤɚɬɚ ɢ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ
ɫɢ ɧɚ ɩɟɫɟɧɬɚ ɡɚ ɏɚɞɠɢ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɢ ɋɬɟɮɚɧ Ʉɚɪɚɞɠɚ
ɧɚɩɴɥɧɨ ɜ ɞɭɯɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ
ɧɚɮɨɪɭɦɚ
ɀɭɪɢɬɨɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥȽɟɨɪɝɢȾɠɢɥɹɧɨɜɨɬɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɆɭɡɢɤɚɥɧɢɹɌɟɚɬɴɪɢɨɬɪɟɞɢ
ɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɫɧɚɝɪɚɞɚȽɪɚɦɨɬɚɢɤɭɩɚɚɡɚɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɬɪɢɬɟɞɧɢɧɚɮɨɪɭɦɚȻɴɥɝɚɪɫɤɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ Ɇɚɪɢɹɧɚ
ɇɚɰɨɜɚ ɫɴɳɨ ɛɟ ɨɬɥɢɱɟɧɚ ɜ
Ƚɪɚɦɨɬɚ
ɇɚɫɧɢɦɤɚɬɚɜɞɹɫɧɨ
Ɇɚɪɢɹɧɚ ɇɚɰɨɜɚ ɢ ɆɟɪɥɢɧȾɢɧɱɟɪ
“ТГ”

ще „Музея на водата” със
„Залива на коските”, с
Билянините извори, където
самодейците огласиха това
свято място с песента „Биляна платно белеше”.
В Скопие се разходихме
из стария град Вароша, по
каменния мост над река
Вардар. Величествените
паметници на светите
братя Кирил и Методий,
на Наум, цар Самуил и още
много забележителности,
ни накараха да се гордеем,
че сме българи.
Домакините ни осигуриха
възможно най-добрите дни
за нас по време на пре-

биваването в Македония.
А ние ги дарихме с добро
настроение, много усмивки
и отлично представяне,
съпроводени от топлота,
сърдечност и приятелски
чувства.
Благодарим Ви неуморими
самодейци, за труда, за Вашето лично спонсорство за
пътуването и пребиваването ни в Македония! Бъдете
здрави и още по-сплотени!
Сигурни сме, че чрез Вашето народно творчество
сте докоснали сърцата на
много хора!
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Тутраканска епопея, герои памет!
Калина ГРЪНЧАРОВА
101 години изминаха от
славната победа на Българската армия при превземането на Тутраканската
крепост. В Мемориален
комплекс "Военна гробница
- 1916 г." край тутраканско-

Сабанов и Стоян Мирчев,
Ивелин Статев - областен
управител на Силистра,
Радослав Симеонов и Илияна Дамянова от военното
министерство, о.р полк. Ремус Маковей - Председател
на Националната асоциация
"Култ към героите", филиал

то село Шуменци по традиция - в първата неделя на
м.септември, се проведе
традиционния Национален
събор-възпоменание, който
организира Община Тутракан и Историческия музей.
Сред десетките дошли
да почетат паметта на
героите бяха ген.-майор
Данчо Дяков - съветник на
върховния главнокомандващ
на въоръжените сили по
военна сигурност, ген.майор Груди Ангелов - началник на Военна академия
"Г.С.Раковски", капитан I
ранг Георги Пенев - началник на Щаба на военноморските сили, народните
представители вицеадмирал Пламен Манушев, Алтимир Адамов, Александър

Констанца, Румъния, от
побратимената румънска
община Кирнодж - зам.-кметът Адриан Кирица и Йон
Щефан и др.
Отец Илия Тонков отслужи заупокойна панихида за
загиналите. В словото си
кметът на Тутракан д-р
Димитър Стефанов припомни събитията от 1916 г.
"Тук сме да се поклоним
пред подвига на героите.
Тук сме и да споменем
имената на командира на
4-та Преславска дивизия
ген. Пантелей Киселов, на
командира на Софийската
желязна дивизия - ген.Драганов, каза в емоционалното си слово народният
представител вицеадмирал
Пламен Манушев. Не можем
да не споменем и дума за

полк. Атила Зафиров, командирът на 1-ва Софийска
бригада удържал невероятна победа при с. Сарсънлар,
сега носейки неговото има
- Зафирово. Но сме тук, за
да почетем всички загинали
герои - българи, румънци и
германци. Войникът няма
вина! Мъртвият войник не
е враг на никого, той се е
сражавал за Отечеството си. Нашите предци са
направили този паметник,
сигурно няма друг такъв в
света, на който да пише
на четири езика - български, румънски, турски и
немски: "Чест и слава на
тези, които са знаели да
мрат геройски за своето
Отечество". Това показва
отношението на
българския народ
към всички загинали войни. Тук с
нашата приятелска, съюзна държава Румъния можем да отдаваме
заедно почит към
загиналите, да си
подадем ръцете
и да се помирим
наистина, по европейски с тях
да вървим напред.
Защото съдбата
е отредила така
- да бъдем с нашите приятели
от Румъния и в
хубаво, и в лошо."
Пред обелиска
в Мемориала бяха
положени много
венци и цветя.
Поздравителни

адреси бяха получени от
президента на България Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов,
председателя на Народното
събрание Димитър Главчев,
министъра на отбраната
Красимир Каракачанов, от

областни управители на
съседни области и кметове
на общини.
И при това честване тук
бе представителна част на
военноморските сили!

Таврийските българи или "Наказания без престъпления"

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 2-ри септември в Тутракан бе представена новата
книга на Анастасия Якова
"Наказания без престъпления",
посветена на трагичната съдба на
таврийските българи, чийто потомък е тя. В нея авторката представя
спомените на своята майка - Дуся
Кирилова, която през м.май навърши 90 г., като се позовава също и
на други източници.
На представянето присъстваха
кметът на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, председателят

Н

на ОбС-Тутракан Данаил Николов,
почетният консул на Монголия у
нас д-р Камен Милков, Радослав
Симеонов, гл. експерт "Военни
паметници" в Министерство на отбраната, който още като уредник в
Исторически музей-Добрич написа
предговора на "Наказания без
престъпления", Илияна Дамянова
също от военното министерство,
д-р Анатолий Кънев от КПД "Родно
Лудогорие", директорът на Исторически музей-Тутракан Петър
Бойчев, Адриан Василев - съредактор на книгата, много приятели на

Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜɜɪɴɱɢ
ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫɧɚȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚ

авторката.
Събитието започна с песен за
българката изпълнена от Радка
Иванова от с. Шуменци, която внесе
емоционална нотка на срещата.
Анастасия Якова се спря на някои
от основните моменти, които е описала в своята книга. Разказа и за
други автори, които са изследвали
темата за тарийските българи, за
които в България малко се знаеше,
а и не се говореше и пишеше през
времето на т.нар социализъм.
Аналогът е Тутраканската епопея,
за която нямаше ред в българската
история.
"Аз лично съм безкрайно благодарен, че тяхната семейна история ме
вдъхнови да напиша за таврийските
българи. Нека Анастасия не спира

да пише, защото такова перо, като
нейното, не трябва да стои мирно",
категоричен бе Радослав Симеонов,
който е автор на книгата за таврийските българи "Депортацията".
Д-р Анатолий Кънев покани
Анастасия Якова да членува в КПД
"Родно Лудогорие", "защото на нас
точно такива хора ни трябват, да
пазят историята и да я разказват на
младото поколение".
Припомням, че книгата е посветена на майчиния род на авторката,
а предхождаща я - "Тайните на Дунава", е за бащиния род и съдбата
на българите в Северна Добруджа
и преселението след Крайовската
спогодба.
В края на представянето бе поднесен венец пред паметника на ген.

Дългата ръка на Сталин - 1945 г.
края на лятото на 1944 г.
България се оказва в сложна политическа ситуация.
Преди да премине българската
граница, Съветският съюз обявил
война на България, тъй като била
съюзник на САЩ и Великобритания. Въпреки че България никога не
е обявявала война на СССР, формално тя била негов противник.
След Яш-Кишиневската операция,
на 5 септември 1944 г. Съветската
армия преминала българо-румънската граница и се отправила към
вътрешността на страната.
Съгласно тогавашните международни норми България се
оказала окупирана държава. На
9 септември 1944 г. царското
правителство паднало и се установила властта на Отечествения
фронт, където доминираща била
Българската работническа партия.
Министър председател станал
Кимон Георгиев.

В

На 28.10.1944 г. в Москва се подписало съглашение за примирие.
СССР наложил водещата си роля
при определяне на условията за
примирието, заедно с контрола
над осъществяване на властта.
Съглашението съдържало 19 члена, които задължили България да
следва позициите на съветския
диктат.
Първо трябвало да поеме издръжката на съветските окупационни войски заедно с ред други
ощетяващи държавата клаузи. /В.к
„Телеграф” от 26.10 и 26.11.2016
г., 14.01.2017 г./
Чл. 4 от Съглашението се отнасял и до депортацията на интернирани и преместени лица и за тяхното завръщане в СССР. Съставили
се две комисии за осъществяване
на клаузите, които обхващали и
депортирането на българските
таврийци в Украйна. Комисарството в България се оглавявало

Пантелей Киселов.
През м.май Дуся Кирилова Донкова навърши 90 години, а Анастасия Якова през м.август - 70! По
този повод накрая гръмна шампан-

ско, а юбилярката почерпи с торта.
Книгите "Наказания без престъпления" и "Тайните на Дунава" читателите могат да намерят на РЕП-а
до парк "Христо Ботев" в Тутракан.

от проф. Петко Стайнов – външен
министър на Отечественофронтовското правителство. Той се обявил
против депортирането, тъй като
преселниците дошли доброволно в
своята си държава. В документите
се намира телеграмата на тутраканския околийски управител от
15.10. с. г. до правителството. В
своята загриженост за бежанците,
разбирайки невъзможността за
отмяна на заповедта, предложил
да се отложи преселението за
пролетта на следващата година.
Това са били плахите опити на
български политици за защита на
изтерзаните българи.
Но окупационната съветска
власт в България не приела предложенията за промени в изпълнението на заповедите.
Жестоко било отношението на
властта към защитника и водача
на българските таврийци Мишо
Хаджийски! На 26.09.1944 г. бил
арестуван в Дирекцията на Полицията в София. Там престоял
месец. След жестоко отношение
- побоища и насилие, се върнал

в Белоградчик на 16 ноември,
където живеела неговата съпруга.
Премълчал преживяванията по
престоя в полицията, но видът му
говорел за това, което преживявал.
Бил видимо отслабнал, прижълтял
и със сломена воля.
Рано сутринта на 7 декември с
.г. трима представители на „народната власт”, въоръжени със
шмайзери отново почукали на
вратата му. Той ги видял, дал си
сметка какво го очаква и влязъл
в къщи под предлог да се облече.
Жена му останала да говори с войниците. В този момент се чул гръм.
Мишо Хаджийски се застрелял,
предпочитайки да не преживява
отново това, което е преживял при
предишния арест. Така завършил
живота си последният, може би,
български апостол - защитник и
опора на българските таврийци.
По този начин той предсказал
каква съдба очаква събратята му
- таврийци.
Б.ред.: Това е един от разказите
в книгата "Наказания без престъпления"

6

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

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

7 - 13.09.2017 г.

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

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-955/05.09.2017 г.

№ РД-04-956/05.09.2017 г.

№ РД-04-957/05.09.2017 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32
ал.1 т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и Решение № 442 по Протокол
№ 28 от 20.07.2017г. на Общински съвет-Тутракан

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 4 ал. 1 и ал. 3 т.2 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56 ал. 1-3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ и Решение № 433 по Протокол № 28 от 20 юли 2017 г. на
Общински съвет-Тутракан

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 4 ал. 1 и ал. 3 т.2 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен
фонд /НСУРОПФ/, чл. 56 ал. 1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение
№ 434 по Протокол № 28 от 20 юли 2017 г. на Общински съвет-Тутракан
I. НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, за срок от 10
/десет/ стопански години, първите три, от които с гратисен период, за
изграждане на трайни насаждения.
2. Обект на търга е поземлен имот №000131, находящ се в местността „Пеева градина”, с площ от 12,715 /дванадесет дка седемстотин и
петнадесет кв.м/ дка, шеста категория, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения” по Карта на възстановената собственост
на с. Старо село, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, съгласно Акт за частна
общинска собственост №2198/22.03.2017 г.
3. Начална тръжна цена – 55,00 /петдесет и пет/ лв./дка.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната
тръжна цена в размер на 69,93 /шестдесет и девет лева и деветдесет
и три ст./ 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
08.09.2017 г. до 16:00 часа на 04.10.2017 г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите
по депозитите са били законно задържани.
5. Търгът да се проведе на 05.10.2017 г. от 10.30 часа в Заседателната
зала на Общински съвет-Тутракан, ул. Трансмариска № 20
6. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена
в размер на 69,93 /шестдесет и девет лева и деветдесет и три ст./ лева.
7. 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 или на тел.
0866/60628;
8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота 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: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
9. Други тръжни условия:
9.1. Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32
на Община Тутракан - Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ 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 08.09.2017 г. до 16:00 ч. на 04.10.2017 г.;
9.2. 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/;
9.3. 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;
9.4. 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;
10. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа на
04.10.2017 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан
непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името
и адреса на участника.
11. Търгът да се проведе по реда на Глава V, Раздел I от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан.

I. НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот №73496.505.29, находящ се в местността „Голишна”,
четвърта категория, с площ от 2,837 /два дка осемстотин тридесет и
седем кв.м/ дка и начин на трайно ползване „друг вид нива” по КККР
на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.
2. Търгът да се проведе на 04.10.2017 г. от 10:30 часа в заседателната
зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – 2 742,00 /две хиляди седемстотин четиридесет и два лв./ лева.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната тръжна
цена в размер на 274,20 /двеста седемдесет и четири лева и двадесет
ст./ 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
08.09.2017 г. до 16,00 часа на 03.10.2017г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите
по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена в
размер на 274,20 /двеста седемдесет и четири лева и двадесет ст./ 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: 445500 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 08.09.2017 г. до 16:00 ч. на 03.10.2017 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;
- Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган
на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
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. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа на
03.10.2017 г. в Информационния център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва
името и адреса на участника;
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.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16:00 ч. на
03.10.2017 г., в Информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 11.10.2017 г. в заседателната зала
на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите
условия от 10:30 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 05.10.2017 г. до 16:00 часа на 10.10.2017 г. в
информационния център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга - 10 % от началната тръжна цена в размер на 51,70 /петдесет и един лева седемдесет ст./
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
05.10.2017 г. до 16:00 часа на 10.10.2017 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на 10.10.2017 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на
Дирекция ОССД.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

I. НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, за срок от
10 /десет/ стопански години, първите три от които с гратисен период,
за изграждане на трайни насаждения.
2. Обект на търга е поземлен имот №050060, находящ се в местността „Фондови места”, с площ от 117,137 /сто и седемнадесет дка
сто тридесет и седем кв.м/ дка, четвърта категория, с начин на трайно
ползване „наводнена нива” по Карта на възстановената собственост
на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, съгласно Акт за
частна общинска собственост №707/09.08.2010 г.
3. Начална тръжна цена – 55,00 /петдесет и пет/ лв./дка.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната
тръжна цена в размер на 644,25 /шестстотин четиридесет и четири
лева и двадесет и пет ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община
Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в “ЦКБАД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община
Тутракан, в срок от 08.09.2017 г. до 16:00 часа на 04.10.2017 г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който
сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Търгът да се проведе на 05.10.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Тутракан, ул. Трансмариска № 20
6. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна
цена в размер на 644,25 /шестстотин четиридесет и четири лева и
двадесет и пет ст./ лева.
7. 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 или на
тел. 0866/60628;
8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота 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: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
9. Други тръжни условия:
9.1. Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая
№ 32 на Община Тутракан - Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ 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 08.09.2017 г. до 16:00
ч. на 04.10.2017 г.;
9.2. 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/;
9.3. 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;
9.4. 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;
10. Краен срок за подаване на тръжни документи - до 16:00 часа
на 04.10.2017 г. в информационен център на Община Тутракан
в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се
отбелязва името и адреса на участника.
11. Търгът да се проведе по реда на Глава V, Раздел I от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан.
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 тръжна документация – до 16:00 ч. на
04.10.2017 г., в Информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати,
повторени търг да се проведе на 12.10.2017 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, стая № 32 срещу
12,00 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 06.10.2017
г. до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Депозит за участие в повторния търга - 10 % от началната тръжна цена
в размер на 644,25 /шестстотин четиридесет и четири лева и двадесет и
пет ст./ 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 06.10.2017
г. до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния
търг - до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

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 тръжна документация – до 16:00 ч.
на 04.10.2017 г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на
кандидати, повторени търг да се проведе на 12.10.2017 г. от 10:30
часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” № 20.
Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват
от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности", стая
№ 32 срещу 12,00 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 06.10.2017 г. до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Депозит за участие в повторния търга - 10 % от началната тръжна
цена в размер на 644,25 /шестстотин четиридесет и четири лева и
двадесет и пет ст./ лева, се внася по банкова сметка на Община
Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в “ЦКБАД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община
Тутракан, в срок от 06.10.2017 г. до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в
повторния търг - до 16:00 часа на 11.10.2017 г.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни
екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на
Дирекция ОССД.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

СМЯХ

- Кажи някой филм да си
сваля.
- Свали си една жена и
няма да излезеш от филма.
- Вие близнаци ли сте?
- Не, защо?
- Еми, майка ви така ви е
облякла - много сте сладки!
- Госпожо, дайте си документите и излезте от
автомобила!
Вървят през пустинята
евреин и арменец. Евреинът
носи на рамо торба с жълтици, а арменецът торба
сливи. Евреинът ожаднява
и казва на арменеца:
- Да направим пазар.
Арменецът се съгласил и
сложили торбите пред себе
си. Евреинът пита:
- Колко искаш за сливите?
Арменецът отговаря:
- Торба злато.
Евреинът: - Скъпичко ги
даваш.
Арменецът: - Ееее... поразходи се, огледай...

гарси:
се упражнявате, а какво
Двама се целуват. По
- И какво ново при теб? работите!
едно време тя пита:
- Ами купих си слон.
– Ти купи ли презерва- Слон?! Е за какво ти е
- Вчера се сбих за една тиви?
тоя слон?
мадама.
– Ми не.
- Ами как за какво – мно- С кого?
– А се целуваш така, все
го е полезен. Забавлява
- С жена ми.
едно си купил...
децата, полива с хобота
градината, пренасяме с
него разни неща, чисти, че
РАБОТА ПРЕДЛАГА:
и охранителна функция има
- нощем никой не смее да
Фирма търси шофьори за гондоли и 4-оси
влезне на двора.
самосвали.
– Еййй, супер! Продаваш
ли го?
Осигурена квартира в гр. Каолиново.
– Под 1 милион - НЕ!
Тел. за връзка: 0879 977 113
– Плащам!
Минали два дни – звъни
новият собственик на слона на продавача:
– А бе, ей! Тая гад потъпка всичко на двора, влезна
в нас – потроши всичко,
до Общинския пазар предлага:
настъпи едното дете по
крака – жена ми уж да го
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
закара на лекар, взе го и ме
торове, техническа сяра за пчелари
напусна и накрая за капак се
За справки: 0866 60 079
изсра на средата на хола…
- Пич, с тоя негативизъм
трудно ще го продадеш.

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

Усетих, че есента наистина идва, защото смениха
рекламите за диария с реклами за кашлица.

Депутат попълва декларация в НАП. Служителката
на гишето:
- Не сте попълнили графата - какво работите!
- Упражнявам професията
депутат.
Говорят си двама оли- Няма значение, в какво

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

- Вероятно е ужасно да
си куц! – казва състрадателна жена, докато пуска
пари в шапката на просяка.
- Така е, мадам…
- Но още по-ужасно е,
навярно, да си сляп?
- Много по-лошо! – въздъхва просякът. – Когато бях
сляп, ми пускаха в шапката
какви ли не боклуци…

7

ХОБИ

7 - 13.09.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

8

7 - 13.09.2017 г.

Старостта не е порок!

Мамо,прочети ми!
ƥǄǌǅǏ
- Ах, ах! - заахкаха стърчиопашките. – Какъв умник! Ще говори само по
човешки!
- Може да говори по
човешки ли? - попита старият Гарван. - Че какво?
Това не е лошо, но не значи, че е най-умен. Аз също
зная няколко човешки думи,
но не се считам за мъдрец.
- Поговори с него по
човешки! – помолиха стър- Аз мога да говоря по чиопашките.
зе да се хвали папа- Добре - каза Гарванът
галчо наляво и на- човешки! Не мога да търпя
и прелетя на клона, на
птичия език!
дясно:

който беше кацнал Папагалът.
- Здравей! – представи се Гарванът на чист
човешки език - Аз съм
Гарванът!
- Папагалчо - глупчо, Папагалчо - глупчо! - отвърна
му важно Папагалът на
чист човешки език.
- Чу ли? - възхитиха се
стърчиопашките.
- Да, чух! - каза Гарванът
- И съм напълно съгласен
с него!

Урок № 8

Болката

В
Т
Воля за спорт, Тутракан - 2017
В
Мамчето

началото
на
м.септември Тутракан домакинства
за втора поредна година спортните състезания
"Воля за спорт", които събраха в Крайдунавския парк
хора от различни възрасти.
Националните спортни
състезания "Воля за спорт"
са част от кампанията за
хора с увреждания, организирана от Община Тутракан и Балканска Интернет
Медия Асоциация, с подкрепата на Агенция за хора
с увреждания и Българска
параолимпийска асоциация,
както и под егидата на
премиера Бойко Борисов и
Министерството на младежта и спорта.

Ȼɪɢɚɧɚ Ȼɨɪɹɧɚ 
ɤɨɹɬɨɟɪɨɞɟɧɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɢɨɬɪɚɫɥɚ
ɜɑɟɪɧɨɝɨɪɩɹɡɚɭɞɨ
ɜɨɥɫɬɜɢɟɡɚɜɫɢɱɤɢ
Ɍɹɟɬɪɟɬɨɩɨɤɨɥɟ
ɧɢɟɦɭɡɢɤɚɧɬɢɂɜɚɧ
ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɢȻɨɪɢɫ
ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɫɚɞɨɛɪɟ
ɩɨɡɧɚɬɢɢɜɞɜɟɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɦɟɫɬɚ

За доброто настроение и
повдигане на спортния хъс
и емоция пяха Искрен Пецов,
Бриана и Деси.
В спортните състезания
- тенис на маса, бягане
- мъже, жени и деца, канадска борба, шахмат, се
включиха над 50 участници
- от Клуба на инвалидите,
градската пенсионерска
организация и Центъра
за настаняване на деца
от семеен тип "Мечта" в
Тутракан.
Най-добрите, победителите в отделните дисциплини, бяха отличени с
купи и медали, които им
връчи лично кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
“
ТГ”

я ни навестява, когато не я очакваме. Мислим си,
че вечно ще сме здрави и гледаме с пренебрежение страдащия до нас: „Какво толкова!”.
Не се вслушваме в първите признаци. Рядко или
почти никак не ходим на профилактични прегледи.
Отминаваме незабелязали природните дарове.
И те ни връхлитат – артрит, нарушение на съня,
диабет, Алцхаймер, Паркинсон, високо кръвно налягане,
инсулт и още много други.
Когато болката дойде и ни захапе, отърване няма.
Висим пред лекарските кабинети с надеждата за
малко помощ.
Тогава започваме да си мислим с примирение: „Така
е, остаряваме вече, краят ни наближава и затова сме
на това дередже".
Обаче трябва да ви кажа, че това не е така. Болката е гласът на тялото. Ако по-често се вслушваме
в този глас, тя няма да ни посещава толкова често.
Хранителни добавки, витамин С, чай, вода и салати
- ето нещо, което трябва да приемаме на младини
още, за да не боледуваме на старини. Движение, гимнастика, пътешествия, оптимизъм – и това слага
кръст на болката.
Знаете ли - тялото е дом за нашата душа. И е
нужно да бъде чист, светъл и приветлив този дом.
Да не може в ъгъла да се настани мухъл и болка. А
това зависи само от нас - независимо на каква възраст сме. Но, ако в младостта домът ни може да е
по-разхвърлен, то след придобитата вече мъдрост
знаем как да сложим всяко едно нещо на мястото му.
Има една болка, която трудно е преодолява - психическата. Казват, че е болка в сърцето. Тя настъпва,
когато най-близките ни изоставят, когото половинката ни почине, когато останем сами в този седеммилярден свят.
И да – трудно се преодолява тази болка, защото
за нея няма лекарства открити, няма лекарства открити...
А може би една милувка може да бъде желаното хапче, и оздравителни сълзи, и друго рамо и малко време.
Всеки сам решава дали иска да преодолее тази болка
или да й се отдаде.
Обаче съветът ми е – не търпете болката, не се
примирявайте с нея. Извадете пръчка и бой, бой, бой...
Защото сте живи! Живеете в това измерение. В друго
може да е различна ситуацията, но сега сте тук - на
този свят - РАДВАЙТЕ МУ СЕ!

Оптимистката

Книжарница “ХИДИС”
Тутракан, ул. "Гео Милев" №23

Канцеларски материали,
ученически пособия, формуляри,
принтиране, копиране,
ламиниране.

Заповядайте!

GSM: 0885 837 842

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 септември - Памела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 септември - Николай ЙОРДАНОВ, Мл.експерт "ЕПП",
Община Тутракан
9 септември - Албена АТАНАСОВА, "Алианц България",
Тутракан
9 септември - Теодора ЙОРДАНОВА, Чистач, Община

Тутракан
9 септември - Александър ИВАНОВ, ФГ "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 септември - Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община
Тутракан
13 септември - Найле МУСТАФА, Кмет на с. Бащино,
община Главиница
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