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Николай НИКОЛОВ, В.и.д. Председател на Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Голяма част от случаите
на допуснат конфликт
на интереси е заради незнание
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɛɭɱɢɬɟɥɟɧɫɟɦɢɧɚɪɢɧɢɰɢɢɪɚɧ
ɢɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨɬȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ȺȻȽɊ  ɩɪɢ ɞɨɦɚɤɢɧɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ 
ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɟ ɱɚɫɬ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ
ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɫ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɄɨɧɬɪɨɥɧɢɹɫɴɜɟɬɧɚȺȻȽɊɟɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬɤɦɟɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

О

ȼɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɯɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬ
ɨɛɥɚɫɬɢɬɟɋɢɥɢɫɬɪɚɊɭɫɟɢɊɚɡɝɪɚɞ
Ɉɫɧɨɜɟɧ ɥɟɤɬɨɪ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɛɟ
ɜɢɞ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ
ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɇɂɄɈɅɈȼ ɤɨɣɬɨ ɧɚ ɮɢɧɚɥɚ ɛɟ ɥɸɛɟɡɟɧ ɞɚ ɨɬɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ ɧɚ
ɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ
 Ʉɚɤɜɚ ɟ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ"
на стр. 3

Цена 0.60 лв.

Тутракан е победител
в конкурса
"Кмет на месеца"
за септември
К

ɨɧɤɭɪɫɴɬɄɦɟɬɧɚɦɟɫɟɰɚ
ɡɚ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɩɪɢɤɥɸɱɢ
ȽɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɰɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɢɬɟɒɭɦɟɧɌɪɨɹɧɢɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɫɟɩɨɡɞɪɚɜɢɯɚɫɩɨɛɟɞɚɧɚɬɟɦɚ
Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɱɟɬɟɦɜ
ɫɚɣɬɚɄɦɟɬɚEJ
ɉɪɟɡɫɟɩɬɟɦɜɪɢɧɚɦɧɨɝɨɦɟɫɬɚ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɨɯɚ
ɪɟɞɢɰɚ ɤɭɥɢɧɚɪɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɬɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɯɪɚɧɚȼɪɚɡɥɢɱɧɢɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɝɪɚɞɨɜɟ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ
ɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɬɟɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢ
ɝɨɡɛɢɢɞɟɥɢɤɚɬɟɫɢɛɟɨɝɪɨɦɧɚ
ɉɪɟɡɬɨɡɢɦɟɫɟɰɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɢɦɚɯɚɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɝɥɚɫɭɜɚɬɡɚ
ɫɜɨɹɮɚɜɨɪɢɬɫɩɨɪɟɞɬɨɜɚɤɚɤɜɢ
ɜɤɭɫɧɢ ɝɨɡɛɢ ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚɩɪɟɞɥɨɠɢɪɴɤɨɜɨɞɟɧɚɬɚɨɬɝɪɚɞɨɧɚɱɚɥɧɢɤɚɨɛɳɢɧɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫɴɬ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɨɬ

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

ɩɨɪɬɚɥɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟɨɛɳɢɧɢ
ɄɦɟɬɚEJ
ȼɤɚɬɟɝɨɪɢɹɬɚȽɨɥɹɦɚɨɛɳɢɧɚ
±ɫɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɞɞɭɲɢɫɟ
ɫɴɫɬɟɡɚɜɚɯɚ ȼɢɞɢɧ Ʉɸɫɬɟɧɞɢɥ
на стр. 3
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самоуправление са важни за нас

ɇɢɤɨɥɚɣɇɂɄɈɅɈȼ

Константин
Стоянов
с награда за
мъжка роля
на театрален
фестивал

А

ȿɪɝɢɧȿɆɂɇ

Димитър Пецов от
Силистра отличен
със "Златен ключ"
а 15-ти път Фондация „Програма
достъп до информация” връчи своите награди за принос в
областта на свободата
на информация, с които отличава граждани,
неправителствени организации и журналисти,
търсещи важна обществена информация, както
и държавни институции,
които най-добре са организирали системата за
предоставяне на обществена информация.
Това стана на официна стр. 2

З

ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɋɌɈəɇɈȼɫ
ɚɤɬɶɨɪɚȼɚɫɢɥȾɊȺȽȺɇɈȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
социацита на българските градове
и региони бе организатор на обучителен семинар на тема "Кофликт на
интереси. Обща характеристика. Анализ на
материолноправните разпоредби. Типични
случаи в държавната администрация", който се проведе в Тутракан. За семинара и
работата на Асоциацията разговаряме с
Ергин ЕМИН, член на Управителния съвет
на ȺȻȽɊ.
на стр. 2

на стр. 4
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Ергин ЕМИН, Асоциация на българските градове и региони:

НОВИНИ
ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ
Община Главиница организира „Общински преглед
на художествената самодейност", Раздел II - Турски
фолклор, който ще се проведе на 7 октомври 2017 г.
(събота) от 10:00 часа в залата на Народно читалище
„Зора - 1954 г.” в с. Листец.
ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ НЯМА ДА ПОЛАГАТ
ИЗПИТ ПРИ УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ
НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ИМ
Правителството прие промени в Закона за автомобилните превози, с които се облекчават условията и
реда за продължаване валидността на удостоверенията
на таксиметровите водачи. Предвижда се удължаването на срока на валидност да се извършва без полагане
на изпит, при условие, че заявлението за преиздаване
е подадено в 14-дневен срок преди изтичане на валидността на удостоверението.
Тези промени ще улеснят над 70 000 водачи на таксиметрови автомобили и ще облекчат условията за
извършване на таксиметрови превози.
БЕЗПЛАТНО ПРЕГЛЕЖДАТ ВЪЗРАСТНИТЕ
ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ
За трета поредна година програмата „Забавно лято,
грижовна есен”, осъществявана с финансовото съдействие на фирма за тютюневи изделия предоставя специализирани медицински прегледи за възрастни хора от
четири тютюнопроизводителни региона в страната.
Квалифицираните лекарски грижи на специалисти
столичната „Александровска” болница ще се осъществяват от 1 до 25 октомври в 4 области, сред които
и Силистра. В общините Тутракан, Ситово и Дулово
седем екипа, които включват кардиолози, ендокринолози, ортопеди, невролози, офталмолози и уролози ще извършват безплатни прегледи за жители над 60-годишна
възраст, с подкрепата на местните администрации.
На достъпни и видни места в общините желаещите
могат да получат подробна информация за графиците
по дни и часове на медицинските прегледи.
НОВ ПОДХОД НА НАП ПОВИШАВА ДО 95%
СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ДЪЛГОВЕ
Нов подход на НАП при събирането на публичните
дългове увеличи събираемостта на просрочените задължения към хазната. Това заяви изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова по време Международния
конгрес на Федерацията на националните колекторски
асоциации (FENCA). По време на презентацията на Галя
Димитрова стана ясно още, че към 31 август 2017
г. 95% от декларираните задължения са погасени в
рамките на текущата година. Освен това събраните
просрочени дългове през тази година са с 864 млн. лв.
повече от 2016 г.
"Новият подход на приходната администрация се
фокусира върху стимулирането на доброволното изпълнение на задълженията чрез изпращане на електронни
съобщения, контакт по телефона, срещи с клиенти и
водене на преговори „лице в лице“, допълни г-жа Димитрова.
КРИМИНАЛЕ
Без загуби се разминали още два пожара в стърнища
– в землищата на селата Нова Черна и Царев дол на 27
септември. Причина за произшествията е небрежната
работа с огън.
Небрежната работа с огън е причина за всички
пожарr, гасени от огнеборците през изминалия уикенд.
Спасени са гори край Старо село и Тутракан, царевичен блок и сграда край село Нова Черна, 4 къщи в село
Сяново и 2 в Главиница.
Пожар унищожил фургон на 30 септември в Главиница. Огънят пламнал поради небрежност около 19:40
часа. Огнеборци от Противопожарния участък в града
загасили пожара и спасили къща и селскостопанска
постройка в съседство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 52/29.09.2017 год.

ОНа основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство
на територията Ви уведомяваме, чe на 28.09.2017
г. е издадена виза от главния архитект на Община
Тутракан за проект на:
„Център за здраве и красота - фризьорски салон, козметичен салон с маникюр, масаж, фитнес
зала и офис”
Местонахождение: квартал 58, УПИ I-2939 по плана
за улична регулация на гр.Тутракан.
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Силистра”
№ 30
Визата е издадена на „СТЕДИЕМ М” ЕООД,
гр.Тутракан, с управител Румяна Тодорова Змеева
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/

Актуалните проблеми на местното
самоуправление са важни за нас
ȽɧȿɦɢɧɡɚɳɨȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɢɡɛɪɚ ɞɚ ɪɚɡɹɫɧɹɜɚ
ɬɨɱɧɨɬɨɡɢɡɚɤɨɧ"
 Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɟ
ɫɴɡɞɚɞɟɧɚɨɳɟɝɈɬɨɫɧɨɜɚɜɚɧɟɬɨɧɚɫɚɦɜɢɧɚɝɢɫɦɟ
ɫɟ ɡɚɧɢɦɚɜɚɥɢ ɫ ɚɤɬɭɚɥɧɢɬɟ
ɧɟɳɚ ɤɨɢɬɨ ɠɟɥɚɟ ɦɟɫɬɧɨɬɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚ ɧɚɭɱɢ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɨɳɟ
ɩɪɢ ɫɚɦɨɬɨ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɟ ɞɚ
ɞɨɧɟɫɟɦɜɫɢɱɤɨɨɬɁɚɩɚɞɤɴɦ
ɤɨɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɦɟ ɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɦɟ ɨɬ 
ɝɨɞɢɧɢɜɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɟɧɩɪɨɰɟɫɤɴɦȿɋɜɫɢɱɤɨɤɨɟɬɨɟ
ɧɚɣɞɨɛɪɨɡɚɦɟɫɬɧɨɬɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɟɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɨɧɟɠɟ ɦɢɧɚɯɦɟ
ɦɧɨɝɨɬɟɠɤɢɟɬɚɩɢɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢɹɤɴɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚ
ȿɋɟɞɧɚɨɬɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɢɬɟ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɫɴɳɧɨɫɬ ɛɟɲɟ
ɧɨɜɢɹɬ Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
ɧɚɢɧɬɟɪɟɫɢɂɫɥɟɞɤɚɬɨɢɦɚ
ɢɬɚɤɚɜɚɄɨɦɢɫɢɹɨɬɝɨɞɢɧɢ
ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɤɨɦɢɫɚɪɢɬɟ ɨɛɹɫɧɹɜɚɦɟ ɤɚɤɜɢ ɫɚ ɧɨɜɢɬɟ ɦɨɦɟɧɬɢɜɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɌɨɜɚ
ɟ ɫɟɞɦɢɹɬ ɬɚɤɴɜ ɫɟɦɢɧɚɪ
Ⱥ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɜ ɬɚɡɢ
ɨɛɥɚɫɬ ɟ ɦɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨ
ȼɢɠɞɚɬɟɱɟɫɟɩɪɚɜɢȺɝɟɧɰɢɹ
ɩɨ ɤɨɪɭɩɰɢɹɬɚ ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɳɟ

ɢɦɚ ɨɳɟ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɢ
ɡɚɬɨɜɚ ɫɦɟ ɫɤɥɸɱɢɥɢ ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟ ɫ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ
ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ
ɧɚɢɧɬɟɪɟɫɢɢɫɧɚɲɢɬɟɩɪɢɹɬɟɥɢ ɨɬ ɮɨɧɞɚɰɢɹ Ʉɨɧɪɚɞ
Ⱥɞɟɧɚɭɟɪ  ɞɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɦɟ
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟɧɚɪɚɡɹɫɧɹɜɚɧɟɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɬɚɛɚɡɚ
ɇɚɮɨɧɚɧɚɞɪɭɝɢɬɟɩɨɞɨɛɧɢ ɫɪɟɳɢ ɤɨɢɬɨ ɫɬɟ
ɩɪɚɜɢɥɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɤɚɤ
ɫɬɨɢɬɚɡɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ"
 Ɍɚɡɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɛɟɲɟ
ɦɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɚɡɚɳɨɬɨɬɭɤ
ɫɟ ɫɴɛɪɚɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɧɚ ɦɚɥɤɢ ɨɛɳɢɧɢ Ɇɚɥɤɢɬɟ
ɨɛɳɢɧɢ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɯɨɞɹɬ ɜ

ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɚ ɧɚɲɚɬɚ
ɰɟɥɟɦɚɥɤɢɬɟɢɫɪɟɞɧɢɬɟɨɛɳɢɧɢɞɚɫɟɫɪɟɳɧɚɬɫɯɨɪɚɬɚ
ɤɨɢɬɨɪɴɤɨɜɨɞɹɬɬɨɜɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ ɢ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɡɚɤɨɧɚɧɚɣɜɟɱɟȿɤɫɩɟɪɬɢɬɟɧɚ
Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ
ɝɪɚɞɨɜɟɢɪɟɝɢɨɧɢ ɧɢɟɢɦɚɦɟ
ɸɪɢɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɚɬɜɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɚ ɤɨɢɬɨ ɢɞɜɚɬ
ɨɬ ɦɟɫɬɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ Ɉɬ ɬɚɡɢ
ɫɪɟɳɚ ɞɨɣɞɨɯɚ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɤɨɢɬɨɫɴɳɨɳɟɜɥɹɡɚɬ
ɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɚ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɟɜ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬɬɟɡɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɳɟɝɢɞɚɞɟɦɧɚ
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ

ɇɨɜɢɧɢɨɬȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ
ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɢ"
 Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ ɪɚɛɨɬɢ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɫ ɤɨɢɬɨ
ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɚɤ ɳɟ ɞɨɣɞɟɦ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ Ɉɬ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɧɢ
Ɉɛɳɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɩɪɟɡ ɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɞɪ Ⱦɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ Ⱥɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ɇɚɪɢɧɨɜ ɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɡɚ
ɋɟɜɟɪɟɧɰɟɧɬɪɚɥɟɧɪɚɣɨɧɬɨɣ
ɟɛɢɜɲɨɛɥɚɫɬɟɧɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɚ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɢɪɚɛɨɬɢɩɨɩɪɨɟɤɬɢɬɟȺɫɨɰɢɚɰɢɹɬɚɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢ ɫ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ
ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ  ɩɨɧɟɠɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɩɨɪɴɱɤɢ
ɫɚ ɫɴɳɨ ɟɞɧɚ ɦɧɨɝɨ ɜɚɠɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɢɬɚɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɧɢɡɚɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɟɫɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɧɚȿɋ
ɉɪɟɞɜɢɞɢɥɢɫɦɟɨɛɭɱɢɬɟɥɧɢɫɟɦɢɧɚɪɚɡɚɦɚɥɤɢɢɫɪɟɞɧɢ
ɨɛɳɢɧɢɌɚɤɚɱɟɦɨɠɟɦɩɚɤɞɚ
ɞɨɣɞɟɦɜɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɟɞɜɚɳɢɹɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɳɟ ɛɴɞɟ ɜ Ⱦɪɹɧɨɜɨ ȼ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɛɳɢɧɢ
ɫɴɳɨɳɟɢɦɚȼɚɪɧɚȻɭɪɝɚɫ
ɉɚɡɚɪɞɠɢɤɢȻɥɚɝɨɟɜɝɪɚɞ

Димитър Пецов от Силистра отличен със "Златен ключ"
от стр. 1 предвиждало да бъдат ремонтирани
начупените стъпала тип балчишки
камък и предвиждало ли се е всички
начупени стъпала, влизащи в обсега
на изпълнението му, да бъдат подменени, а не ремонтирани по някакъв
друг начин, както и информация за
имената и длъжността на експертите
от ПУДООС, одобрили и приели
изпълнението на проекта.
Община Силистра не отговаря
в законовия срок и мълчаливият
отказ е обжалван в Административен съд-Силистра. На насроченото
за 11 юли 2017 г. открито съдебно
заседание по делото „Димитър
Пецов срещу кмета на Силистра“
в залата на Административния съд
присъстваха и много граждани.
С Решение №87 от 25 юли 2017
г. съдът отмени мълчаливия отказ
на кмета на Силистра и му определи 14-дневен срок за изрично
произнасяне по Заявлението.
Решението на Административен
съд-Силистра не беше обжалвано
от ответника и на 17 август 2017
г. със заповед на кмета на община
Силистра Пецов получи исканата
информация. От нея стана ясно, че
„в техническото задание по проект
„Обичам природата и аз участвам“
- „Да възстановим пътя към нашата
история - крепостта „Меджиди
табия, гр.Силистра“ НЯМА заложени и изразходвани средства за
подмяна или ремонт на стъпала
на крепостта Меджиди Табия.
Частичният ремонт на стъпалата,
който е извършен, е по желание и
за сметка на фирмата, избрана за
изпълнител на проекта“.
Междувременно Димитър Пецов
организира и кампанията „Кмете,
докога?“ пред „ремонтираните“
стълбища на Меджиди табия, в
резултат на която бе извършен
спешен ремонт на "ремонтираното". Кампанията бе отразена в
национални и регионални медии.
Димитър Пецов ползва ЗДОИ
не за първи път – миналата година той получи отговор по две
подадени от него заявления – от
Езиковата гимназия в Силистра –
за стипендиите на учениците и от
община Силистра - за разходите по
представянето на книгата на Дими

ална церемония в клуб „Перото”
в НДК на 28 септември, когато се
отбелязва Международния ден на
правото да знам.
Наградите се присъждат от
жури, което се състои от юристи и
експерти от ПДИ и журналисти. То
оценява направените номинации
по специален регламент.
В категорията „Гражданин, използвал най-активно правото си на
информация” през 2017 г. наградата „Златен ключ” бе присъдена на
Димитър Пецов от Силистра.
Той е отличен за проявена упоритост и последователност при
търсене на информация по реда
на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ), за активността му по отношение работата
на местната власт в Силистра и за
гражданската му позиция, изразена с кампанията "Кмете, докога?"
Правистът по образование Димитър Пецов бе предложен за наградата от журналистката Калина
Грънчарова, координатор на ПДИ
за област Силистра.
На 16 май 2017 г. Димитър
Пецов внася в деловодството на
Община Силистра Заявление с
вх.№3858 по ЗДОИ, свързано с
изпълнението на проект „Да възстановим пътя към нашата история - крепостта „Меджиди Табия,
гр. Силистра“, реализиран през
2016 г. и финансиран от ПУДООС
по Тема „Обичам природата и аз
участвам“. Според информацията
на Община Силистра, публикувана
на сайта й, горецитираният проект
„ще обнови и промени визията на
подхода - стълбите към крепостта“
и „според техническото задание
ще бъдат подменени начупените
стъпала“.
Димитър Пецов констатира некачественото изпълнение на ремонта
на стълбите и така се стига до ползването на ЗДОИ. Чрез заявлението
той търси информация за общата
стойност на изпълнението на проекта, за разходите по изпълнение на
различните видове дейности и тяхната обща стойност, за закупените
материали. Той пита още как според
техническото задание на проекта се е

Борисова.
В друга категория – за институция,
изпълняваща в срок ЗДОИ, Община
Алфатар и РУО-Силистра бяха също
номинирани за награда в група от
36 организации. „За подобряване на
системата за прозрачност, за бързите
отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в рейтинга на ПДИ на активната прозрачност
на институциите“ Община Алфатар бе
отличена с Грамота през 2014 г. Грамота тогава получи и силистренецът
Карен Кузуян - за активно използване
на ЗДОИ по повод разрешаването на
проблема с безстопанствените кучета
в Силистра. Със същата награда през
2016 г. бе отличена неформалната
група „Силистра диша“.
В категория „Неправителствена
организация, упражнявала найактивно правото си на достъп до
информация” със „Златен ключ”
си тръгнаха представителите на
„За Земята - Достъп до правосъдие" и „Грийнпийс” – България за
активно и резултатно използване
на ЗДОИ в усилията им да получат
достъп до данните за качество на
въздуха в София, за медийната
и публична кампания, която предизвика широк обществен отзвук.
В категорията „Най-добра журналистическа кампания, свързана с
правото на достъп до информация”
награда „Златен ключ” беше спечелена от журналиста Илия Вълков,
BiT за последователно и резултатно
използване на процедурите по ЗДОИ,
включително защита на правото на
информация в съда, за достъп до втората стенограма от консултациите по
казуса Корпоративна търговска банка
(КТБ), проведени при президента на
14 юли 2014 г. и за широкото медийно отразяване на казуса, предизвикал
голям обществен отзвук.
В категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на
информация за граждани” със ”Златен ключ” беше отличено Министерство на финансите за високото ниво
на активна прозрачност и своевременното и ефективно изпълнение на
задълженията по ЗДОИ.
От отделните категории с грамоти
бяха отличени и други представители
на активните граждани, търсещи дос-

тъп до обществена информация, НПО
и институции, изпълняващи закона.
Освен положителните награди
неправителствената фондация присъжда и своите антинагради. Тази
година в категорията „Институция,
която не изпълнява задълженията
си по ЗДОИ и нарушава правата на
гражданите” антинаградата „Катинар”
беше присъдена на Община Варна.
Мотивите са това са липсата на
информация и откази да се предостави такава по изпълнението
на проект „Интегриран градски
транспорт на Варна”, както и за
практиката на „антидатиране“ на
решения по заявления за достъп до
информация след подадена жалба
срещу мълчалив отказ в съда.
В тази категория, „Срамота” получиха Столична община – за неясната
вътрешна отговорност за предоставяне на достъп до информация,
поради големия брой упълномощени
да отговарят на заявления лица; за
системните откази на основание „вътрешнослужебен акт“, които съдът
системно отменя, за непубликуването на актове на кмета на Интернет
страницата на институцията, към
която се препращат заявителите,
търсещи достъп до тези документи.
Също със „Срамота” беше „отличена” и община Белово – за
системната практика на неотговаряне на заявления за достъп до
обществена информация.
В другата категория с отрицателен приз „Най-абсурден или
смешен случай за достъп до информация” антинаграда „Вързан
ключ” отиде в Народното събрание
за абсурдната практика на непрозрачно, скоростно и в нарушение
на изискванията за обществено
обсъждане приемане на изменения
в редица важни за обществото
закони, както и за мълчалив отказ
по заявление за достъп до информация.
Приетият през 2000 г. Закон
за достъп до обществена информация е най-силното оръжие в
ръцете на граждани, журналисти
и НПО за получаването на важна
обществена информация от изпълнителната, законодателната,
съдебната и местна власти.
“ТГ”
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Тутракан победи в
"Кмет на месеца"
случаите за септември

Николай НИКОЛОВ, В.и.д. Председател на Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Голяма част от
на допуснат конфликт
на интереси е заради незнание
от стр. 1
- Целта е представителите
на местното самоуправление кметове, общински съветници,
секретари на общини, експерти
в администрации, управители на
общински търговски дружества
да се запознаят с правния режим
на Закона за конфликт на интереси и най-вече със сложилата
се административна съдебна
практика по приложението му.
За тези 9 години, в които законът функционира, в това
число, от 2011 г., когато беше
създадена и започна да работи
нашата Комисия, се натрупа
огромна практика. Комисията за
предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси е орган
с централна компетентност и
има правомощие да установява
конфликт на интереси и да следи за спазването на срокове за
подаване на декларации от 115
000 държавни служители. Това
всъщност са всички изборни
органи, експертите в органите
на изпълнителната власт, в
органите на съдебната власт,
законодателният орган като
цяло, разбира се, всички органи
на местно самоуправление в
това число. И наистина, за тези
години и практика, типичните
случаи на конфликт на интереси
се очертаха. Очертаха се и случаи, където няма конфликт на
интереси за изборно лице или
за експерти в администрации.
Ние вярваме, че всичко това не
бива да седи в папки, не бива да
седи в електронните файлове в
информационните ни системи
тук. Трябва да бъде систематизирано, анализирано, представено на колкото се може повече
задължени лица, защото това е
реална дейност и политика по
недопускане на конфликта на
интереси. За това време, в което
ние функционираме, разбрахме,
че много голяма част от случаите
на реално допуснат конфликт
на интереси и потвърден от
съд е заради незнание. Заради
непознаване на материята и

заради това такъв тип форуми
в партньорство с Асоциацията
са много важни за напредъка на
тази дейност по недопускане на
конфликта на интереси.
- В съдебната зала какви дела
се губят? Най-интересен случай
от досегашната практика?
- Интересните случаи в сферата на местното самоуправление
са доста. Това, което трябва да
отбележа е, че в последно време
в административната съдебна
практика навлязоха много казуси и получиха разрешение във
връзка с назначение на роднини
в администрация. Неслучайно,
в началото, този закон беше
определен като закон срещу
шуробаджанащината и това,
което е важно, е, че приемаме
ние, като административен орган, и в последствие съдебната
практика, че назначението на
роднини е в ситуация на тежък
конфликт на интереси, ако са
нарушени съществени правила
във връзка с назначението на
съответния роднина. Например,
искаме конкурсна процедура, а
тя не е направена; назначение
не отговаря на изискванията
за образователен ценз - това е
съществено нов момент, свободната бройка трябва да бъде
оповестена публично на сайта
на институцията или сайта на
Бюрото по труда. Това не е
направено, не е представено,
значи са нарушени са принципи
на равенство. Така че във връзка
с назначението, вече има реално

съществуващи случаи на нарушение във връзка с конфликт
на интереси.
Като типични примери по
отношение на общинските съветници се очертава участието в
гласувания по повод на назначаване на роднини за управители
на общински търговски дружества. И също така във връзка с
вещни права на свързани лица,
това са рисковите зони за възникване на конфликт на интереси по отношение на общинските
съветници.
- А тук присъстващите от
какво се интересуваха?
- Те се интересуваха основно от режима на подаване на
декларации и на това изискването да се изпълни служебно
задължение, за да възникне
ситуация на конфликт на интереси - в какви случаи води
до тази ситуация. Конфликтът
на интереси, за да възникне,
са необходими 3 неща: лице,
заемащо публична длъжност,
изпълнено от него служебно
задължение или символично
казано - подпис, границите на
неговите правомощия и частен
интерес, негов или на свързано
с него лице по каталога на закона, за да възникне ситуация
на конфликт на интереси. Няма
ли една от тези 3 предпоставки,
такава ситуация не може да
възникне. Уточнихме, че изпълненото служебно задължение
трябва да бъде такова, което
е забранено да се осъществя-

ва в частен интерес от 28-те
конкретни забрани, посочени
в глава 2 на закона.
- За 9 години от прилагането
на Закона какво още би могло
да се включи в него? Практиката какво показва?
- Комисията за конфликт на
интереси всъщност функционира от 2011 г., юни месец.
Преди това, функциите по
установяване на конфликт на
интереси са били възложени на
органи по назначение за всички тези 115 000 души и разбира
се, на Административните
съдилища по отношение на изборните органи. Това, което би
могло да се включи в закона за
конфликт на интереси, изобщо
в този регламент, е следното.
Първо, трябва да има реални
нови механизми за превенция
на конфликта на интереси, като
този тип обучение. Добре е те
да бъдат предвидени в закон,
защото това ще изрази волята
на държавата, че превенцията
е по-важна от санкционирането. На следващо място, добре
е, например, санкциите за
неподадени декларации по
Закона за конфликт на интереси за някои категории лица
да бъдат намалени. Не е редно
директорът на селско училище,
което е лице, заемащо публична длъжност да е на едно ниво
с народния представител. Не
само, защото неподаването
на единия и другия засягат по
различен начин обществените
отношения, а защото те имат
различен статус, различна
йерархия и различно възнаграждение дори като държавни служители. На следващо
място, добре е процедурата за
установяване и санкциониране
на конфликт на интереси да
бъде рационализирана, тя е
възложена на колективен орган
в частта за установяването й на
едноличния орган, председател на комисията - в частта за
санкционирането. Добре е да
се извършва с един акт и той
да бъде на колективния орган.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 октомври 2017 г.
2 монтажници, електрооборудване – основно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър,
работа на две смени
1 машинен оператор, пресевна машина – средно образование
1 общ работник – основно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С и СЕ
10 общи работници, промишленост - основно образование, работа на три смени и/или една смяна
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 образование4

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 машинин оператор, производство на тестени
изделия***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено,
че договорът е безсрочен.

от стр. 1 ɞɨɛɴɪ ɤɚɣɫɢɟɜ ɩɥɨɞ ɧɚɣɞɨɛɪɚ
ɤɚɣɫɢɟɜɚ ɪɚɤɢɹ ɧɚɣɜɤɭɫɟɧ ɤɚɣɫɢɟɜɫɥɚɞɤɢɲɢɫɥɚɞɤɨɨɬɤɚɣɫɢɢ
ɇɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨɟɤɦɟɬɴɬɧɚȿɥɟɧɚ
ɢɧɠ Ⱦɢɥɹɧ Ɇɥɴɡɟɜ   ɋ
ɪɚɜɟɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ɝɥɚɫɨɜɟ  
ɬɪɟɬɨɢɱɟɬɜɴɪɬɨɦɹɫɬɨɫɢɩɨɞɟɥɹɬ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɚ ɐɚɪɟɜɨ  ɢɧɠ
ȽɟɨɪɝɢɅɚɩɱɟɜɢɄɚɜɚɪɧɚɇɢɧɚ
ɋɬɚɜɪɟɜɚ
ɇɟɫɴɦɹɡɚɫɥɭɠɢɥɚɡɡɚɫɥɭɠɢɯɚɹɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɤɚɡɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɫɥɟɞ ɨɝɥɚɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɫɚ Ɂɚɳɨɬɨ ɜɫɴɳɧɨɫɬ
ɜɫɢɱɤɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɢ ɜɤɭɫɨɬɢɢ ɫɟ
ɩɪɢɝɨɬɜɹɬɢɦɟɧɧɨɨɬɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɚɬɚɆɨɝɚɞɚɤɚɠɚɱɟɉɪɚɡɧɢɤɚɧɚɤɚɣɫɢɹɬɚɧɟɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɬ ɤɭɥɢɧɚɪɟɧ ɩɪɚɡɧɢɤ Ɉɫɜɟɧ
ɧɟɝɨɧɢɟɢɦɚɦɟɈɝɧɟɧɢɹȾɭɧɚɜ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɤɨɣɬɨɫɟɩɪɢɝɨɬɜɹɧɚ
ɧɚɣɜɤɭɫɧɚɪɢɛɟɧɚɱɨɪɛɚɢɪɢɛɧɨ
ɛɚɪɛɟɤɸɈɬɞɟɥɧɨɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɜ
ɫɟɥɨɇɨɜɚɑɟɪɧɚɫɟɩɪɚɜɹɬɦɧɨɝɨ
ɜɤɭɫɨɬɢɢɨɬɰɚɪɟɜɢɱɧɨɛɪɚɲɧɨɧɚ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɚ ɧɚ ɦɚɦɚɥɢɝɚɬɚ ɂ ɧɟ
ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɦɹɫɬɨ ɧɚ ɇɢɤɭɥɞɟɧ
ɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɚɦɢɹɩɪɚɡɧɢɤɤɨɣɬɨ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɤɚɬɨɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɝɪɚɞ
ɱɟɫɬɜɚ Ⱦɟɧɹ ɧɚ ɋɜɇɢɤɨɥɚ ɢɦɚ
ɝɨɥɹɦɤɨɧɤɭɪɫɡɚɧɚɣɜɤɭɫɧɨɩɪɢɝɨɬɜɟɧ ɞɭɧɚɜɫɤɢ ɲɚɪɚɧ Ɍɚɤɚ ɱɟ
ɫɩɟɱɟɥɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɡɚ Ʉɦɟɬ ɧɚ
ɦɟɫɟɰɚ ɡɚ Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɹɟɟɞɧɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟɤɴɦɫɚɦɢɬɟ
ɠɢɬɟɥɢɡɚɬɨɜɚɱɟɫɟɜɤɥɸɱɜɚɬɜ
ɧɚɲɢɬɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɱɟ
ɧɚɢɫɬɢɧɚɫɚɤɭɥɢɧɚɪɢɜɢɫɬɢɧɫɤɢɹ
ɫɦɢɫɴɥɧɚɞɭɦɚɬɚ
“ТГ”

ɋɥɢɜɟɧ ɒɭɦɟɧ ɢ əɦɛɨɥ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥ ɟ Ʌɸɛɨɦɢɪ ɏɪɢɫɬɨɜ ɤɦɟɬ
ɧɚ ɒɭɦɟɧ ɤɨɣɬɨ ɩɨɥɭɱɢ 
ɨɬ ɝɥɚɫɨɜɟɬɟ Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɢ ɹɫɬɢɹ
ɫɟ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɚɬ ɧɚ Ʉɭɥɢɧɚɪɟɧ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɜ ɫɟɥɨ ȼɚɫɢɥ Ⱦɪɭɦɟɜ
Ⱥɪɨɦɚɬɧɢɬɟɝɨɡɛɢɩɪɢɜɥɢɱɚɬɫɬɨɬɢɰɢɚɜɫɟɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɬɪɹɛɜɚ
ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɧɚɣɦɚɥɤɨ ɩɨ ɞɜɟ
ɹɫɬɢɹɩɪɢɝɨɬɜɟɧɢɧɚɠɚɪȼɬɨɪɨ
ɦɹɫɬɨɱɢɬɚɬɟɥɢɬɟɧɢɨɬɪɟɞɢɯɚɧɚ
ɤɦɟɬɚɧɚɋɥɢɜɟɧɋɬɟɮɚɧɊɚɞɟɜ
 ɚɛɪɨɧɡɴɬɟɡɚɤɦɟɬɚɧɚ
əɦɛɨɥȽɟɨɪɝɢɋɥɚɜɨɜ  
ɉɪɢ ɨɛɳɢɧɢɬɟ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ   ɢ   ɬɢɬɥɚɬɚ
ÄɄɦɟɬ ɧɚ ɦɟɫɟɰɚ´ ɝɪɚɛɧɚ Ⱦɨɧɤɚ
ɆɢɯɚɣɥɨɜɚɤɦɟɬɧɚɌɪɨɹɧɤɨɹɬɨ
ɩɨɥɭɱɢɨɬɝɥɚɫɨɜɟɬɟ(ɞɢɧ
ɨɬ ɧɚɣɤɨɥɨɪɢɬɧɢɬɟ ɩɪɚɡɧɢɰɢ ɜ
ɫɬɪɚɧɚɬɚȻɴɥɝɚɪɫɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚ
ɫɥɢɜɚɬɚɜɫɹɤɚɝɨɞɢɧɚɫɴɛɢɪɚɫɬɨɬɢɰɢɯɨɪɚɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɤɨɢɬɨ
ɢɞɜɚɬɜɌɪɨɹɧɫɤɢɹȻɚɥɤɚɧɡɚɞɚ
ɫɟɧɚɫɥɚɞɹɬɧɚɟɞɧɚɬɪɚɞɢɰɢɹɫ
ɜɤɭɫɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɇɚɜɬɨɪɨɦɹɫɬɨ
ɟ ɤɦɟɬɴɬ ɧɚ Ƚɨɪɧɚ Ɉɪɹɯɨɜɢɰɚ
ɢɧɠȾɨɛɪɨɦɢɪȾɨɛɪɟɜɫ
ɌɪɟɬɢɟɆɚɞɥɟɧɚɇɢɱɟɜɚɤɦɟɬɧɚ
Ɍɟɬɟɜɟɧɋɴɫɬɟɡɚɧɢɟɬɨɩɪɢɦɚɥɤɢɬɟɨɛɳɢɧɢ±ɫɩɨɞɠɢɬɟɥɢ
ɫɰɟɥɢɨɬɝɥɚɫɨɜɟɬɟɧɚɧɚɲɢɬɟɱɢɬɚɬɟɥɢɫɩɟɱɟɥɢɤɦɟɬɴɬɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
Ɂɚ ɬɚ ɩɨɪɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɤɪɚɣɞɭɧɚɜɫɤɢɹɬ ɝɪɚɞ ɛɟ ɞɨɦɚɤɢɧ ɧɚ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɧɚɤɚɣɫɢɹɬɚɉɪɨɜɟɞɟɫɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɨɪɬɨɜɟ
ɤɚɣɫɢɢɢɦɚɲɟɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɧɚɣ

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Константин Стоянов с
награда за мъжка роля на
театрален фестивал
О
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 25 септември до 1
октомври т.г.в Лом
се проведе Фестивал
на любителските театри
с международно участие на
името на Кръстьо Пишурка.
В тазгодишното му десето
юбилейно издание участваха 22 български театрални
трупи и една от Македония.
Театрален състав "Борис
Илиев" - самодейната трупа на НЧ "Н.Й.Вапцаров",

чийто ръководител е Петьо Стойчев, представи
спектакъла "Прозорецът
убиец" от Рей Куни, който
беше приет много добре от
публиката и журито.
Трима актьори формираха
състава на журито - Стоян
Пепеланов - председател и
членове - Анна Петрова и
Васил Драганов. Те номинираха и присъдиха наградите
в раздел "Младежки спектакли" и раздел "Спектакли за

възрастни".
Добрата новина е, че на
тутраканския самодеен актьор Константин Стоянов
бе присъдена втора награда
за мъжка роля - за изпълнението на ролята на Джордж Белфор в спектакъла
„Прозорецът убиец”. Негов
режисьор е Петьо Стойчев,
който също бе отличен - с
Грамота от Съюза на народните читалища.

Спомени в старата махала
Вили РУСЕВА
еших да погостувам
на моята приятелка
Анастасия Якова в
гр.Тутракан. В този хладен
последен ден на септември,
тя ме заведе на необичайна среща в Рибарската
махала. Провеждаха традиционна среща на бившите
живущи в махалата, в новото заведение на ул. "Рибарска", наречено „Рибарска
среща”. Стопанинът Милен
Порожанов е направил опит
с атрибути обстановката
да напомня за бита на улицата от миналите години,
предишната „Хр. Кърпачев".
Събралите се 15-тина пораснали момичета и момчета
първо с вълнение разгледаха
преобразените музейни
къщи. Да, това е ново, няколко къщи са обзаведени
така, че да напомнят някогашния бит на рибарските
семейства. А. Монева, гид
на атракционната улица, с

Р

удоволствие даде информация за функциите на всяко
помещение и пътя за обзавеждането им.
Направиха се паметни
снимки. Разбира се, в „Рибарска среща” стопанинът имаше готовност да
достави на масите пържен
боблет и мамалига - типични храни на някогашното
население. Настроението
се повиши от разказваните
спомени от присъстващите. Мъжете разказаха
куриозни случаи за белите
и наказанията получавани
от родителите и съседите.
Госпожа Якова представи
подготвената викторина с
въпроси от живота в махалата. Позналите получиха
награди - книги и тефтери,
осигурени от тутраканския
музей. Отговорите бяха
много, това развълнува
участниците във викторината и ги подтикна към
спомени за игрите, неочак-

вани ситуации, за хората,
които са живели и творили
там. Споменати бяха работилниците за лодки на
Михов и Чорикови, известните футболни светила,
прославили за времето
Тутракан – Цецо Габровски,
Кутев, Кики, Анчо, Унтата,
Стоян и Кирчо и др. Един
от въпросите бе за легендарния учител Георги Цачев
и за уникалните личности
Димитър Камбуров и Александър Сулай. Приятно бе
присъствието на Веселина
Петканова от Русе – една
от дъщерите на поп Димитър Петканов. Тя разказа
за огромната библиотека у
тях с архивни ценни книги и
отношението на местната
власт към религиозните
личности. Техният чичо е
известният писател Константин Петканов.
Спомените се сипеха и
създаваха весело настроение на някогашните жи-

тели на махалата. Накрая
срещата бе "запечатана"
със снимки на улицата.
Обещаха си да не прекъсват традицията за срещи

още дълги години!
Страхотно съм благодарна на моята приятелка Анастасия Якова, че ме покани
и бях част от срещата на

С гордост за България
/продължение от бр.37/
утринта се събудихме от
веселото чуруликане на
птичките. Балканът тихо
шепнеше легендите и тайните на
историята. След обилната закуска
изпихме спокойно кафето си на разкошната тераса под хладния въздух
на красивата природа.
Заредени с настроение се качихме
в автобуса и потеглихме по лъкатушния път към гнездото на българщината - град Трявна. Градът е събрал и
опазил българските занаяти, създал
прочути майстори, търговци, просветители и силни хора с патриотичен

ните лъчи на слънцето, красивите
зацветени къщи и сгради запазили
традициите и архитектурата на възрожденския живот.
Най-напред посетихме „Славейковото школо” на чаршията - до
известната часовникова кула. От
пръв поглед прилича на закътано манастирче. Сградата и днес впечатлява
с величието си. Школото е на два етажа и е подобие на Букурещкия лицей.
След стопанския разцвет на балканското селище в началото на 19
век се чувствала необходимост от
модерно светско образование. С
осъществяване на модерно учили-

дух. В годините на робство тревненци
подържали будно националното си
съзнание, което личи от запазените
архивни сгради, етнографския бит
и незабравимите събития. Малкият
балкански град със силен дух се
превръща във важен стопански и
художествен център.
Градът ни посрещна окъпан в есен-

ще се заема богатият тревненски
търговец в Букурещ Никола Стоянов
/Бояджийкин/.
Школото е едно от първите български училища в България открито
през периода 1836-1839 г. Там децата се изучавали на четмо и писмо,
катехизиса, но и отечествознание,
земеописание, чужди езици и още

С

много други.
В школото са учили едновременно
100-200 и повече деца. В едно помещение са запазени и експонирани
чиновете. Ерудираната екскурзоводка ни разказа за организацията
на учебния процес. На първите
чинове са запазени „пясъчници” за
изписване с пръст на буквите и числата от новопостъпилите ученици.
На вторите чинове по-напредналите
ученици пишели с калем на табли, а
на последните чинове са запазени
мастилниците с писалките. Мастилото е правено от вид местни гъби.
За поддържането на строг режим
се предвиждало награди с накичване на кавалерии, но и наказания
за непослушните. И сега в ъгъла са
съхранени тоягите и пръчките, с които са били налагани „лошите” деца.
Основите на класното училище поставя Петко Р.Славейков, който става
учител през 1849 г. и престоява там
8 години. Оставя незабравими спомени. Той премахва боя и въвежда
методи, които и за днешното време
са актуални. Налага нови предмети:
пеене, гимнастика, рисуване и чужди
езици. Въвежда годишни изпити,
раздава и свидетелства на успешно
завършилите ученици. И най-важното, Славейков учил учениците на
родолюбие, да знаят своята история,
да се гордеят, че са българи. Тук са
учили известни личности, като Ангел
Кънчев, Пенчо Славейков, Иван Попдимитров и др.
Минавайки през известния мост на
уникалния строител Кольо Фичето,
стигаме до известната Даскалова
къща, паметник на културата - къ-

щата на заможния търговец на гюл
и коприна хаджи Христо Даскалов,
който е бил авторитет за будния град.
Днес в къщата е открит постоянен
музей на дърворезбата и техните
майстори - единственият в страната. В него ще видите оригинални
образци на битовата, църковната
тревненска дърворезба. Показана
е богатата колекция на самобитния
майстор-резбар Генчо Марангозов.
В Даскаловата къща е бил приютяван Васил Левски. Тук той неведнъж
е пренощувал и отморявал.
Къщата е известна с богата дърворезба на всекидневния бит - врати,
долапи, миндери и колони. Показани
са и уменията на българките в тъканите черги, възглавници, пешкири
и носии.
Но Даскаловата къща буди интерес
и популярност заради уникалните
резбовани тавани в две помещения.
Тук са изразени уменията на Иван
Бочуковеца и на младия Димитър
Ошанеца. Легендата говори за облога
на двамата майстори за резбоване
на таваните. Дълго време работили
майсторите, от Димитровден до
Гьоргьовден. Красивата дъщеря на

чорбаджията носила храна и вода
на майсторите. Никой друг не е
имал право да види изработките им
до края.
Конкуренцията завършила. Всички
поканени били изумени от творенията на двамата майстори в уникалните
слънца, които греели от потоните. Те
са смаяли местния еснаф със съвършенството си. От слънцето на стария
майстор лъхало спокойствие, опит
и утвърдено творчество, докато на
младия майстор се виждало жаркото
слънце, лъчите, на които изгаряли и
огрявали цялата земя. Чорбаджията
наградил стария майстор с тапия
за майсторство, а на Ошанеца дал
дъщеря си за жена.
Продължихме нашата разходка в
къщата на Петко Рачев Славейков.
Когато младият Славейков пристигнал в Трявна бил беден и безимотен.
Залюбил красивата Ирина, която
била дъщеря от едно от най-заможните семейства в района. Дълго
време баща й не скланял Славейков
да стане негов зет, но любовта на
младите била голяма. Тогава бащата
склонява и дава дъщеря си на младия
даскал. Подарява им дом и го обза-

преживените спомени. Имах
щастие, че съм живяла в
този красив крайдунавски
град и неговите хора.

вежда. Домът е обширен с озеленен
двор и скромно обзавеждане, типично за местния град. Тук се ражда
известният им син Пенчо Славейков
и многобройната челяд от 8 деца.
Бракът им просъществувал дълги
години, до срещата и пламналата
любов на Славейков с известната
писателка Мара Белчева.
Минете ли известния мост и стигнете до часовниковата кула, отбийте
се да изпиете кафе на пясък. Освен
удоволствието от вкуса му, поднесено в джезвето, сами си го наливате в
чаша. Но „черешката" е в това, че ви
се връчва диплома от „Съвета на тревненските чорбаджии” за завидното
умение на пиене на кафе на пясък.
Удостоверено е с подпис на Председателя и секретаря с неизменен
печат на Съвета.
Така с усмивка напускаме Трявна.
Следва посещение на Дряновския
манастир и уникалната пещера "Бачо
Киро", която има и историческо
значение.
Въпреки умората, зареждаме
настроение за заявената вечеря в
ресторанта на комплекса. За доброто
пътуване и емоция допринасяше
Бирол, младият водач на автобуса на
автофирма „Кристал”. Усмивката му
помагаше за изчезване на умората.
Осигурената от Бирол музика на
вечерята, повдигна настроението и
направи незабравимо шоу в комплекса. Използва наличната техника и
изпълни с музика залата. Избраните
от него български хора и гръцкото
сиртаки взриви хората, особено
староселци включени в екскурзията.
Здравко поведе хорото и не седна
за миг! Въпреки намръщените обслужващи, веселбата приключи в
полунощ.
Анастасия ЯКОВА
/Следва продължение/
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Вдъхновяващо представяне на
„Вива тийнс“ в Италия
„Представянето на Тутракан беше вдъхновяващо и
едно от най-запомнящите
се, с истинско присъствие
на сцената” - това каза
директорът на фестивала

„Sopra vista” - Роберто Кастелини и отправи покана
за участие на българската
група и догодина. А българската група е Вокална
формация „Вива тийнс“
при Общински център за

извънучилищни дейностиТутракан с ръководител
Доротея Бальовска, която
представи нашата страна
в 16-тия международен фестивал „Sopra vista”. Той се

проведе в италианския град
Ричоне, а за чудесните си
изпълнения беше отличена
с купа, плакет и Грамота за
отлично представяне.
Тазгодишното издание на
фестивала премина под над-

слов „Плажовете на Италия
2017” и в него се включиха
23 групи от 13 държави България, Естония, Литва,
Латвия, Унгария, Холандия,
Полша, Словения, Украйна,

Румъния, Хърватия, Ирландия и Грузия.
Фестивалът се проведе
в две вечери, като през
първата участниците дефилираха по главната улица на
курорта Ричоне. Българска-

та група развя националния
трибагреник и знамето
на Тутракан, а туристи и
италианци не спираха да
се снимат с атрактивните
участници от България.
В първия концерт, който се проведе на сцена
на плажната ивица, ВФ
„Вива тийнс“, специално бе
подготвила за фестивала
български песни с модерно
звучене - „Катерино моме“,
„Сън“ и „Ладо ле“, а втората вечер спечелиха сърцата
на публиката с поп песни хитове от Евровизия.
И тази година сред публиката имаше сънародници, които са пропътували
десетки километри, за да
се докоснат до българското изкуство. След края на

спектакъла, те със сълзи
на очи прегръщаха изпълнителите и споделиха, че са
изключително впечатлени
от програмата, представена от българските певци.
Във фестивала взе участие и Мажоретен състав
„Екстрийм“ от Младежки
дом-Русе. От своя страна Община Русе бе представена от Директора на
Дирекция "Хуманитарни
дейности" - Ирена Петрова,
Директора на "Русе Арт"
- Мариан Савов, както и
от Директора на Дирекция
„Връзки с обществеността"
- Мария Георгиева.
Община Тутракан бе
представена от Петя Князова-Василева, зам.-кмет
"Хуманитарни дейности",

която подари картина на
организаторите на фестивала в присъствие на нейния
автор - младата тутраканска художничка Симона
Йорданова. (на снимката)
"Благодарим на Община
Тутракан и на народния
представител от ГЕРБ за
Силистренска област - Алтимир Адамов, за финансовата подкрепа на част
от пътуването до Италия"
- сподели пред "ТГ" ръководителят на ОЦИД и на вокалната формация Доротея
Бальовска.
Извън фестивалната програма, децата успяха да разгледат част от красивата и
топла Италия, като посетиха Венеция и република Сан
Марино, каза още тя. “ТГ”

Дистрикт Гуверньорът на
Ден на отворените врати
Ротари България - Емил Коцев, в Районен съд-Тутракан
бе на посещение в Тутракан

ɢɫɬɪɢɤɬ Ƚɭɜɟɪɧɶɨɪɴɬ
ɧɚ Ⱦɢɫɬɪɢɤɬ  
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚ 
ɝȿɦɢɥɄɨɰɟɜɝɨɫɬɭɜɚ
ɧɚ Ɋɨɬɚɪɢ ɤɥɭɛ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
Ɉɮɢɰɢɚɥɧɚɬɚɜɢɡɢɬɚɛɟɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɢɟ
ɱɚɫɬɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɬɟɫɪɟɳɢ
ɧɚȽɭɜɟɪɧɶɨɪɚɫɤɥɭɛɨɜɟɬɟɜ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɩɪɟɡɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚ
Ɍɨɣɩɨɡɞɪɚɜɢɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟ
ɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɨ ɤɨɟɬɨ
ɫɚ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢ
ɢɡɪɚɡɢ ɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɱɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɤɥɭɛɚ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɚ ɫɪɟɳɚ
ȿɦɢɥ Ʉɨɰɟɜ ɡɚɩɨɡɧɚ Ɋɨɬɚɪɢ
ɤɥɭɛ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɜ ɤɨɣɬɨ ɱɥɟɧɭɜɚɬɩɪɢɹɬɟɥɢɨɬɞɜɟɨɛɳɢɧɢɌɭɬɪɚɤɚɧɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫ
ɰɟɥɢɬɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟ ɩɪɟɡ
ɧɨɜɚɬɚ ɪɨɬɚɪɢɚɧɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɤɚɤɬɨɢɫɩɪɨɟɤɬɢɤɨɢɬɨɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚɛɴɞɚɬɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɨɬ
ɤɥɭɛɨɜɟɬɟɜɫɬɪɚɧɚɬɚ

Д

ɄɨɰɟɜɨɛɹɫɧɢɱɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟɧɚȾɢɫɬɪɢɤɬɊɨɬɚɪɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ ɧɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɧɚ Ɋɨɬɚɪɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɴɧɴɥɤɚɬɨɩɴɪɜɢɹɬɨɬ
ɬɹɯɟɫɢɥɧɢɤɥɭɛɨɜɟɫɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɱɥɟɧɨɜɟ
ȼ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɛɟ ɨɬɱɟɬɟɧɚ ɢ
ɞɨɛɪɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɦɥɚɞɢɬɟ
ɪɨɬɚɪɢɚɧɰɢɨɬɂɧɬɟɪɚɤɬɤɥɭɛ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɊɨɬɚɪɢɄɥɭɛɌɭɬɪɚɤɚɧɜɟɱɟ

ɟɫɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɝɨɞɢɲɧɚɢɫɬɨɪɢɹɬɨɣɟɱɚɪɬɢɪɚɧɧɚɸɧɢ
ɝɉɪɟɡɬɚɡɢɪɨɬɚɰɢɨɧɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɟ ɋɬɨɹɧ
Ʌɟɤɨɜ ȼɢɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ  ɞɪ
ɂɪɟɧɚȻɨɧɟɜɚɋɟɤɪɟɬɚɪɞɪ
Ʉɟɧɚɧ Ⱦɭɪɚɧ ɐɟɪɟɦɨɧɢɚɥɦɚɣɫɬɨɪ  ɂɜɚɧ Ʉɨɫɬɚɧɰɚɥɢɟɜ Ʉɚɫɢɟɪ  Ɇɢɬɤɨ ɋɬɨɣɤɨɜ
ȿɥɟɤɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬ  ɞɪ Ʉɟɧɚɧ
Ⱦɭɪɚɧɚɉɚɫɬɩɪɟɡɢɞɟɧɬɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
“ТГ”

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъв връзка с реализиране Плана за действие
на Висшия съдебен
съвет за изпълнение на
Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014 – 2020 година, на 3
октомври т. г. Районен съд
– Тутракан организира „Ден
на отворените врати”.
В рамките на работния ден гражданите имаха
възможност да
се запознаят с
организацията
на работа на
съда, с отделни съдебно-административни процедури,
с работата
и функциите
на съдебните
служби. Осигурен бе достъп
до деловодствата на съда
- наказателно,

В

гражданско и съдебно-изпълнителна служба, както
и до Бюро съдимост.
В следобедните часове
ученици от тутраканското
средно училище „Христо
Ботев” бяха в съдебната зала и присъстваха на
реален съдебен процес по
наказателно дело. Делото - съкратено съдебно
производство, по актуална

напоследък тема телефонни измами,
се води от председателя на Районния
съд - Владимир Легарски. Той разясни
на присъстващите
ученици основанията за произнесената присъда, която
може да бъде обжалвана в 15-дневен
срок на втора инстанция - Окръжен
съд - Силистра.
Както предварително от съда оповестиха, 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.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 29 от 31 август 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 447
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за изпълнение на
Бюджет 2016 г. на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. 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. по процедура BG14MFOP001-4.001
„Подготвителна помощ за стратегии
за ВОМР” на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Главиница
- Тутракан - Сливо поле.”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Разрешение за допускане на
изключение от минималния брой
ученици в паралелките и за дофинансиране, съгласно чл.11 от Наредба №7
от 29.12.2000 г., за определяне броя
на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена на
МОН за учебната 2017-2018 г. и чл.9а,
ал.3 и чл.10, ал.4 от Наредба №7 от
29.12.2000 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна помощ
на Борис Станчев Иванов с постоянен
адрес: с. Нова Черна, ул. „Искър” №21.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/
за поземлен имот извън границите на
урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Предоставяне за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация
на новоизградени и реконструирани
части от водопроводната мрежа в гр.
Тутракан и с. Белица.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Променя списъка на общинските
жилища за 2017 г., приет с Решение
№ 334 по Протокол №20/26.01.2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отдаване под наем на част от
недвижим имот - публична общинска
собственост, представляващ: ученически стол и бюфет, за организиране на
столово хранене в СУ „Йордан Йовков”
гр. Тутракан, чрез публичен конкурс.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Предварително съгласие от Общински съвет гр. Тутракан за предаване
на 282,00 кв.м. представляващи част от
имот с идентификатор №73496.500.508
– публична общинска собственост
към урегулиран поземлен имот /
УПИ/ XXV-98, кв.1 с идентификатор
№73496.500.98 по КККР на гр. Тутракан
и за обявяването им от публична общинска собственост в частна общинска
собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /
ПП/ за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване
/ПЗ/ за поземлен имот извън границите
на урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване
/ПЗ/ за поземлен имот извън границите
на урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на община Тутракан
14. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 448
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/,
чл.140, ал.5 от Закона за Публичните
финанси и чл.43 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на

Бюджета на Община Тутракан, Общински съвет-Тутракан разгледа и приема
представения отчет за изпълнение на
Бюджет 2016 на Община Тутракан.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 449
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.15 и
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет-Тутракан:
Дава съгласие да бъде предоставен
временен безлихвен заем в размер
на 13 522,00 /тринадесет хиляди
петстотин двадесет и два/ лева на
„СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ГЛАВИНИЦА –
ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ”. Средствата
да се предоставят за разплащане на
разходи, изцяло свързани, с изпълнението на административен договор
за безвъзмездна финансова помощ №
МДР-ИП-01-5/26.06.2017 г., финансиран по ПМДР 2014-2020 г.
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи
действия, произтичащи от настоящото
решение.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма Против – няма
РЕШЕНИЕ № 450
На основание чл.21, ал.1, т.7 и
ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, чл.5, ал.2, т.6 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Тутракан, чл.26, ал.3 и
ал.4 от ЗНА, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,
Общински съвет-Тутракан:
Приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан (Приета с Решение
№601 от 06.03.2003 г. на ОбС-Тутракан,
посл. изм. и доп. с Решение №396
от 31.05.2017 г. на ОбС - Тутракан),
съгласно Приложение №1, неразделна
част от настоящото решение.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 451
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а,
ал.3;чл.11, ал.1 т.2 и т.3; ал.2, ал.3, ал.4
и ал.5 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2017-2018година, Общински съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан,
както следва:
1. Маломерна самостоятелна паралелка в VII „а” клас, пълняемост 16
ученици, недостиг от 2 ученици.
2. Маломерна самостоятелна паралелка в XI „б” клас, профил „Природоматематически”, с пълняемост 16
ученици, недостиг от 2 ученици.
3. Маломерна самостоятелна паралелка в XII „а” клас, профил Технологичен „Информационни технологии”,
с пълняемост 10 ученици, недостиг от
8 ученици и осигурява минимални допълнителни средства за обезпечаване
на учебния процес в размер:
/за 12 ученици х 1701 лв./ х 20% =
4082.40 лева.
2. На основание чл.21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а,
ал.3;чл.11, ал.1 т.2 и т.3; ал.2, ал.3, ал.4
и ал.5 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2017-2018
година, Общински съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния ученици в паралелките на ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна,
както следва:
1. Маломерна самостоятелна паралелка в I клас, с пълняемост 10
ученици, недостиг 6 ученици.
2. Маломерна самостоятелна паралелка в II клас, с пълняемост 14
ученици, недостиг 2 ученици.
3. Маломерна самостоятелна паралелка в III клас, с пълняемост 10
ученици, недостиг 6 ученици.
4. Маломерна самостоятелна паралелка в IVклас, с пълняемост 10

ученици, недостиг 6 ученици.
5. Маломерна самостоятелна паралелка в VI клас, с пълняемост 11
ученици, недостиг 7 ученици
6. Маломерна самостоятелна паралелка в VII клас, с пълняемост 10
ученици, недостиг от 8 ученици и
осигурява минимални допълнителни
средства за обезпечаване на учебния
процес в размер:
/за 35 ученици х 1701лв./ х 20% =
11 907.00 лв.
3. На основание чл.21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а,
ал.3;чл.11, ал.1 т.2 и т.3; ал.2, ал.3, ал.4
и ал.5 от Наредба №7 от 29.12.2000 г.
за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на МОН за учебната 2017-2018
година, Общински съвет гр. Тутракан:
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова
Черна, както следва:
Маломерна самостоятелна паралелка с по – малко от 10 ученици в V
клас, пълняемост 9 ученици, недостиг
от 9 ученици.
/за 9 ученици х 1701 лв./ х 20% = 3
061.80 лв.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 452
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет гр. Тутракан отпуска
еднократна помощ на Борис Станчев
Иванов с ЕГН: 561207ХХХХ, с постоянен
адрес: с. Нова Черна, ул. „Искър” №21,
на стойност 1200,00 лева.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – 2, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 453
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: ”Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на Общински
съвет по предложение на кмета на общината…” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.5, ал.7 от
ЗУТ, Общински съвет-Тутракан дава
разрешение:
Да се изработи Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване
/ПЗ/ за поземлен имот 73496.13.5,
имот извън строителните граници на
населеното място в местност: Колоности, с площ от 5001 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
нива по Кадастралната карта на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед №РД18-06/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, като се промени предназначението на земята в разновидност:
„Предимно производствена зона (Пп)”.
Проектът за ПУП – ПЗ да се изработи
върху одобрената кадастрална карта
при спазване изискванията, определени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 454
1. На основание чл.21, ал.2, във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1
от Закона за общинската собственост
(ЗОС), чл.198о, ал.4, във връзка с
чл.198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ)
и във връзка с Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от „ВиК” ООД,
Силистра, Общински съвет - Тутракан
ДАВА СЪГЛАСИЕ НОВОИЗГРАДЕНА И
РЕКОНСТРУИРАНА ВОДОПРОВОДНА
МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА
ТУТРАКАН, на обща стойност 709
604,96 лв. без ДДС (седемстотин и девет хиляди, шестстотин и четири лева
и деветдесет и шест стотинки), която
включва следните обекти:
1. „Благоустрояване на архитектурен
комплекс „Рибарска махала”, чрез
възстановяване на автентичния вид на
5 (пет) къщи и улица с реконструкция
на водопровод, канализация, настилка
и улично осветление” – поетапно: Втори етап – „Улица с реконструкция на
водопровод, канализация, настилка и
улично осветление” в гр. Тутракан. - 41
270,13 лв. без ДДС.
2. „Реконструкция на водопроводна

мрежа на село Белица, Община Тутракан.” - 508 544,74 лв. без ДДС.
3. „Реконструкция на съществуващ
водопровод по ул. „Васил Априлов”. 81 219,59 лв. без ДДС.
4. „Реконструкция на водопровод и
благоустрояване на ул. „Мусала” - 58
066,61 лв. без ДДС.
5. „Изграждане на водопровод по
ул. „Панайот Волов” от о.т.185 в гр.
Тутракан.” - 20 503,89 лв. без ДДС.
ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА за управление на Асоциацията на обособена
територия, обслужвана от „ВиК” ООД,
Силистра, за възлагане на дейностите
по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – оператор, а именно
„ВиК” ООД, гр. Силистра, при спазване
на Закона за водите и Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги от „ВиК” ООД,
Силистра.
2. След влизане на настоящото
Решение в сила, възлага на Кмета на
Община Тутракан да уведоми писмено
Асоциацията по ВиК – Силистра за същото и да предаде всички необходими
документи за извършване на последващи правни и фактически действия по
предоставянето на управлението на
горепосочените активи.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 455
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.42,
ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.3 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет-Тутракан
ПРОМЕНЯ списъка на общинските жилища за 2017 г., приет с Решение №334
по Протокол №20/26.01.2017 г., като
изключва от Списък №3 – резервни,
общинското жилище, находящо се в
гр. Тутракан, ул. „Сакар планина” №10,
вх.Д, ет.1, ап.2 /едностайно/ и същото
го допълва в Списък №1 – жилища
за отдаване под наем и настаняване
на граждани с установени жилищни
нужди.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 456
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във
връзка с чл.17, ал.3 и 4 от Наредба за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок
от 3 /три/ години, предназначение за
ученическо столово /бюфетно хранене,
в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан,
находящ се в имот с идентификатор
№ 73496.500.1455 по КК и КР на гр.
Тутракан, чрез публичен конкурс по
реда на глава Пета от Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
/НРПУРОИ/ на следните помещения:
1. самостоятелен обект с
№73496.500.1455.10.1 /проектен/ с
площ от 234,00 кв.м - кухня и столова,
находящ се на първи етаж в двуетажна
сграда с №73496.500.1455.10, цялата
с площ от 554кв.м при НАЧАЛНА
КОНКУРСНА ЦЕНА, определена съгласно „Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени на 1кв.м., при
предоставяне на общински помещения,
терени и земи” в размер на 258,20
лв./Двеста петдесет и осем лева и 20
стотинки/ без ДДС.
2. самостоятелен обект
№73496.500.1455.10.2 /проектен/ с
площ от 153,00 кв.м - бюфет и столова,
находяща се на втори етаж в двуетажна
сграда с №73496.500.1455.10, цялата с
площ от 554кв.м при НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА, определена съгласно
„Тарифа за началния размер на месечните наеми и цени на 1 кв.м., при
предоставяне на общински помещения,
терени и земи” в размер на 178,68
лв. /Сто седемдесет и осем лева и 68
стотинки/ без ДДС.
II. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ НА
САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ /ВСЕКИ
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 15.09.2009г.;
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. Да извършва дейността по организиране на столовото/бюфетно хранене,
съобразно всички нормативни изисквания и го обвързва с предложената
оферта, при която е спечелил конкурса.
III. Одобрява КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
и класиране на кандидатите
1. За самостоятелен обект с
№73496.500.1455.10.1/проектен/ кухня и столова:
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 кандидат
Н max e най- високата цена предложена от кандидат по обособената
позиция
1.2. Критерий „Седмично меню” –
30% - максимален брой точки по този
показател е 30. Минимално изискване
по този показател е участника да
предложи не по- малко от 3 варианта
на седмично меню, съобразен с т.II,
2. 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, предложена от конкретния
кандидат
М max e най- големият брой предложени варианти по обособената позиция
Всеки участник може да получи
комплексна оценка –максимум 100т.
КО= КН+КМ
2. За самостоятелен обект с
№73496.500.1455.10.2/проектен/ бюфет и столова
2.1. Критерий „Наемна цена” -70%
- максимален брой точки по този показател е 70. Оценката на участника по
показател „Н” се изчислява по следната
формула:
където:
Н е наемната цена, предложена от
конкретния кандидат
Н max e най- високата цена предложена от кандидат по обособената
позиция
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. Оценката на
участника по показател „КА” се изчислява по следната формула:
където:
А е брой от закуски и напитки, предложен от конкретния кандидат
А max e най- големият брой от закуски и напитки, предложен от кандидат
по обособената позиция.
Всеки участник може да получи
комплексна оценка - максимум 100 т.
КО= КН+КА
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на конкурса за отдаване
под наем.
Гласували поименно: 13 съветници,
За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 457
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: ”Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на
общината.” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.5, ал.7
от ЗУТ и във връзка с разпоредбите
на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински

5 -11.10.2017 г.
съвет – Тутракан дава разрешение:
1. Дава предварително съгласие за преминаване на проектното
трасе на електропровода през ПИ
№73496.32.183 – селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска
публична собственост с дължина около
5 л.м., като определя срока за валидност на предварително съгласие – срок
от две години.
2. Да се изработи проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ за обект: „Електропровод от
ПИ №73496.32.4 до ПИ №73496.32.71
по Кадастралната карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-186/04.02.2008 год. на ИК на АГКК гр.
София.”
Проектът за ПУП-ПЗ да се изработи
върху одобрената кадастрална карта
при спазване изискванията, определени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 458
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: ”Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на общината….” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.5, ал.7 от
ЗУТ, Общински съвет – Тутракан дава
разрешение:
Да се изработи проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за
застояване /ПЗ/ за поземлен имот
№021005 в землището на с. Старо село,
Община Тутракан, местност: Лозянска
чешма, имот извън границите на урбанизираната територия за изграждане
на тръбен кладенец, съоръжения за
електроснабдяване, водоснабдяване,
хидромелиорация и селскостопански
сгради. Възложителя на проекта е
собственика на имота: „Драция” ООД,
гр. Тутракан.
Проектът за ПУП – ПЗ да се изработи
върху одобрената кадастрална карта
при спазване изискванията, определени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №8/14.06.2001
г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7
от 22.12.2003г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
С настоящото решение се одобрява
заданието за изработване на ПУП
съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 459
На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на
чл.124а, ал.1 от ЗУТ: ”Разрешение за
изработване на подробен устройствен
план се дава с решение на общински
съвет по предложение на кмета на
общината” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени
разпоредбите на чл.124а, ал.5, ал.7 от
ЗУТ, Общински съвет – Тутракан дава
разрешение:
Да се изработи проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за
застояване /ПЗ/ за поземлен имот с
идентификатор №73496.32.71, местност: Каракуз от Кадастралната карта
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
№РД-18-06/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК, имот извън границите на урбанизираната територия за изграждане
на тръбен кладенец, съоръжения за
електроснабдяване, водоснабдяване,
хидромелиорация и селскостопански
сгради. Възложителя на проекта е
собственика на имота: „Драция” ООД,
гр. Тутракан.
Проектът за ПУП – ПЗ да се изработи
върху одобрената кадастрална карта
при спазване изискванията, определени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба №8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от
22.12.2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,
ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
С настоящото решение се одобрява
заданието за изработване на ПУП
съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
Гласували: 13 съветници, За – 13,
Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/
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ХОБИ
СМЯХ

Английски лорд казва на прислужника си: - Томас, донеси ми,
ако обичаш, рояла от гостната.
- Готвите се да свирите ли, сър?
- Не, просто на него е чашата ми
с мартини.
- Скъпи, май съм бременна! Не
знам от кого, но ми се повръща
от теб.
Парите са кал, но лечебна.
Пешеходецът винаги и прав! Но
не винаги е жив.
Дами, помнете: Колкото по - къса
е полата ви, толкова по-малък
е интересът, към дълбоката ви
душевност!
Две чашки си говорели, едната
за кафе, другата за ракия. Тази за
кафе казала: - Аз съм по-хубава...
Ракиената: - Може и да си похубава, ама с теб никой не се чука.
Шофьорска книжка - преди
употреба прочетете листовките!
- Какво е това "Изтичане на
мозъци"?
- В твоя случай е хрема.
Блондинка хванала Златната
рибка и тя й казала:
- Сега ми кажи трите си желания.
- Мога ли малко да помисля?
А рибката се разридала горчиво,
защото не можела да изпълни това
нейно желание.

Продавачът: - Имам, имам - разгъва един топ червен плат - Този е
супер, френски, много модерен
и скъп.
- А, не! Не точно такова червено,
искам по-наситено!
- Ама, разбира се... ето този
- разгъва друг топ плат. - Този е
американски, също много модерен
и скъп...
- Този цвят е хубав ама, няма ли
някой по-грапав...
- Имам, имам - разгъва трети топ
плат - Специално за вас, от Индия...
Така продължава няколко часа,
продавачът разгъва около 20 топа
плат, докато блондинката не възкликва: - Ето това е! Точно това
ми трябва!
Продавачът: - А, много ли ще
вземете?
Блондинката: - Ами не знам
колко, но ще ви обясня. Значи,
купих аз на сина си едно плюшено
кученце, а той, палавникът, да
вземе да му откъсне езика...
Двама пенсионери си сподделят:
- Дачко, ти взимаш ли нещо, за
да дигаш самолета?
- Взимам, взимам аз - пчелно
млечице! Много помага да знайш!
- Ами, че да взема и аз да го
опитам!
След месец: - Пешо, кво стана,
опита ли пчелното млечице!
- Опитах.
- И как е?
- Бръмча, бръмча ама не жиля
бе!

- Откъде си, сладурано?
Жена влиза в магазин за пла- Сърбия.
тове: - Търся червен плат, ама да е
- Аз знам,че я сърби. Питам те
много готин.
откъде си?

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Везни
Ще продължим с Везните, защото това е техният
месец. Те са господарите тук. Обаче, що за съдба
имат - ту нагоре - господари, ту надолу - роби. Люшкат се, значи, по вълните на живота понякога много
безцелно.
Но тъй като казахме, че само хубави работи ще
говорим за Везните, то трябва да кажем за една от
техните силни страни - сексът!
Везните анатомията женска знаят.
Еротиката им е във кръвта.
Изкусно всекиго ще обладаят,
изтънчено подхвърляйки стръвта.
Ако сексът нещо ви куца, обърнете се към някоя
Везна. Ще останете доволен и предоволен. Само че
ще трябва да я прикоткате с някои неща - шампанско,
злато, диаманти, изискан ресторант, джакузи - такива работи. Какво скъпичко ли ви се вижда? Ами да,
Везната е скъпа зодия!
Може да минете и по-евтино. С един боди пейтинг,
например. Ако не знаете какво е, това е рисуване по
тялото. Изрисувате се и й се показвате!
А знаете ли кой е зодия Везни? Кейт Уинслет - хубавицата от "Титаник"! Колко кърпички сме ползвали по
време на филма! И то е, защото ни трогна с историята
си Везната Кейт Уинслет.
Под секрет ще кажа, че и Маргарет Тачър е била
Везна, което означава, че когато са горе - тоест,
господари, Везните са голяма работа.
И накрая не забравяйте, редакторката на този
вестник е Везна!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ
ȻɟɥɪɟɞȺɥɨɨɨɚɫɬɪɨɥɨɝɴɬɇɹɦɚɜɪɴɡɤɚ
ɫɬɨɡɢɧɨɦɟɪɦɨɥɹɨɛɚɞɟɬɟɫɟɩɨɤɴɫɧɨ

Сканди

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
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Спортни емоции на Есенен крос-2017
Асенова от СУ "Йордан Йовков".
7-8 клас - първа е Полина Ранкова, втора - Карин Иванова - и двете
от СУ "Христо Ботев", а трета - Елени Ванева от СУ "Йордан Йовков".
9-10 клас - на първо място е
Виктория Димитрова, на второ Едже Ахмед и на трето - Габриела
Ройбова - и трите от СУ "Христо
Ботев".
Калина ГРЪНЧАРОВА
очно в Европейския ден
на спорта, който обществеността отбелязва на 29
септември, в Тутракан се проведе
традиционния Есенен крос. Той се
организира от Община Тутракан и
в него участваха над сто ученици
от СУ "Христо Ботев", СУ "Йордан

Т

Урок № 12

Сготвено с любов!

възпитание и спорта.
Най-бързите - призовата тройка
във всяка възрастова група, получиха медали, грамоти и предметни
награди, които връчиха двамата
зам.-кметовете на Община Тутракан – Петя Князова-Василева
и Милен Маринов от името на
кмета д-р Димитър Стефанов.

11-12 клас - първа е Полина
Иванова, втора - Валентина Иванова, а трета - Мирела Илиева всички от СУ "Христо Ботев".
Крайното класиране при момчетата:
5-6 клас - първи е Веселин Нончев от СПИ "Христо Ботев"-с.Варненци, следван от Диян Йосифов
от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-с.
Йовков", ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Нова Черна и СПИ "Христо
Ботев" - с. Варненци.
Според предварителния регламент, участниците се състезаваха
в четири възрастови групи и две
категории - момичета и момчета.
Основната цел на събитието е
да се насърчава физическата активност сред децата и учениците и
да се популяризират физическото

Нова Черна и Фетин Юсеин от СУ
"Йордан Йовков".
7-8 клас - на първо място е
Росен Иванов от ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий"-с.Нова Черна, на
второ - Кольо Николов, а на трето
- Младен Лазаров, и двамата от
СПИ "Христо Ботев"-с.Варненци.
9-10 клас - първи е Алпай Неджати, втори - Сертан Али, и

Старостта не е порок!

двамата от СУ "Христо Ботев", а
трети - Мариян Асенов от СПИ
"Христо Ботев"-с.Варненци.
В групата 11-12 клас класирането оглави Теодор Тодоров
от СУ "Христо Ботев", следван от
Тодор Хусеин и Веселин Нончев двамата от СПИ "Христо Ботев"-с.
Варненци.

Като поздравиха всички участници
и техните ръководители, те им
благодариха и за амбицията да
покажат своите възможности в
това състезание.
Резултатите в крайното класиране при момичетата в отделните
групи са:
5-6 клас - на първо място е Никол Георгиева, следвана от Гюляй
Мехмед - и двете от СУ "Христо
Ботев", а на трето място е Росина

ие, старите... Ох, исках да кажа – ние от третата възраст. Не, не - ние, помъдрелите младежи. Или не – ние не дотам млади момичета
и момчета.
Та както и да ни наричат, ние обичаме да готвим.
Но не за себе си. Защото, колко ни трябва на нас?
Няколко хапки, малко винце и това е. Ако трябваше да
готвим само за себе си, то отдавна да сме изхвърлили печките. Но за нашите деца, за нашите внуци - е,
това е друга работа.
Първо ги питаме: "Искате нещо да ви сготвя?"
Те отговарят уклончиво: „ Ами не..., може, добре де,
наготви!” „А какво?” „ Не знам, измисли там нещо.”
И ние започваме да мислим. И го измисляме, защото
мислим с любов. И с любов готвим. Все ни се струва, че
с всяка хапка те ще поглъщат нашата голяма любов.
После чакаме да се обадят, че им е харесало. Че било
много вкусно. И чакаме, и чакаме, и чакаме. Защото,
какво друго ни остава. Но времето минава, телефонът
мълчи и започват терзанията, че яденето нищо не е
струвало. А на другия ден:
- О, бабче, как си? Забравих да ти кажа колко много
ми хареса яденето. Като че ли беше сготвено с любов.
И тогава отново целият свят светва. Започваш да
мислиш какво да бъде следващото ядене, в което ще
сложиш щипка нежност, две препълнени чаши обич, ще
поръсиш обилно с привързаност и накрая ще завършиш
с няколко заклинания за здраве и щастие.
Някой ще каже: „И това за едно ястие?” Да, за едно
ястие, но сготвено с любов!
Гответе на вашите деца, внуци и правнуци, но да е
с любов. Иначе ще е просто един буламач.

Н

Оптимистката

Мамо,прочети ми!
ƞƽƾƽǅƿǊǐǔǂ
от Васил Ив. Стоянов

Баба внучето приспива
и му пее тя сънлива:
- Нанкай, внуче, Сънчо
дойде
из горица да те води.
Там играй ти, колко щеш,
мило, тъй ще порастеш.

Европейски казан със съвременнна
система за изваряване на ракия в
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902

Баба клюма, клюма, пя,
после сладичко заспа.
Внучето се понадигна
и на баба песен викна:
Нанкай, бабо, в топла
- Нанкай, бабо, Сънчо
стая дойде
аз навън ще поиграя!
из горица да те води.
Препоръчано
Там играй ти, колко щеш,
бабо, тъй ще порастеш.
от Мамчето

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

5 октомври - Любомир БОЕВСКИ, гр. Тутракан
8 октомври - Георги ЧОБАНОВ, Гл.експерт "Икономи6 октомври - Иван КОСТАНЦАЛИЕВ, Ротари Клуб чески дейности и логистика", Община Тутракан
9 октомври - Венцислав СТАТЕВ, Ротари Клуб Тутракан
Тутракан
6 октомври - Радка КОСТАДИНОВА, ФГ "Детелини",
9 октомври - Джюнейт МЮМЮН, Кмет на с. Ножарево,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
община Главиница
6 октомври - Нехат КАНТАРОВ, Общински съветник
10 октомври - Славко СТЕФАНОВ, Общински съветник
от ДПС, ОбС-Тутракан
от ДПС, ОбС-Главиница

ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

