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Проф. д-р Иван Гаврилов Почетен гражданин на Тутракан!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 21 септември е
Денят на град Тутракан. През 1940 г. - на
тази дата, българската
армия влиза в града и така
в историята остава като
първия освободен български
град след подписването на
Крайовската спогодба, с
която България си връща
Южна Добруджа. Това е
основният повод, Общинският съвет да приеме
решение през 1993 г. и да
обяви 21 септември за Ден
на Тутракан.
Традиционната тържествена сесия на местния
парламент ще започне днес
в 14:00 часа. Тогава ще
станем свидетели една

Н

родолюбива проява - удостояването на проф. Иван
Гаврилов със званието "Почетен гражданин на Тутракан".
"Отчитайки приноса на
проф.д-р Гаврилов за съхраняване на българската
духовност и патриотизъм"
е записано в предложението внесено от кмета на
общината д-р Димитър
Стефанов до Общински съвет-Тутракан и подкрепено
със следната фактология:
"Проф.д-р Иван Гаврилов е
роден на 29 април 1955 г.
в с. Василовци, обл. Монтана. Завършва медицина
в Медицинска Академия, гр.
София, през 1981 г. По разна стр. 3

Уважаеми жители
и гости на Тутракан,
С удоволствие Ви поздравявам
по случай Деня на Тутракан 21 септември!
Нека запазим енергията и
креативността си, за да останем
достойни наследници на
родовете си, да продължим да
работим с една единствена цел –
„Да градим Тутракан”!
Благодаря на всички Вас, които
с ежедневния си труд правите Тутракан все
по-добро място за живеене, град, за който се
говори с респект и уважение!

За да пребъде ТУТРАКАН!
Д-р Димитър Стефанов,
Кмет на община Тутракан

На 25 септември в Тутракан:

Чудотворна икона посрещат
в храм "Св.Николай"
Скъпи
съграждани,
Най-сърдечно Ви поздравявам по
повод Празника на града ни!
Днешният ден е повод да отворим сърцата си за всичко позитивно и да бъдем заедно, както до сега!
Заедно да празнуваме днес, но и
заедно да споделяме
трудности и успехи в бъдеще!
Нека все така, с достойнство и
мъдрост, да пазим традициите и
да работим за авторитета на града ни, за превръщането му в желано място за живот, в приветлив и гостоприемен дом, не само за нас, но и за нашите деца!

Уважаеми Читатели,
е си позволя да
повторя думите,
написани преди
пет години, когато в.
"Тутракански глас" навърши половин век!
Да, 2017 година е юбилейна за вестник „Тут-

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

55 години "Тутракански глас"!
ракански глас”! Вашият
вестник неусетно стана
на цели 55 години!
55 години…
55 години той не е
прекъсвал съществуването си и така се оказа
в привилегированото
положение да е най-продължително издавания
вестник в Силистренска
област.
Различни като политическа система са били
годините, през които
той е минал. От архивните му страници ни
гледат лица, четем за
събития, които наричаме
„най-близка съвременна
история”.
В по-новите, демократични години, във време
на конкуренция, „Тутракански глас” е най-търсеният вестник сред

Калина ГРЪНЧАРОВА
православен храм "Св.Никоудотворната икона на лай", информира отец Илия
Божията майка "Оди- Тонков.
Тя ще бъде изложена за
гитрия Байталска" ще
гостува в тутраканския
на стр. 3

местните издания. Не
заради друго, а заради
верния и точен поглед
върху ежедневните събития, с гарантираната
възможност да е полезен при разрешаване на
конфликтни и проблемни
ситуации на своите читатели.
Екипът, който го издава, ще продължи да търси
новините и да ви прави
съпричастни към всички
актуални събития. Вие,
читателите, ще бъдете
неговите герои, защото
го заслужавате.
Вашият интерес към
„Тутракански глас” е нашата истинска награда!
Благодарим Ви!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ
ОЩЕ:

Ротариански
пикник - 2017
ɧɚɫɬɪ

Стартира процедура
за набиране на кандидати за работа по
програма "Старат
на кариерата"
ɧɚɫɬɪ

Ден на отворените врати в
Районен съдТутракан

ɧɚɫɬɪ

В Тутракан на 21 септември от 19:00 часа в
залата на Читалището!
Вход: Свободен
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РЕГИОН

НОВИНИ
СМЯНА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР - ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɨɬɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɫɚɫɦɟɧɢɥɢɥɢɱɧɢɬɟɫɢɥɟɤɚɪɢɩɪɟɡɸɧɢɫɴɨɛɳɢɯɚɨɬɊɚɣɨɧɧɚɬɚɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɚɤɚɫɚɁɚɞɟɰɚɩɪɨɦɹɧɚɬɚɫɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢ
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɢɥɢɧɚɫɬɨɣɧɢɰɢɬɟ
ɇɚɣɦɧɨɝɨɝɪɚɠɞɚɧɢɩɪɟɞɩɨɱɟɥɢɧɨɜɥɟɤɚɪɞɚɝɢɥɟɤɭɜɚ
ɫɚɨɬɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɫɥɟɞɜɚɧɢɨɬɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨ
ɫɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɴɫɩɚɰɢɟɧɬɢȼɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɜɨɹɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɫɚɫɦɟɧɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɢɈɛɳɢɧɢɬɟɄɚɣɧɚɪɞɠɚɢɋɢɬɨɜɨɫɚɫɨɛɢɱɚɣɧɨɦɚɥɴɤɛɪɨɣɯɨɪɚɫɦɟɧɹɳɢ
ɫɜɨɹɥɢɱɟɧɥɟɤɚɪɜɦɟɫɟɰɢɬɟɡɚɩɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɢɈɛɳɢɧɚȺɥɮɚɬɚɪɟɫɧɚɣɦɚɥɤɨɠɢɬɟɥɢɧɚɩɪɚɜɢɥɢ
ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ±ɟɞɜɚ
ɊɁɈɄɧɚɩɨɦɧɹɱɟɧɟɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɢɲɧɢɹɥɟɤɚɪɞɚ
ɛɴɞɟɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɡɚɩɪɨɦɹɧɚɬɚɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɫɬɚɜɚɩɨɫɥɭɠɟɛɟɧɩɴɬȼɟɱɟɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɇɁɈɄɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɫɦɹɧɚɬɚɧɚɥɢɱɧɢɹɥɟɤɚɪɜɩɟɪɢɨɞɢɬɟɧɚɩɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɞɚ
ɫɬɚɜɚɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɊɁɈɄɋɢɥɢɫɬɪɚɧɟɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɥɚɞɨɦɨɦɟɧɬɚɧɢɬɨɟɞɢɧɬɚɤɴɜɫɥɭɱɚɣɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɮɨɪɦɚɡɚɢɡɛɨɪɩɨɞɚɜɚɧɚɩɨɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɴɬɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟ
ɩɨɞɩɢɲɟɫɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɩɨɞɩɢɫɨɬɡɞɪɚɜɧɨɨɫɢɝɭɪɟɧɢɹɢɥɢ
ɨɬɧɟɝɨɜɢɹɪɨɞɢɬɟɥɢɥɢɧɚɫɬɨɣɧɢɤ
ɋɥɟɞɜɚɳɚɬɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɡɚɫɦɹɧɚɧɚɥɢɱɧɢɹɥɟɤɚɪɟɩɪɟɡ
ɦɞɟɤɟɦɜɪɢɝ
КРИМИНАЛЕ
Ȼɟɡ ɤɧɢɠɤɚ ɢ ɜ ɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹ ɫɪɨɤ ɨɬ ɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɦɭ
ɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɝɨɞɢɲɟɧɦɴɠɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɎɨɥɤɫɜɚɝɟɧ´Ɍɨɣɛɢɥɡɚɫɟɱɟɧɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜ
ɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟɋɪɟɳɭɧɟɝɨɟɡɚɩɨɱɧɚɬɨɛɴɪɡɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɇɟɛɪɟɠɧɨɫɬ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɬɤɪɢɬ ɨɝɴɧ ɞɨɜɟɥɚ ɞɨ ɬɪɢ
ɩɨɠɚɪɚɜɰɚɪɟɜɢɱɧɢɧɢɜɢɩɪɟɡɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɂɡɝɨɪɟɥɢ
ɞɤɚɰɚɪɟɜɢɰɚɜɪɚɣɨɧɚɧɚɫɟɥɨɉɨɠɚɪɟɜɨɞɤɚɜɡɟɦɥɢɳɟɬɨɧɚɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɢɞɤɚɤɪɚɣɫɟɥɨɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɩɨɬɭɲɢɥɢɩɨɠɚɪɢɬɟɢɫɩɚɫɢɥɢɨɛɳɨ
ɨɤɨɥɨɞɤɚ
ɋɤɥɚɞɡɚɞɴɪɜɟɧɦɚɬɟɪɢɚɥɟɝɨɪɹɥɜɌɭɬɪɚɤɚɧɉɨɠɚɪɴɬ
ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɱɨɜɟɲɤɚɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɂɡɝɨɪɟɥɢɨɤɨɥɨɤɭɛɦɬɚɥɩɢɢ
ɤɭɛɦɞɴɪɜɚɡɚɨɝɪɟɜɩɪɟɞɢɟɤɢɩɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚɞɚɡɚɝɚɫɢɨɝɴɧɹɋɩɚɫɟɧɚɟɫɝɪɚɞɚ
ɇɟɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɨɬɤɪɢɬɨɝɴɧɩɨɞɩɚɥɢɥɤɴɳɚɜɫɟɥɨɆɚɥɴɤ
ɉɪɟɫɥɚɜɟɰ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɂɡɝɨɪɟɥɢ
ɨɤɨɥɨɤɜɦɩɨɤɪɢɜɦɨɬɨɩɟɞɤɭɛɦɞɴɪɜɚɡɚɨɝɪɟɜɢ
ɬɜɴɝɥɢɳɚɉɨɠɚɪɴɬɛɢɥɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɟɧɭɱɚɫɬɴɤ±Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɹɤɨɥɤɨɩɨɠɚɪɢɫɚɝɚɫɢɥɢɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɨ Ƚɨɪɟɥɢ ɫɚ ɫɭɯɢ ɬɪɟɜɢ ɢ ɫɬɴɪɧɢɳɚ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧɇɹɦɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɡɚɝɭɛɢ Ɉɬ ɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟ ɫɚ ɫɩɚɫɟɧɢ ɝɪɨɛɢɳɧɢɹɬ ɩɚɪɤ ɧɚ
ɫɟɥɨɉɚɞɢɧɚɰɚɪɟɜɢɱɧɢɧɢɜɢɢɝɨɪɢɤɪɚɣȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɟɥɚɬɚ
ɁɜɟɧɢɦɢɪɢɫɟɥɨȺɧɬɢɦɨɜɨ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35/24.08.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-928/23.08.2017 г. на Кмета на
Община Тутракан се дава разрешение за изработване
на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ засягащ поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3832
и 73496. 501.3480 (73496.501.3832) по Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв.56 от План за
улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан
и за УПИ ХII-1877, 1956, 1957, 3480 и 3584 в кв.56 от
План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с
Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.
Тутракан на:
- Ирина Костова Благоева, гр.София, в качеството
си на собственик на поземлени имоти с идентификатор 73496. 501.3482 и 73496. 501.3481(73496.501.3832)
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София и
Община Тутракан в качеството си на собственик на
земята - УПИ ХII-1877, 1956, 1957,3480 и 3584 кв.56
от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен
с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински съвет
гр. Тутракан, съгласно Акт №206 за частна общинска
собственост от 30.11.1997 год.
За поземлен имот с идентификатор 73496.501.3832
да се отреди УПИ, като регулационните линии бъдат
поставени в съответствие със съществуващите
граници на поземления имот. Задължителното лице на
новообразуваният УПИ да се предвиди към нова второстепенна улица - (вътрешно квартална / автомобилна
алея), която преминава през УПИ ХII-1877, 1956, 1957,
3480 и 3584 в кв.56 и стига до улица с о.т. 271-23-24
от одобрената улична регулация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

21 - 27.09.2017 г.

Стартира процедура за набиране на кандидати
за работа по програма „Старт на кариерата”
О
т 18.09.2017 г. до
09.10.2017 г. включително в Бюро по
труда - Тутракан се приемат документи за кандидатстване по програма
„Старт на кариерата” от
дипломирани младежи без
професионален опит по специалността си. По програмата са обявени свободни
работни места, които са

в централни институции
и техните поделения в
страната. Заетостта на
младежите се финансира
със средства от държавния
бюджет в рамките на Националния план за действие
по заетостта.
За да участват в програма „Старт на кариерата”,
кандидатите трябва да са
на възраст до 29 години

и да имат висше образование, съответстващо
на изискванията на работодателя за заемане на
конкретното работно място. Друго условие е да са
регистрирани в Бюрото по
труда като безработни или
заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата
специалност от висшето
образование.

Допълнителна информация може да се намери на
официалната интернет
страница на Агенцията
по заетостта: http://www.
az.government.bg/pages/
programa-start-na-karierata/,
както и на информационното табло в Дирекция ” Бюро по труда ”
- гр.Тутракан или в стая
№ 9.
“ТГ”

Акция "Да изчистим България"
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 16 септември т.г.
се проведе поредната екокампания „Да
изчистим България“, за
която с подкрепата на
Министерство на околната среда и водите, както
и на частни дарители са
осигурени материални
ресурси за обезпечаване
на акции за почистване
на замърсени места в
страната.
Чрез РИОСВ и общините е специалната организация за депониране
на събраните от доброволците отпадъци в
кампанията. Съгласно
Закона за управление на
отпадъците, за тях не се
дължат отчисления.
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɨɬȾɴɪɠɚɜɧɨȽɨɪɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɌɭɬɪɚɤɚɧɛɹɯɚɫɪɟɞɧɚɣɚɤɬɢɜɧɢɬɟɜ
Обобщените данни за
ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚȾɚɢɡɱɢɫɬɢɦȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɟɞɧɨ
област Силистра за проПо данни на Гюлер Байведената кампания "Да изчистим България заед- щи - 12 298 доброволци,
но" сочат, че са участва- 196 фирми и учреждения, рактарова, гл.експерт
28 училища и детски "Опазване на околната
28 - НПО, а са среда" в Община ТутраОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА градини,
установени 107 нерегла- кан, този път в кампаТел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
ментирани сметища.
нията са участвали 5400
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Кампанията ден след души от цялата община
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
началото на учебната - четирите училища, 10
година е първото есенно НПО, три детски градиОБЯВЛЕНИЕ
почистване на България. ни, всички кметства, об№ 47/19.09.2017 год.
С избора на спортна кон- щинската болница, Дом
Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
цепция на инициативата за стари хора, ОЦИД,
съобщава, че е изработен проект:
се е родила и амбицията ОП "БКС", Клубовете на
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на
чистенето да е във вид инвалидите и на пенсиПлан за регулация /ПР/ в обхват на урегулиран поземлен
на отборна игра и състе- онерите, пет читалища,
имот /УПИ/ II - "Училище” в кв.18, от действащия Казание между отделните 9 учреждения, хората
дастрален и регулационен план на с.Пожарево, одобрен
български региони.
от 72 входа на жилищни
със Заповед №3917/28.08.1950 г., общинска публична
Община Тутракан за блокове, както и много
собственост. От съществуващият УПИ II - „За Училипоредна година актив- домакинства от цялата
ще” се обособят два нови УПИ и се запазва уличната
но се включи в най-ма- община.
регулация. За новообразуван УПИ УПИ II се запазва
щабната доброволческа
Почистени са две неотреждането за „Училище", а УПИ ХVIII се отрежда за
инициатива у нас, която регламентирани смети„обществено обслужване”.
цели да изгради общест- ща и 15 терена за биЗаинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
вена чувствителност по оразградими отпадъци
съобщението да направят писмени възражения, предловъпросите, свързани с (торища).
жения и искания по проекта за подробен устройствен
опазването на околната
14 360 т. са отпадъциплан до общинската администрация.
среда и да направи Бълга- те депонирани в ДепоКмет на Община Тутракан:
рия чиста в дългосрочен Русе.
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
план.
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Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 септември 2017 г.
1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
2 общи работници – основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил – средно
образование, кат.С и СЕ
10 общи работници, промишленост - основно образование, работа на три смени и/или една смяна
1 технически секретар – средно образование, работа
с компютър
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 началници на смяна – средно образование, трисменен
режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
5 машинни оператори – средно образование, трисменен 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 технически сътрудник
1 общ работник
1 агент, снабдяване
1 работник, строителство
1 специалист, продажби
2 машинен оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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РЕГИОН

21 - 27.09.2017 г.

Проф. д-р Иван Гаврилов Почетен гражданин на Тутракан!
от стр. 1 е началник на Торакална
клиника в Специализирана
пределение започва работа
болница за активно лечев Общинската болница в
ние по онкология. Много са
Монтана. Гражданите на
хората, на които проф.д-р
Монтана, обаче за кратко
Гаврилов е помогнал като
се радват на уменията му,
лекар.Това вероятно го
защото още през следваправи удовлетворен, но
щата 1982 г. той печели
сигурно е най-полезен на
конкурс за научен сътрудхората, когато спасява
ник в Националния Онкочовешки живот, когато
логичен Център в София.
върне надежда за живот и
И така следват конкурси,
вместо сълзи на очите на
специализации и научни
болния да види усмивка на
степени. В творческия си
лицето.
път, проф. Гаврилов има
Десетки дарени кръстоспециализация на тема
ве, икони, иконостаси, ре«Онкология» в Институт
монтирани и възстановени
по клинична и експерименцъркви, нов живот за потътална медицина в Прага,
нали в забрава храмове из
четирикратно в Москва и
цялата ни страна. Дарения
в гр. Бъфало, САЩ.
за ремонт и оборудване
Проф.д-р Иван Гаврилов е
на училища, фондация за
един от първите членове
подкрепа на даровити деца
на Европейската школа по
в села и градове из цяла
Онкология за Източна ЕвроБългария. И още и още…
па. Има над 200 публикации
Така един ден проф.д-р
в български и чуждестранГаврилов се озова в Тутни списания. Притежава 3
ракан. Той сам ни потърси
специалности: Хирургия,
и заяви желанието си да
Гръдна хирургия и Онкохипомага. Само за една годирургия. От 2007 г. до сега
на проф.д-р Иван Гаврилов

дари на жителите на община Тутракан над 500 книги,
свързани с историята ни,
спонсорира издаването на
книги с автори от Тутракан, дари 7 уникални икони,
спонсорира организирането
и провеждането на концерти с участието на Володя
Стоянов - Войводата, дари
озвучителна уредба за новоизградения параклис „Св.
Димитър Солунски”, стипендии за ученици, доказали
съхраняването на родолюбивия български дух и българщина, за двете средни
училища в гр. Тутракан, в
размер на 10 000 лева.
Колко хубаво би било в
наше време да има повече
родолюбиви българи като
проф.д-р Иван Гаврилов радетел за съхраняване на
българската духовност и
патриоти, които да обичат България. Необходими
са ни добри дела и примери
в това преломно време!
Хвала на малкото все още
родолюбиви българи като
проф. д-р Иван Гаврилов!"

С Почетен знак на Общински съвет-Тутракан за
граждански принос ще бъде
удостоена Мария Кирякова,
учителка по биология в СУ
"Йордан Йовков".
С Грамота на Община
Тутракан ще бъдат наградени Аурел Стоянов, Димо
Денчев и Толга Кантаров.
За участие в тържествено заседание на Общинския съвет са поканени да
участват народни представители, областният управител, почетни граждани
на Тутракан, бивши негови
кметове и др.
Популярната комедия
"Женско царство" от
Ст.Л.Костов ще бъде представена във вечерните
часове от актьорската
трупа на столичния театър "Искри и Сезони" и е
подарък за тутраканци.
Празникът на града се
съпътства и със спортни
прояви - футбол и тенис
на маса. Награждаването
на победителите ще бъде
днес.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН

СЪОБЩЕНИЕ

Ден на отворените врати в
Районен съд - Тутракан
3 октомври 2017 г.
Във връзка с реализиране Плана за действие на Висшия съдебен съвет за изпълнение на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година, на
3 октомври 2017 г. Районен съд – Тутракан организира
„Ден на отворените врати”.
Каним граждани, ученици и журналисти да се запознаят с дейността на съда в рамките на работния ден
– 03.10.2017 г. – от 10:00 до 16:00 часа.
В Деня на отворените врати желаещите могат
да посетят Съдебната палата и да се запознаят с
организацията на работа на съда, с отделни съдебноадминистративни процедури, с работата и функциите
на съдебните служби. Ще бъде осигурен достъп до
деловодствата на съда - наказателно, гражданско и
съдебно-изпълнителна служба, Бюро съдимост.
От 14:00 часа, в сградата на Районен съд – Тутракан
на адрес: гр.Тутракан, ул. Трансмариска № 8, ученици
от СУ „Христо Ботев” гр.Тутракан ще присъстват на
реален съдебен процес по наказателно дело.
Провеждането на Деня на отворените врати е насочено към популяризиране дейността на съда и цели
повишаване на правната култура на гражданите,
постигане на по-добра информираност за работата
на съдебната система и изграждане на доверие в
работата на съда.
Телефон за връзка: 0866/61620
e-mail: rs343@mbox.contact.bg

На 25 септември в Тутракан:
Септемврийско заседание
на Общински съвет-Тутракан Чудотворна икона посрещат
в храм "Св.Николай"
средства от Европейския Община Тутракан.
съюз на Община Тутракан
След допълване на Годишза първото полугодие на на програма за управление

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Тутракан проведе редовно заседание в следобедните часове на 19 септември. Сесията разгледа
и прие предложението за
удостояване със званието "Почетен гражданин
на Тутракан и общината"
проф. Иван Гаврилов, по по-

О

вод Празника на града - 21
септември.
Бяха приети още решения,
с които е одобрена актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година на
постъпленията от местни
приходи и на разходите за
местни дейности, както и
информация за изпълнение
на бюджета и сметките за

тази година.
Приета е Наредба за
изменение и допълнение в
Наредбата за определянето
и администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на

от стр. 1 2005 година, откъдето е и
името й “Пътеводителка
Байталска”. В този красив
район в гората, около 1700
година се е намирал манастир, откъдето се предполага, че иконата е една от
светините, които са били
в древната обител.
Според реставраторите,
които са работили върху
нея след откриването й, тя
е на повече от 200 години.
Иконата е помогнала на
много хора досега. Известни са немалко чудеса, които
са се случили след молитви
на “Одигитрия Байталска”
в различни градове като
Киев, Одеса, Москва и др.

поклонение в църквата на
25 септември.
Оригиналът на чудотворната икона на Божията
Майка “Одигитрия Байталска” се съхранява в
манастира “Рождество на
Света Богородица” в село
Байтал, Одеска област, Украйна. Чудотворната икона
помага на страдащите, на
семейства, които искат
да имат деца, за връщане
на синовете и дъщерите
при семействата им и за
и разпореждане с имоти успешно приключване на
общинска собственост са съдебни спорове. Тя е наприети решения по няколко мерена близо до село Байтал, Одеска област през
разпоредителни сделки.
Следващото редовно заседание е насрочено за 26 ɩɨɜɥɢɹɹɬ ɧɚ ɡɪɟɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚ
октомври - Димитровден!
ɫɥɭɯɚɬɢɧɚɜɪɟɦɟɬɨɬɢɡɚɪɟɚɤɰɢɹɢɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɬɢɞɚ
ɲɨɮɢɪɚɲɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɉɪɨɜɟɪɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɫɟɞɧɟɲ ɡɚɞ ɜɨɥɚɧɚ
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɲɨɮɢɪɚɣ ɫɥɟɞ
ɛɟɪɟɲɭɞɨɦɚɧɟɜɪɟɞɢɦ
Ⱦɨɛɪɟɨɛɭɱɟɧɢɬɟɢɨɬɝɨɜɨɪ- ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢ Ɍɟ
ɧɢ ɲɨɮɶɨɪɢ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɢ ɦɨɠɟɞɚɩɨɜɥɢɹɹɬɧɚɡɪɟɧɢɟɢɡɩɪɚɜɧɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɨɢɧɚɫɥɭɯɚɬɢɧɚɜɪɟɦɟɬɨ
ɩɨ ɞɨɛɪɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɦɚɪɲ- ɬɢ ɡɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɪɭɬɢɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɡɚɛɟɡɨɩɚɫ- ɬɢɩɪɟɰɟɧɤɚɡɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɬɢɞɚɪɟɚɝɢɪɚɲ
ɧɨɫɬɬɚɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚ
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɲɨɮɢɪɚɣ ɫɥɟɞ
ɒɨɮɢɪɚɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɩɪɟɡ
ɞɟɧɹɡɚɞɚɫɟɩɪɢɛɢɪɚɲɠɢɜ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɥɤɨɯɨɥ Ⱦɨɪɢ
ɦɚɥɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɥɤɨɯɨɥ
ɢɡɞɪɚɜɜɟɱɟɪɬɚ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɛɟɡɨ- ɧɚɪɭɲɚɜɚɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɬɢ
ɩɚɫɢɬɟɥɟɧ ɤɨɥɚɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥ- ɡɚɪɟɚɥɧɚɩɪɟɰɟɧɤɚɧɚɫɢɬɭɧɨ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɲɚɧɫɨɜɟɬɟ ɬɢ ɚɰɢɹɬɚ Ⱥɤɨ ɜɫɟ ɩɚɤ ɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɨɰɟɥɟɟɲ ɜ ɩɴɬɟɧ ɢɧɰɢ- ɞɚɲɨɮɢɪɚɲɧɟɩɨɫɹɝɚɣɤɴɦ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ
ɞɟɧɬ
Ʉɨɝɚɬɨ ɫɟ ɪɚɡɯɨɠɞɚɲ ɧɚɉɪɟɰɟɧɹɣɤɚɤɜɚɫɤɨɪɨɫɬɞɚ
ɜɴɧ
ɩɨɦɚɝɚɣ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɞɚ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɲ ɩɪɢ ɜɫɹɤɨ ɫɜɨɟ
ɪɚɡɩɨɡɧɚɜɚɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɟ
ɲɨɮɢɪɚɧɟ
ɂɡɛɨɪɴɬ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɢ ɧɚ ɩɴɬɹ Ɉɝɥɟɠɞɚɣɫɟ ɢ ɫɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɚɫɤɨɪɨɫɬɡɧɚɱɢɞɚ ɨɫɥɭɲɜɚɣ ɡɚ ɞɚ ɫɢ ɜ ɛɟɡɨɧɚɦɚɥɢɲ ɪɢɫɤɨɜɟɬɟ ɡɚ ɫɟɛɟ ɩɚɫɧɨɫɬ
ɉɨɡɧɚɬ ɡɚɜɨɣ" ɋɩɨɤɨɣɧɨ
ɫɢɢɡɚɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ
ɇɹɤɨɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɒɨɮɢɪɚɣɬɚɤɚɱɟɞɚɦɨɠɟɲ

21 септември - Европейски ден без жертви на пътя
ɩɚɫɢ ɠɢɜɨɬɢ Ɍɨɜɚ ɟ
ɦɨɬɨɬɨɧɚɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹɧɚɉɴɬɧɚ
ɩɨɥɢɰɢɹ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɫɟɩɬɟɦɜɪɢȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɞɟɧɛɟɡɠɟɪɬɜɢɧɚɩɴɬɹ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ ɟ ɧɚ 7,632/
 ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɢɬɟɧɚɩɴɬɧɚɩɨɥɢɰɢɹ
Ɍɹ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɡɚ ɜɬɨɪɚ
ɩɨɪɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɤɚɬɨɰɟɥɬɚ
ɟɞɚɫɟɨɛɴɪɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ
ɜɨɞɚɱɢɬɟɞɚɫɚɩɨɜɧɢɦɚɬɟɥɧɢɧɚɩɴɬɹ
ɇɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɢ ɜɴɜ ɜɫɢɱɤɢ ɫɬɪɚɧɢ
ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ 7,632/ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɨɩɟɪɚɰɢɹ (':$5'  (XURSHDQ
'D\ :LWKRXW$ 5RDG 'HDWK
ɐɟɥɬɚ ɟ ɜ ɬɨɡɢ ɞɟɧ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɞɚ ɧɹɦɚ
ɡɚɝɢɧɚɥɢɯɨɪɚɋɩɨɪɟɞɫɬɚ-

С

ɬɢɫɬɢɤɚɬɚ ɨɤɨɥɨ  ɞɭɲɢ
ɡɚɝɢɜɚɬɩɨɲɨɫɟɬɚɬɚɧɚɋɬɚɪɢɹ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ ɐɢɮɪɚɬɚ ɟ
ɫɬɪɹɫɤɚɳɚɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɨɦɟɧɟɧɚ
ɚɤɨɜɨɞɚɱɢɬɟɫɚɩɨɪɚɡɭɦɧɢ
ɧɚɩɴɬɹ
ȼ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɞɟɧ ɛɟɡ
ɠɟɪɬɜɢɧɚɩɴɬɹɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚ ɨɛɥɚɫɬ ɳɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɇɚɜɴɡɥɨɜɢɦɟɫɬɚ
ɩɨ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɬɚ ɩɴɬɧɚ
ɦɪɟɠɚɚɫɴɳɨɢɜɦɚɥɤɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢ
ɟɤɢɩɢ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ
ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɧɢɬɟ
ɪɟɠɢɦɢ ɡɚ ɲɨɮɢɪɚɧɟ ɨɬ
ɧɟɩɪɚɜɨɫɩɨɫɨɛɧɢ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɥɢ ɚɥɤɨɯɨɥ ɜɨɞɚɱɢ
ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɟɥɧɢ ɤɨɥɚɧɢ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɐɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɬɨ
ɩɪɢɞɜɢɠɜɚɧɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɦɚɥɹɬɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢɬɟɡɚ
ɩɴɬɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ
ɇɚɜɫɟɤɢɱɚɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɳɟɫɟɩɨɞɚɜɚɤɴɦȽȾÄɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ´ ɚ ɛɪɨɹɱ
ɧɚɞɟɧɹɳɟɨɬɛɟɥɹɡɜɚɛɪɨɹ
ɧɚ ɧɚɫɬɴɩɢɥɢɬɟ ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɳɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ
ɨɧɥɚɣɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ

Препоръки за безопасно
шофиране
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɬɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɬɚɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ
ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ Ȼɴɞɢ ɫɩɨɤɨɟɧ
ɢɫɴɩɪɢɱɚɫɬɟɧɤɨɝɚɬɨɲɨɮɢɪɚɲɌɜɨɹɬɚɰɟɥɟɞɚɫɟɩɪɢ-

ɞɚɫɩɪɟɲɚɤɨɫɟɧɚɥɨɠɢ
ɋɩɚɡɜɚɣ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ Ⱥɤɨ
ɩɪɟɞɧɢɹɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ ɜɧɟɡɚɩɧɨɫɩɪɟɬɪɹɛɜɚɞɚɢɦɚɲ
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɜɪɟɦɟɡɚɪɟɚɤɰɢɹ
ɢɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɩɢɪɚɧɟ
Ⱦɜɢɠɢ ɫɟ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɝɥɟɞɚɣ ɞɚɥɟɱ
ɧɚɩɪɟɞ ɡɚ ɞɚ ɩɪɟɞɜɢɠɞɚɲ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɴɬɹ
“
ТГ”
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Започна новата учебна година!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 15 септември училищния звънец прикани малки и големи
ученици и техните учители
за началото на новата
учебна година.
1146 ученици влязоха в
училищата на територията на Община Тутракан,
от тях 119 за пръв път
прекрачват училищния праг,
а 374 са децата, които ще
посещават детските гра- ȼɋɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
дини в Тутракан.
Като при всеки първи Камбурова изпя химна на учителите и тук бяха отруучебен ден, в СУ "Христо България, последвана от пани с цветя, а от импровиБотев", СУ "Йордан Йовков", знаменосците, отец Илия зираната сцена песни пяха
гласовитите солисти на
"Слънчева усмивка". Учениците и учителите бяха поздравени от в.и.д. директор
Анелия Калдарева, а отново
през цветна шестица преминаха първолаците.
Тържества бяха проведени и в ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий", с. Нова Черна
и ОУ "Стефан Караджа", с.
Цар Самуил.
Поздравителни адреси до
всички ученици и учители,
както и подаръци за наймалките - "Книга за пърȼɋɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
вокласника", от името на
Тонков
поръси
всички
за
Кмета на Община Тутракан
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"
една
успешна
година,
всич– д-р Димитър Стефанов,
в . Нова Черна, СУ "Стефан
Караджа" в с. Цар Самуил ки бяха поздравени от ди- поднесоха Зам.-кметът на
ректора
Дияна
Станкова,
Община Тутракан – Петя
е виждаха засмени лица на
ученици, любопитни погле- а през цветната шестица Князова-Василева, заедно
с директор дирекция „Худи на първолаци, забързани преминаха първи клас.
Училищният двор в СУ манитарни дейности” –
учители и родители.
В СУ "Христо Ботев", "Йордан Йовков" бе изпъл- Стефка Станкова, Младши
второкласничката Елица нен с ученици и родители, експерт „Спорт, туризъм

Н

Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɧɚɭɱɟɛɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚɜ
ɋɉɂɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɫȼɚɪɧɟɧɰɢ

и младежки дейности – Васил Дойнов” и Секретарят
на Местната комисия за
борба с противообществени прояви на малолетни
и непълнолетни - Тодорка
Ангелова.
Гост на тържествата
по случай откриването
на учебната година бе и
Председателя на Общински
съвет-Тутракан - Данаил
Николов.
Новата учебна година с

ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚɢɡɩɴɥɧɢɯɢɦɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

ɉɴɪɜɨɥɚɰɢɬɟɨɬ
ɈɍɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɜɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ

446 ученици бе открита в
СУ „Васил Левски“ в град
Главиница с директор Нефие Раим. Част от тържеството стана главният
секретар на Областна администрация Елена Томова,
заедно с кмета на общи-

ната Нeждет Джевдет и
други гости. Училището
е най-голямо в малката
добруджанска община и
дава средно образование на
деца от различни населени
места.
По информация на РУ на

ɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬɩɨɡɞɪɚɜɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɋɍȼɚɫɢɥɅɟɜ
ɫɤɢɜɩɴɪɜɢɹɭɱɟɛɟɧɞɟɧ

До всички заинтересовани лица
Уважаеми Дами и Господа,
Сдружение МИРГ„Главиница – Тутракан – Сливо
поле“ по изпълнение на проект „Подготовка на Местна
стратегия за развитие на територията на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ с административен
договор № МДР-ИП-01-5/26.06.2017 г., за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020
г. организира следните мероприятия:
1. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на
подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия",
Поддейност 1 „Подготовка и провеждане на информационни срещи по населени места“:
- В гр.Тутракан - за жителите на общините Тутракан
и Сливо поле, на 27.09.2017 г. в сградата на общинска
администрация гр. Тутракан, Заседателна зала, ет.2
от 10:00 часа;
- В гр. Главиница – за жителите на община Главиница
на 28.09.2017 г. в сградата на общинска администрация,
Заседателна зала, ет.4, от 10:00 часа.
2. По изпълнението на дейност 2 „Обучение на екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и
местни лидери“, двудневно обучение за членовете на

лово с около 800 ученици.
Градско помощно училище
Силистра е преобразувано
в Център за специална образователна подкрепа.
Социално-педагогическият интернат в с. Варненци,
община Тутракан, остана

МИРГс място на провеждане:
- В гр. Тутракан на 27.09.2017 г. от 16:00 часа и на
28.09.2017 г. от 15:00 часа в сградата на общинска
администрация гр. Тутракан, Заседателна зала, ет.2;
3. По изпълнението на дейност 1 „Популяризиране на
подхода ВОМР и процеса по изработване на стратегия",
Поддейност 3. Провеждане на еднодневен семинар за
подхода ВОМР и възможностите, които предоставя
за финансиране на проекти ПМРД 2014-2020 г., чрез
стратегиите за ВОМР:
- В гр. Главиница – за заинтересованите страни
на община Главиница на 29.09.2017 г. в сградата на
общинска администрация, Заседателна зала, ет.4, от
09:30 часа;
- В гр. Тутракан – за заинтересованите страни на
общините Тутракан и Сливо поле на 29.09.2017 г. от
14:00 часа в сградата на общинска администрация гр.
Тутракан, Заседателна зала, ет.2;
Лице за контакт: Елена Балтаджиева - Координатор
на проекта, тел. 0889 226242
Сдружение
"МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“

Ʉɧɢɝɚɡɚɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɤɚɡɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥ

МОН, в област Силистра
новата учебна година започна в 46 училища и в 24
детски градини, съобщиха
от. В алфатарското село
с. Алеково е най-малкото
училище с 10 ученици. Найголямо е Средно училище
„Васил Левски” в гр. Ду-

единствен по рода си в
страната. Две основни
училища са преобразувани в новия вид обединено
училище: в с. Зафирово,
община Главиница, и в с.
Проф. Иширково, община
Силистра.
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130 години вестникарство,
55 от тях - на "Тутракански глас"!
Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
а 19 септември в обновената изложбена
зала Исторически музей-Тутракан бе открита
изложба "130 години периодичен печат в Тутракан".
Тя съдържа пана отразяващи
историята на вестникарството през годините, 55,
от които са за вестник
"Тутракански глас", а 10 - за
в. "Напредък". Междувременно, от 2005 до 2009 г., тук
излиза и в. "Тутракански
Бряг", а "Бряг" се нарича
вестникът поставил началото на печатното дело в
крайдунавския град - на 6
септември 1887 г.
"Благодарение на Вас и в
момента вестникът е на пазара, предлагайки стойностен продукт на своите читатели. По този начин вече
130 години Вие допринасяте
в Тутракан да има вестни-

поетично
Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

21-ви септември 1940 г.
Свободата е лъч на надежда.
Тя изпълва със радост духа.
Път спокоен на всички отрежда.
Плисва менче светена вода.
Тя за нас през септември изгряла.
Град ликуващ, обсипващ с цветя
срещнал войни донесли ни слава,
блян, копнеж, идеал и мечта.
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɰɜɟɬɟɡɚɝɨɞɢɲɧɢɹɸɛɢɥɟɣɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫɨɬɢɦɟɬɨɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɂɜɟɥɢɧɋɬɚɬɟɜɢɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɚɋȻɀɩɨɞɧɟɫɟɃɨɪɞɚɧȽɟɨɪɝɢɟɜ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪȾɢɦɢɬɪɨɜɚɜɬɨɪ
ɧɚɤɧɢɝɚɬɚɌɚɦɤɪɚɣɪɟɤɚɬɚ

карска преса, представяща
живота в институциите,
в духовните средища и на
хората като цяло. Така чрез
пресата за поколенията
остават писмени свидетелства а стореното добро, за
преодолян проблем, за проведено събитие. Пожелавам Ви
и в идните години да бъдете
стожер на изданието, както
са го правили други хора преди Вас в продължение на 55
години" - гласи Поздравителният адрес от областния
управител Ивелин Статев
до в. "Тутракански глас" и
неговия главен редактор.
Специално поздравление
поднесе и Йордан Георгиев,
председател на дружеството на СБЖ в Силистра за
юбилейната годишнина на
вестника. "Поздравявам Ви
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за 55-ата година на вестника, който повече от половин
век е истински журнал на
събитията община Тутракан
и района. При това достойно
вписано в отбелязването
на 130-ата година на вест-

ɉɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɟɧɚɞɪɟɫɨɬɢɦɟɬɨɧɚɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɩɨɞɧɟɫɟɋɬɟɮɤɚɋɬɚɧɤɨɜɚ

никарската преса в града.
Пожелавам Ви и занапред да
имате желанието, куража
и възможността - организационна и финансова, да
продължавате да държите
изданието над нивото на
река Дунав в крада на красивия залез" - се казва в него.
След откриването на изложбата бе представена
и първата книга на младия тутраканец Александър Димитров - "Там, край
реката...". Тя се издава с
благословението на Негово
Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум
и с финансовата подкрепа
на проф. д-р Иван Гаврилов.
Специален гост на събитието бе Негово Преосвещенство Тивериополският
епископ Тихон, който предаде специалните поздрави
на автора от митрополит
Наум.
Сред присъстващите бяха
още служители от Русенската митрополия, местни све-

щеници, представители от
общинската администрация
в Тутракан, част от църковния хор и граждани.
Александър Димитров от
скоро е част от екипа на Историческия музей. Неговата
книга "Там край реката...",
както самият той казва е
"посветена на нашия храм
"Св. Николай", както и на
ансамбъл "Рибарска махала",
в пределите, на който е и
църквата. В книгата може
да научите за историята,
градежа, майсторите, освещаването, свещениците,
проблемите, паметните
събития, както и още много
интересни неща за тутраканския храм и улица "Рибарска".
Димитров благодари на
всички, които са му помог-

нали - на дарителя проф.д-р
Иван Гаврилов, на Русенска
митрополия и тутраканския православен храм, на
Анастасия Якова, от чиято книга "Полет" е черпил
информация и на екипа на
Историческия музей. Поднесени бяха Поздравителни
адреси от името на кмета
на общината - д-р Димитър
Стефанов, както и от областния управител Ивелин
Статев.
Книгата може да бъде
закупена от Историческия
музей.

Знамената покрили мегдана
и потекла река от цветя.
Във ефира звъняла камбана:
„Свобода, свобода, свобода!”
„Чуйте, хора, от днес ще живеем
с нова жажда за хубав живот
ще строим, ще орем, ще милеем
за родината и за своя народ”.
Тъй ехтели прочувствени думи.
Добруджанския марш тъй ехтял.
И на другия бряг на реката ги чули,
ала там замълчали с печал.
А в Тутракан все било слънце.
Сякаш пролет дошла в есента.
Свободата пониквала зрънце по зрънце
и така е до днес във града.

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

98 години от рождението на Николай Хайтов

Анка КОЗАРЕВА
Традиция стана в СУ „Христо
Ботев“ на 15 септември с признателност да поднасяме венец
не само пред бюст-паметника на
патрона на училището по време
на празника, посветен на тържественото откриване на учебната
година, но и пред бюст-паметника
на родолюбеца Николай Хайтов.
Не пропускаме да се преклоним два пъти в годината – на 15
септември и на 30 юни, пред титаничното дело на писателя, защото:
„Неслучайно е роден на първия
учебен ден и умира на последния
/30 юни/, сякаш, за да трасира пътя
на най-трудно придобиваното образование - духовно. " /Г.Георгиев/
Тази година се навършиха 98
години от рождението на Николай
Хайтов. Съвместно с учениците от
6а клас и техния класен ръководител – Володя Иванов, проведохме

пред паметника възпоменателно
тържество и склонихме глави пред
величието на писателя. Трите шестокласнички, водещи тържеството,
се постараха да усетим дъха на
Хайтовото творчество, изпълнено с
духа на България. Никол подчерта
пред своите съученици, че за Хайтов „родолюбието е съдба, израз
на гореща и страстна любов към
българския народ и българската
земя“. Наблегна, че писателят
превръща „в главна тема на своето
творчество битката за съхраняване
и запазване на българщината“.
Траяна и Едже прочетоха откъси от
очерка за Капитан Петко войвода
в неговата книга „Хайдути“. Слушахме не само песента „Петко льо,
капитанине“ пред паметника, но и
убедително звучащото повествование, което ни разкрива, че войводата е „единственият български
хайдутин, надживял религиозните

и народностни различия, затова
стърчи, току-речи, сам в тая кървава епоха – един своеобразен
рицар на своето време, посветил
всичките си сили в защита на
бедните, които му се отплащат с
обич.“ Хайтов ни убеждава, че за
да стане Петко „всеобщ любимец
и герой не само на българи и
гърци, но и за всички бедни турци
и помаци, много допринесло неговото пословично благородство
и необикновена доброта.“
С едноминутно мълчание почетохме паметта на величавия творец
и патриот...
Нека да продължаваме да четем
творбите на писателя родолюбец,
събрани и издадени в дванадесет
тома. Да помним, че „на върха на
ценностната система на Николай
Хайтов е Отечеството“. Да сме
негови следовници - „затрогващо
и страстно“ да обичаме България...
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РАЗНИ
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Забавна астрология

Дева
ɍɜɚɠɚɟɦɚȾɟɜɚɜɫɟɨɳɟɫɦɟɜɬɜɨɹɬɚɡɨɞɢɹɂɳɟɦɧɟ
ɳɟɦɬɪɹɛɜɚɞɚɩɢɲɟɦɡɚɧɟɹȾɪɭɝɨɫɢɟɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚɡɨɞɢɹ
ȼɟɡɧɢɄɟɮɞɚɬɢɟɡɚɩɢɲɟɲɡɚɧɟɹɇɨɞɚɫɟɜɴɪɧɟɦɤɴɦ
ɬɟɛɟȾɟɜɨɓɟɬɢɫɟɞɚɤɚɠɟɦɧɹɤɨɥɤɨɩɪɢɥɢɱɧɢɞɭɦɢɡɚ
ɬɟɛȾɚɟɬɨ
Ⱦɟɜɚɬɚɟɦɧɨɝɨɩɨɞɪɟɞɟɧɚ
ɇɟɨɛɢɱɚɪɚɡɩɢɥɟɧɢɬɟɧɟɳɚ
ɍɦɧɚɬɴɪɩɟɥɢɜɚɧɚɞɚɪɟɧɚ
ɨɛɨɠɚɜɚɪɟɞɢɱɢɫɬɨɬɚ
ȺɛɟɧɚɩɪɚɜɨɫɢɟɦɚɧɹɱɤɚɧɚɬɟɦɚɱɢɫɬɨɬɚɄɚɤɫɟɠɢɜɟɟ
ɫɬɚɤɴɜɱɨɜɟɤ"ɇɚɩɪɚɜɨɞɚɬɢɩɪɢɡɥɟɟ
ɋɢɥɚɬɚɜɭɦɚɣɬɭɣɝɨɡɧɚɟɦ
Ɋɚɡɭɦɴɬɩɪɟɜɡɟɦɚɩɥɚɧɢɧɢ
ɇɨɳɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɢɡɧɚɟɦ
ɧɟɩɨɧɚɫɹɧɢɤɚɤɜɢɲɟɝɢ
ɉɨɧɚɫɹɧɨɞɚɧɟɫɚɡɚɧɟɣɧɚɫɦɟɬɤɚɄɨɝɚɬɨɫɟɲɟɝɭɜɚɫ
ɧɹɤɨɣɬɚɤɚɝɨɡɚɯɚɩɜɚɱɟɛɟɥɟɡɢɨɫɬɚɜɚɬɡɚɞɴɥɝɨ
Ȼɟɡɩɨɟɡɢɹɠɢɜɨɬɴɬɣɦɢɧɚɜɚ
Ɂɞɪɚɜɨɫɬɴɩɢɥɚɟɧɚɡɟɦɹ
ɂɪɚɛɨɬɢɬɹɡɚɫɥɚɜɚ
ɫɜɫɢɱɤɨɫɩɪɚɜɹɫɟɫɚɦɚ
ȼɹɪɧɨɫɬɢɯɨɜɟɧɟɱɟɬɟȾɚɠɟɧɚɝɨɪɟɧɚɩɢɫɚɧɢɬɟɧɹɦɚ
ɞɚɨɛɴɪɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɤɧɢɝɢɢɥɢ
ɤɧɢɝɢɡɚɬɨɜɚɤɚɤɦɨɠɟɞɚɩɪɟɦɟɬɧɟɲɧɹɤɨɝɨɇɨɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɟɦɧɨɝɨɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚɌɨɜɚɬɪɹɛɜɚɞɚɝɨɩɪɢɡɧɚɟɦ
ɇɚɤɪɚɹɳɟɣɩɨɠɟɥɚɟɦɧɟɳɨ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɟɟɧɟɪɝɢɹɬɚɧɚɧɟɮɪɢɬɚ
ɞɚɣɞɚɜɚɦɴɞɪɨɫɬɬɨɩɥɢɧɚ
Ⱦɚɧɟɛɴɞɟɧɢɤɨɝɚɫɴɪɞɢɬɚ
ɱɟɤɴɫɦɟɬɴɬɟɜɴɜɧɟɣɧɚɬɚɪɴɤɚ
ȾɨɜɢɠɞɚɧɟȾɟɜɨ

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 46/18.09.2017 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията
Ви уведомяваме, чe на 15.09.2017 г. е издадена виза от главния
архитект на Община Тутракан за проект на:
„Промяна предназначение на два броя сушилни с реконструкция
и пристройки за обслужващи вентилации в птицеферма за 39500
бройлера, пропуск и ограда”
Местонахождение: имот с номер 114016 в землището на с.Нова
Черна с ЕКТТЕ 51956, общ.Тутракан
Визата е издадена на „АГРОКОМ-2000”АД, гр.Силистра
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен
съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в
14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Главиница, Област Силистра

Обявление
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 36,
чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление,
управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Главиница на ОбС-Главиница и в изпълнение на Решение № 244 по
протокол № 27/ 28.04.2017 г. на Общински съвет

Откривам
публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земя
- частна общинска собственост при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга: Поземлен имот № 060035,
представляващ земя пета категория, с начин на трайно ползване –
„друга селищна територия”, находящ се в землището на с. Дичево,
Община Главиница, с площ от 2 917 кв.м. (две хиляди деветстотин
и седемнадесет квадратни метра)
2. Начална тръжна цена: 1517,20 лв. /хиляди петстотин и седемнадесет лв., двадесет ст./ и стъпка на наддаване в размер на 150,00 лв.
3. Депозит за участие в търга: 150 лв. (сто и петдесет лв).
4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16:00 часа на 13.10.2017
г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC:
CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
5. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на
Общината до 16:00 часа на 13.10.2017 г. /петък/, при цена от 100
лв. /сто/, без ДДС , платими в касата на Общината или по банков
път - IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код вид
плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ - Клон - гр.
Главиница.
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга - до 16.00
часа на 13.10.2017г. /петък/ - в Центъра за информация и услуги на
гражданите или по пощата.
7. Срок за извършване на оглед на обекта - до 16:00 часа на
13.10.2017 г. /петък/, след предварителна заявка в отдел „Общинска
собственост“ и транспорт на кандидата.
8. Място, ден и час на провеждане на търга: 16.10.2017 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Общината, IV етаж, Заседателна зала.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел. 086362128

21 - 27.09.2017 г.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1004/19.09.2017 г.
Гр. Тутракан

ННа основание чл.44, ал.2 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл.17,
ал. 3, чл.55, ал.1, т.1 и ал.2, във
връзка с чл.67, ал.1, ал.2 и ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество / НРПУРОИ/,
в изпълнение на Решение №456 по
Протокол №29 от 31.08.2017 г. на
Общински съвет-Тутракан

З А П О В Я Д В А М:
I. Да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за
отдаване под наем на части от
недвижим имот – публична общинска собственост за срок от
3 /три/ години, предназначени
за ученическо столово/бюфетно
хранене в СУ „Йордан Йовков”,
гр. Тутракан, находящи се в имот с
идентификатор № 73496.500.1455
по КК и КР на гр. Тутракан.
Предметът на конкурса е разделен в две обособени позиции,
както следва:
1. Обособена позиция №1 - самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.1455.10.1, с площ
от 234,00 кв.м - кухня и столова,
находящ се на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор
№73496.500.1455.10, цялата с
площ от 554 кв.м;
Начална конкурсна месечна
наемна цена - 258,20 лв. (Двеста
петдесет и осем лева и 20 стотинки) без включен ДДС, определена
съгласно „Тарифа за началния
размер на месечните наеми и
цени на 1 кв.м, при предоставяне
на общински помещения, терени
и земи”.
2. Обособена позиция №2 - самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.1455.10.2, с площ
от 153,00 кв.м - бюфет и столова,
находяща се на втори етаж в двуетажна сграда с идентификатор
№73496.500.1455.10, цялата с
площ от 554 кв.м;
Начална конкурсна месечна наемна цена - 178,68 лв. (Сто седемдесет и осем лева и 68 стотинки)
без включен ДДС, определена
съгласно „Тарифа за началния
размер на месечните наеми и
цени на 1 кв.м, при предоставяне
на общински помещения, терени
и земи".
II. Отдаването под наем на
самостоятелните обекти (всеки
от обектите по отделно) е при
следните задължителни условия:
1.Обектите да се използва само
с предназначение за ученическо
столово/бюфетно хранене, като
не се допуска производството на
друга продукция, както и използването му извънучебно време за
други дейности;
2. Предлаганият асортимент да
е съобразен с нормите за рационално хранене и сборника с рецепти за ученическите столове и бюфети, утвърдени от Министерство
на здравеопазването, и съгласно
изискванията на Наредба № 37
от 21.07.2009 г. за здравословно
хранене на учениците, издадена от
МЗ в сила от 15.09.2009 г.;
3. Качеството на хранителните
продукти и стоки да отговаря на
изискванията на Закона за храните и на Наредба №9 от 16.09.2011
г. на МЗХ;
4. Доставяните продукти, необходими за приготвянето на храните или готовите закуски, да бъдат
съпроводени със сертификат за
качество, издаден от съответните
надлежни органи;
5. Дейността по организиране
на столовото/бюфетно хранене,
да се извършва съобразно всички
нормативни изисквания и обвързва участника с предложената от
него оферта, при която е спечелил
конкурса.
III. Конкурсът да се проведе при
следните условия:
1. Начин и срок на плащане:
спечелилия конкурса /за всяка
обособена позиция по отделно/
в 14 /четиринадесет/ дневен срок
от датата на връчване на запове-

дта по чл. 72, ал.6 от НРПУРОИ,
заплаща достигната месечна
наемна цена по банкова сметка на
СУ „Йордан Йовков ” гр. Тутракан
IBAN: BG17 СЕСB 9790 3147 5489
00, BIC: CECBBGSF, банка „ЦКБ”
АД.
2. Конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс за всяка обособена
позиция по отделно се предоставя
от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”,
срещу 12,00 /дванадесет/ лева с
ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ”
АД, в срок от 25.09.2017 г. до
15:00 часа на 13.10.2017 г.
3. Размер на депозита за участие в конкурса: 100,00 лв. (сто
лева) за всяка обособена позиция
по отделно, който се внася по банкова сметка на Община Тутракан
BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF, банка „ЦКБ” АД, в срок
от 25.09.2017 г. до 15:00 часа на
13.10.2017 г., без да се дължат
лихви за периода, през който сумите са били законно задържани.
4. Време и начин на огледа: закупилите конкурсна документация
могат да извършват оглед на помещенията, след предварителна
заявка в Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности”, на тел. 0866/60 628, чрез
директора на СУ „Йордан Йовков”
гр. Тутракан.
5. Конкурсът да се проведе на
16.10.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан.
6. Критерий за оценяване на
конкурсните предложения:
6.1. По обособена позиция №1
- самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.1455.10.1
- кухня и столова:
6.1.1. Критерий „Наемна цена" 70% - максимален брой точки по
този показател е 70. Оценката на
участника по показател „КН” се
изчислява по следната формула:
където:
Н е наемната цена, предложена
от конкретния участник
Н max e най-високата цена
предложена от участник по обособената позиция
6.1.2. Критерий „Седмично
меню” – 30% - максимален брой
точки по този показател е 30.
Минимално изискване по този показател е участникът да предложи
не по-малко от 3 (три) варианта на
седмично меню, съобразен с т.II,
2. В случай, че офертата не отговаря на минималните изисквания,
участникът ще бъде отстранен от
по нататъшно участие в конкурса.
Максимален брой точки получава
участникът предложил най-голям
брой варианти на пълноценно и
разнообразно седмично меню.
Оценката на участника по показател „КМ” се изчислява по следната
формула:
където:
М е брой варианти на седмично
меню, предложени от конкретния
участник
М max e най-големият брой
предложени варианти по обособената позиция
Всеки участник може да получи
комплексна оценка – максимум
100 т., изчислена по формулата
КО= КН+КМ
6.2. По обособена позиция №2
- самостоятелен обект с идентификатор №73496.500.1455.10.2
- бюфет и столова
6.2.1 Критерий „Наемна цена" 70 % - максимален брой точки по
този показател е 70.
Оценката на участника по показател „КН” се изчислява по
следната формула:
където:
Н е наемната цена, предложена
от конкретния участник
Н max e най-високата цена
предложена от участник по обособената позиция
6.2.2 Критерий „Асортимент" 30%. Максималният брой точки
по този показател е 30.

Училищният бюфет трябва да
предлага задължителен асортимент от групите храни и напитки,
в съответствие с изискванията на
Закона за храните, Наредба №9 от
16.09.2011 г. на МЗХ, и на раздел
III от Наредба № 37 от 21.07.2009
г. за здравословно хранене на
учениците.
В случай, че офертата не отговаря на минималните изисквания
и за задължителен асортимент,
участникът ще бъде отстранен от
по нататъшно участие в конкурса.
Оценката на участника по показател „КА” се изчислява по следната формула:
където:
А е брой от закуски и напитки, предложен от конкретния
участник
А max e най-големият брой от
закуски и напитки, предложен от
участник по обособената позиция.
Всеки участник може да получи
комплексна оценка – максимум
100 т., оценена по формулата
КО= КН+КА
7. Изисквания към кандидатите:
7.1. Право на участие в конкурса
имат: всяко ЕТ или юридическо
лице, регистрирани като търговци
по Търговския закон;
7.2. Документи за участие:
а) заявление за участие /по
образец/;
б) оферта / по образец/ и предложения за варианти на седмично
меню /изготвен от кандидата/,
приложимо за обособена позиция №1;
в) документ за закупени конкурсни документи;
г) документ за внесен депозит;
д) заверено от участника копие
от удостоверение от НАП, за
липса на задължения към държавата – издадено не по- рано от
01.09.2017 г.;
е) декларация за липса на задължения към община Тутракан;
ж) нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, при
участие на пълномощник;
з) удостоверение за актуално
състояние /оригинално или заверено копие/ или ЕИК;
и) удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в
производство по несъстоятелност
/оригинал или заверено копие/
или ЕИК;
й) удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация
/оригинал или заверено копие/
или ЕИК.
7.3 До участие в конкурса:
Ще бъдат допуснати лицата /
фирмите/, закупили конкурсни
документи, внесли депозит и
подали заявление за допускане
до участие в конкурс за всяка
обособена позиция по отделно,
с приложени документи, описани
в същото и съгласно условията
по т.8.2.
7.4 Няма да бъдат допуснати
кандидати, които не са представили изискуеми документи и/или
при наличие на някое от следните
обстоятелства:
- обявен в несъстоятелност
или е в открито производство по
несъстоятелност;
- е в производство по ликвидация;
- има парични задължения към
държавата, установени с ревизионен акт;
- има парични задължения към
община Тутракан;
- предложенията за участие в
публично оповестен конкурс са
представени след срока, определен по заповедта;
- предложенията за участие в
публично оповестен конкурс не
са подадени в запечатан непрозрачен и /или върху плика не е
отбелязано името на участника и
наименованието на предмета на
конкурса;
- конкурсната документация
е закупена след срока, описан в
заповедта;
- депозитът е внесен след сроковете, посочен в заповедта
8. Срок и начин за подаване на
предложенията за участие в публично оповестен конкурс:

8.1. Краен срок за подаване
на предложенията за участие в
публично оповестен конкурс – до
16:00 часа на 13.10.2017 г. в информационния център на Община
Тутракан, при гл. специалист
„Деловодител”;
8.2. Условия за подаване на
предложенията за участие в публично оповестен конкурс: Подаването на предложенията за участие
в публично оповестения конкурс
за всяка позиция по отделно се
извършва чрез три непрозрачни
плика, запечатани от кандидата. В
първи плик с надпис „Документи”
се поставят приложените документите в т.7.2 /без буква „б” /и се
запечатва. Във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя
офертата – приложен документ в
т.7.2 буква „б” и предложения
за варианти на седмично меню /
изготвен от кандидата/, приложимо за обособена позиция №1,
като наемната цена на месец да не
по-ниска от обявените по обособени позиции, и се запечатва. В
случай, че офертата не отговаря на минималното изискване,
участникът ще бъде отстранен от
конкурса. Пликовете се поставят
в трети, запечатан от него плик,
върху който се отбелязват името
и адреса на кандидата и описание
на предмета на конкурса.
9. При отказ на обявения за
спечелил конкурса участник от
сключване на договор за наем
с община Тутракан, внесения от
него депозит остава в полза на
Общината и се предлага на втория
класиран участник в конкурса да
сключи договор за наем по предложената от него оферта, в случай
че и вторият класиран участник
откаже сключване на договор и
неговият депозит се задължа в
полза на Общината и се обявява
нов конкурс.

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Конкурсна документация,
както следва:
- Заповед за провеждане на
конкурса;
- Копие на акт за общинска
собственост;
- Копие на схема на самостоятелен обект;
- Проекто-заповед, съгласно
чл.72, ал.6 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявление за
участие в конкурс;
- Образец на оферта,
- Декларация за липса на задължения към община Тутракан.
2. Условия за оглед на помещенията – съгласно раздел
ССС, т.4
3. Краен срок за приемане
на предложения за участие в
конкурса по всяка позиция по отделно – 16:00 часа на 13.10.2017
г. в Информационния център на
Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
4. Дата за провеждане на
повторен конкурс - При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе
на 27.10.2017 г., при същите
условия и на същото място и
час. Конкурсната документация
се предоставя от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” на Община Тутракан
срещу 12,00 /дванадесет/ лева с
ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN
- BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 448090,
в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок
от 17.10.2017 г. до 15:00 часа
на 26.10.2017 г. Депозитът за
участие в повторен конкурс
се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД,
в срок от 17.10.2017 г. до 15:00
часа на 26.10.2017 г. Краен срок
за продаване на предложенията
за повторен публичен конкурс
до 16:00 часа на 26.10.2017 г.
в Информационния център на
Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

СМЯХ

- С какъв спорт се занимаваш?
- С фигурно лежане.
Дете влиза в магазина
на "Левски" и търси да си
купи фланелка на отбора.
Продавачът пита: - Каква
я искаш - на вратар, нападател или защитник?
- На съдията...
Пешо закъснява за училище. Учителката го пита:
- Какво е оправданието
ти този път?
- Сънувах футбол, госпожо. - отговаря той.
- Е, и?
- Имаше продължения и
дузпи...

Това е забранено – отсича
полицаят.
- Но по документи колата
е за петима! – обяснява
шофьорът.
– Не, не, Куатро значи
четирима! – настоява полицаят.
- Ама нали по производител и регистрация се разрешава 4+1 лица в колата?!
- Не ме интересува какво
пише в талона, аз ви казвам
- пише ли quattro значи е за 4
човека, така, че не можете
да минете границата.
- Вижте какво, с вас няма
да се оправим, искаме да
говорим с вашия шеф? –
настоява шофьора.
- А, няма да стане, много
е зает, не може да ви обърне внимание, занимава се с
двама във Fiat Uno!

- Абе, готин, ти к'во
бачкаш?
- Познай де! Професията
ми започва с А и завършва
на Т.
- Архитект. А моята професия започва с П и завършва на А.
- Нима!
- Плетачка съм. Пък това
Повечето хора, които дето си го мислиш, ми е
са виждали летящи чинии, само хоби.
са женени.
- Какво ядат канибалите
На италианската грани- по време на пости?
ца полицай спира петима
- Вегани.
германци в Audi A6 quattro.
- Пътувате с „Ауди КуатУчителката: - Тези, коиро”, а вътре сте петима. то учат за 5 и 6 отиват в

Рая. Тези, които са с двойки прави щастливи?
и тройки - в Ада.
- Любовта?
Глас от заден чин:
- Не, безплатния Wi-Fi...
- А шанс живи да завършим има ли?
- Келнер, защо държите
с палеца си пържолата ми?
- Кое е това нещо, което
- За да не я духне вятъе невидимо във въздуха и ни рът.

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

ТГ

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

Приятели звънят на
наскоро оженил се лекар,
за да го поканят на партия
бридж.
- Спешен случай скъпа,
трябва да тръгвам! - казва
той на жена си и започва
бързо да се облича.
- Нещо сериозно ли е? пита младоженката.
- Да, много е сериозно,
трима лекари вече са там.
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ХОБИ

21 - 27.09.2017 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

21 - 27.09.2017 г.

Ротариански пикник - 2017!
ɉɪɟɡ ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɬ ɫɴ- ɫɨɜɧɢɤɨɜɚɬɚɤɭɥɚɩɨɝɥɚɜɧɚɬɚ
ɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟɬɨ ɫɢ ɬɭɬɪɚɤɚɧ- ɭɥɢɰɚɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
ɫɤɢɬɟɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɫɚɩɪɨɜɟɥɢ
ɋɟɞɚɥɢɳɟɬɨ ɧɚ ɤɥɭɛɚ ɟ ɜ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɢ ɛɢɜɲɢɹȾɨɦɧɚɡɞɪɚɜɧɢɹɪɚ-

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɬɚɪɢ Ʉɥɭɛ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹ ɟɫɟɧɟɧ Ɋɨɬɚɪɢɚɧɫɤɢ ɩɢɤɧɢɤ   ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɇɚɛɪɟɝɚɧɚɪȾɭɧɚɜɡɚɟɞɧɨ ɫ ɬɹɯ ɛɹɯɚ ɢ ɩɪɢɹɬɟɥɢ ɨɬ
Ɋɨɬɚɪɢɤɥɭɛɨɜɟɬɟɜɉɨɦɨɪɢɟ
Ⱥɣɬɨɫ ɢ ɋɟɜɥɢɟɜɨ ɉɨɞɨɛɧɢ
ɫɪɟɳɢɫɚɦɹɫɬɨɬɨɡɚɩɪɢɹɬɟɥɫɤɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɫɩɨɞɟɥɹɧɟ
ɧɚ ɨɩɢɬ ɜ ɫɮɟɪɚɬɚ ɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɢ ɛɴɞɟɳɚ

Р

ɫɴɜɦɟɫɬɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ȼɪɟɦɟ ɡɚ
ɨɬɦɨɪɚɢɫɩɨɪɬɧɢɡɚɧɢɦɚɧɢɹ
ɫɴɳɨ
Ɋɨɬɚɪɢ Ʉɥɭɛ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ
ɱɚɪɬɢɪɚɧ ɧɚ  ɸɧɢ  ɝ
ɉɪɟɡɬɚɡɢɪɨɬɚɰɢɨɧɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɟ ɋɬɨɹɧ Ʌɟɤɨɜ
ȼɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ  ɞɪ ɂɪɟɧɚ
ȻɨɧɟɜɚɋɟɤɪɟɬɚɪɞɪɄɟɧɚɧ
Ⱦɭɪɚɧ ɐɟɪɟɦɨɧɢɚɥɦɚɣɫɬɨɪ
ɂɜɚɧɄɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜɄɚɫɢɟɪ
ɆɢɬɤɨɋɬɨɣɤɨɜȿɥɟɤɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɞɪɄɟɧɚɧȾɭɪɚɧɊɚɯɢɦ
ɉɚɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ

Старостта не е порок!
Урок № 10

Започнете да пишете!

ие не сме по бързите крачки. Ходим бавно като
че ли виждаме края там в далечината и не ни
се иска да стигнем до него. Всичко се забавя и мисълта, и метаболизмът. Като забавен кадър на
филм. Навеждаме глава - все по-надолу и по-надолу,
сякаш земята ни привлича. И вече е съвсем близо,
когато ще легнете в нея.
Стана ли ви тъжно? Увисна ли ви джуката? Обзе
ли ви страх?
Напразно! Темпото не е най-важното нещо. Когато
ходим бавно, тогава имаме възможност да преосмислим живота си. Младите нямат тази възможност. Те
все бързат ли бързат, като че ли ще живеят вечно.
Ходим бавно и забелязваме неща, на които по-рано не
сме обръщали внимание. И ни осенява прозрението,
че те всъщност са солта на живота. Ходим бавно и
имаме възможност да дочуем звуци, които преди не
сме допускали до себе си. Да, разбира се, краят вече
се вижда, но стъпките до него са така наситени с
емоции, с прозрения.
Защо тогава да ускоряваме крачките? По-добре да
седнем и да започнем да пишем.
Какво да пишем ли? Всеки човек е една вселена.
Животът му се описва там горе някъде си. Но тук
долу рядко някой опознава тези вселени. А си струва
да се опознае, защото светът би се избавил от
много грешки.
Пишете за себе си! За собствените си радости, за
собствените си грешки. Не мислете, че те са само
ваши. Едно единствено изречение може да доведе до
изправяне на някоя чужда грешка.
Да, разбирам, ние не сме велики хора. Не сме артисти, политици, герои. Но нашият живот заслужава
внимание.
И така пишете за него - с бавни темпове, защото
вечността няма за къде да бърза. Нека това ви носи
удовлетворение от живота!
Не знаете как да започнете ли? Ами просто вземете
лист и химикал. Както аз направих. И… на добър час!

Н

ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨɞɩɨɦɨɝɧɚɥɢɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ ɧɭɠɞɚɟɳɢ ɫɟ ɨɬ
ɩɨɞɤɪɟɩɚ Ɍɹɯɧɨ ɞɟɥɨ ɟ ɱɚ-

ɛɨɬɧɢɤɤɨɣɬɨɟɪɟɧɨɜɢɪɚɧɢɟ
ɬɹɯɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɋɪɟɳɢɬɟ
ɫɢ ɬɚɦ ɬɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɜɫɹɤɚ
ɫɪɹɞɚ

ɆɟɪɞɚɧɁȺɄɂɊɨɬɫɉɚɞɢɧɚɛɟɦɚɣɫɬɨɪɴɬɤɨɣɬɨ
ɩɪɢɝɨɬɜɢɱɟɜɟɪɦɟɬɨɡɚɩɢɤɧɢɤɚɧɚɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢ
ɋɥɟɞɤɚɬɨɫɟɜɴɪɧɚɯɨɬɤɚɡɚɪɦɚɬɚɩɪɟɡɝɡɚɩɨɱɧɚɯ
ɞɚɫɟɡɚɧɢɦɚɜɚɦɫɱɟɜɟɪɦɟɞɠɢɣɫɬɜɨȼɭɣɱɨɦɢɛɟɲɟɱɟɜɟɪɦɟɞɠɢɹɢɨɬɧɟɝɨɫɟɧɚɭɱɢɯ
Ɂɚɞɚɫɬɚɧɟɜɤɭɫɧɨɱɟɜɟɪɱɟɬɨɚɝɧɟɬɨɬɪɹɛɜɚɞɚɟɦɚɥɤɨ
ɢɞɚɛɴɞɟɨɬɝɥɟɞɚɧɨɦɧɨɝɨɞɨɛɪɟȾɚɟɦɚɡɧɢɱɤɨɚɧɟɫɚɦɨ
ɫɤɨɪɚɜɨɦɟɫɨɉɨɫɬɚɜɹɦɦɭɩɨɞɩɪɚɜɤɢɢɱɚɫɚɫɟɜɴɪɬɢ
ɂɫɤɚɦɞɚɧɚɭɱɚɨɳɟɧɹɤɨɝɨɧɚɬɨɡɢɡɚɧɚɹɬɧɨɡɚɫɟɝɚɧɹɦɚ
ɦɟɪɚɤɥɢɢ
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