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Покачването на минималната
работна заплата ще се отрази
зле на малките общини
Калина ГРЪНЧАРОВА
о-малко граждани и
повече представители на общински
институции участваха в
проведеното на 3 януари публично обсъждане на
Бюджет-2018 на Община
Тутракан.
В предварително обявения
срок за подаване на предложения за разходване на
новия бюджет е подадено
само едно предложение - за
асфалтиране на ул. "Сливница", но стана ясно, че
улицата вече е включена
за ремонт със средства
предвидени в капиталовите
разходи.
Всъщност, дебатът беше
най-вече точно по параграфите и функциите от
поименния списък на капиталовите разходи, които за

П

Цена 0.70 лв.

ЗЗа осми път Иван Радев
сспаси Христовия кръст

тази година възлизат на 1
322 712 лв.
Средствата са от целеви субсидии и кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов информира, че
допълнително собствени
приходи, по всяка вероятност, няма да бъдат
добавяни в капиталовите
разходи през годината,
тъй като за реализацията на няколко проекти е
необходимо съфинансиране
от страна на Общината и
част от собствените средства ще се насочат именно
там. Един от тези големи
проекти е свързан с водния
цикъл и изграждането на
Пречиствателна станция
в Тутракан. Той каза още,
че съгласно европейските
изисквания, ако канализа-

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
6 януари 2018 г., Тутракан. Богоявление. Стотици
граж
граждани
са на брега на
река Дунав.
Трима бяха смелчаците,
които
коит се хвърлиха в ледени
води на реката по време

на изпълнението на Богоявленския ритуал по хвърляне
на кръста - 25-годишният
Иван Радев, 22-годишният
студент Димитър Димитров и 49-годишният Кристиян Якимов.
на стр. 4

Успехите са сигурни,
ако разчиташ на себе си "Диамантени гоблени" Драстично е намален разходът за
сметосъбиране след като
първа изложба на
дейността започна да се извършва
от Общинското предприятие
Стефка Илиева
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Джевдет, как приключихте 2017 г.?
- За мен, като кмет на
община Главиница, а и за
моя екип, 2017 година, макар и трудна, беше и успешна, и ползотворна - с
реализираните приоритети
и ангажименти, поети на
проведената предизборна
кампания, през октомври
2016 г. Анализирах обещанията, които съм направил
по време на предизборната
си кампания и които съм
заложил в моята програма.
Още от първата година
смятам, че покриваме значителна част от тях.
- Успяхте ли да приключите с капиталовата
програма?
- Да, успешно приключихме реализирането на

капиталовата програма
на общината, която е на
стойност около 2 млн. лева.
Най-значимото перо, което
се съдържа в нея, включва
приключилите дейности по
асфалтирането на 7 710
линейни метра улици в общо
21 населени места. Наред
с асфалтирането на улици,
тази година поставихме
9 броя от т.нар "легнали
полицаи" по населените
места. Тази дейност ще
продължи и през 2018 г.
Друга важна част от
капиталовата програма е
мащабната инвестиционна
политика, за подобряване на
условията по детските градини. В ДГ-Черногор бе извършен ремонт на покрива
и монтирана нова дограма,
в ДГ-Зебил назначихме огняр
на стр. 2
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НОВИНИ
НОВИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Новите годишни данъчни декларации за облагане на
доходите на граждани и фирми за 2017 г. вече са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/.
От Приходната агенция напомнят, че срокът за
подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г. Най-лесно и бързо
формулярите могат да се подадат по електронен
път без електронен подпис. За целта е необходим
персонален идентификационен код – ПИК, който се
издава безплатно в офис на НАП.
Ако подадат декларациите си по електронен път
до 31 януари 2018 г., гражданите могат да ползват
и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв.
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към
момента на подаване на декларацията, както и да
внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок
до 31 януари 2018 г.
Формулярите за облагане с корпоративни данъци
за 2017 г. също са качени на интернет страницата
на Агенцията. Срокът за фирмените декларации е
31 март 2018 г.
ЦЕНИТЕ НА ВИНЕТКИТЕ ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ
През 2018 г. - за трета поредна година, цените на
всички винетки за леки автомобили са непроменени.
Годишната е 97 лв., месечната 30 лв., а седмичната
15 лв. Въвежда се и тримесечна винетка за леките
коли. Цената й е 54 лв. Тя ще позволи на хората, които карат автомобилите си предимно през лятото
или по време на по-дълга отпуска или пък не живеят
постоянно в страната да използват по-краткосрочен
стикер. За първи път годишната винетка за всички
превозни средства ще важи за срок от една година
от датата на купуването й - ако шофьор си вземе
стикер например на 3 март 2018 г., когато тръгва
на път за Националния празник, то той ще важи до
2 март 2019 г. Необходимо е да се изиска и касова
бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се пази, уточняват
от пътната агенция. Винетки се продават в над 3000
разпространителски пункта. От тях 372 броя са с
денонощен режим на работа. Това са големите бензиностанции, офисите на "Български пощи", областните
пътни управления и гранично контролно-пропускателните пунктове. В дистрибуторската мрежа в
момента има над 2 млн. винетки, от които 900 хил.
са годишни за леки автомобили. До края на януари
по пунктовете ще има 5 млн. броя, оповестяват от
АПИ. На 31 януари 2018 г. изтича валидността на
годишните винетки за 2017 г., напомниха от АПИ.
ПОЛИЦИЯТА ОТНОВО ПРИЗОВАВА
81-годишна жена е станала жертва на телефонна
измама. На 7 януари в Силистра след телефонно
обаждане от мъж, представящ се за полицай, тя
приела да участва в акция за залавяне на телефонни
измамници. Според инструкциите поставила в торбичка 10 000 лв. и я окачила от външната страна
на портата си. След като напразно чакала обратна
връзка, на следващия ден подала сигнал в полицията.
Образувано е досъдебно производство.
Полицията отново призовава: Не давайте пари на
непознати! Не съществува практика полицията да
иска пари от гражданите за изпълнение на служебните си задачи. Имайте предвид, че всяко телефонно
обаждане с искане на пари под различни предлози е
измама! Не се доверявайте, свържете се с близките
си или сигнализирайте на тел.112.
КРИМИНАЛЕ
Взломна кражба от частен дом в Тутракан е извършена в периода 1 декември 2017 г. - 3 януари 2018
г. Чрез разбиване на врата неизвестно лице противозаконно е отнело телевизор, музикална система,
компресор и други вещи.
По случая работи РУ-Тутракан, образувано е досъдебно производство.
Екип на тутраканската противопожарна служба
е загасил запалени автомобилни гуми в местността
„Стомната” край града на 3 януари около 17:20 часа.
При произшествието няма материални загуби.
Взломна кражба от магазин в село Сокол е извършена в нощта срещу 2 януари. Противозаконно са
отнети 240 кутии цигари от различни марки.
На адреса е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
Взломна кражба е извършена в периода 17 декември 2017 г. – 07 януари 2018 г. в село Дунавец. Чрез
разбиване на входната врата на къща неизвестно
лице е отнело противозаконно телевизор, ъглошлайф,
винтоверт и прободен трион.
Образувано е досъдебно производство.
220 лева са откраднати от частен дом в Тутракан
в периода 04-07 януари. Престъплението е извършено
чрез взломяване на врата.
Образувано е досъдебно производство.

Успехите са сигурни,
ако разчиташ на себе си
от стр. 1 на данъците. Така, през
годината успяхме да съберем сумата от 940 хил. лв.,
а през предходните години
нивата на събираемост са
достигали до 630 хил. лв.
- Предприети ли са
стъпки в посока по-добро
обслужване на гражданите?
- През годината се извърши промяна на структурата на общинска администрация, с цел подобряване на обслужването
на нашите граждани. Като
продължение на предходното, създадохме по-добри
условия за обслужване на
гражданите в Общината,
като преместихме отдел
„Местни данъци и такси” и
отдел „ГРАО” на 1-я етаж
в сградата на общинската
администрация.
Един от основните приоритети за мен е възстановяване на административния капацитет на общинска администрация, което
ще доведе до по-бързо и
по-качествено административно производство
по входираните искания.
Като основен елемент от
подобряването на обслужването е промяната на
общинската нормативна
уредба. От началото на
годината се опитваме на
всяко заседание на Общински съвет да внасяме
предложение за промяна на
определена наредба.
- Какво е качеството
на комуналните услуги в
общината?
- Мога да кажа, че подобрихме качеството на
предоставяните от Об-

и променихме отоплението
от климатици на парно, в
ДГ-Суходол и в ДГ-Дичево
назначихме огняри и променихме отоплението от
печки на парно, а в ДГ-Богданци бе извършен вътрешен ремонт и разкрита
втора група. За ДГ-Зафирово са осигурени финансови
средства в размер на 474
хил. лв. с решение на Министерския съвет и те са
предназначени за цялостен
ремонт и обзавеждане.
Освен това, извършихме
ремонтни дейности за подобряване на условията по
Здравните служби в селата. Нов покрив и нова дограма вече имат Здравните служби в селата Сокол
и Звенимир, а в Здравната
служба в с. Листец освен
нова дограма, бе направен
и вътрешен ремонт.
Има и много други ремонти по читалищни сгради,
Кметства и др., но за
съжаление, най-голяма е
нуждата от инвестиции
в гр. Главиница. Ще се
опитаме през 2018 година
да обърнем внимание на
най-голямото ни населено
място.
Неоспорим факт е, че
община Главиница, по брой
на населените места е
втората по големина в
областта и една от найголемите в региона.
- Има ли реализирани
други проекти извън капиталовата програма?
- Да! През април 2017 г.
приключиха ремонтните
дейности по облагородяване на централна градска
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ната сума включва всички
нужди по извършването на
дейността: трудови възнаграждения, гориво, такси
на автомобила и амортизации. Намаляването на
разхода за сметосъбиране
и сметоизвозване, освобо-
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част на гр. Главиница. Този
проект е на стойност 301
хил. лв. Сега центърът на
нашия град има европейски
облик.
Продължават ремонтните дейности по втори
административен блок в
гр. Главиница, които са на
стойност 470 хил. лв.
- Какви са промените в
данъчната политика на
Общината?
- Подобрихме данъчната
политика на Общината,
което се изразява в увеличаване събираемостта

щина Главиница комунални
услуги. Важен момент в
тази посока е фактът,
че сметосъбирането и
сметоизвозването на ТБО
в общината се предостави за изпълнение на ОП
„ОИКД” - гр. Главиница /
бивше "БКС"/, като за
целта се закупи специализиран автомобил и се
назначиха трима души
персонал. През годините
тази услуга е струвала
на Общината около 160
хил. лева годишно, а сега
възлиза на около 50 хил.
лв. годишно, като послед-

ди финансов ресурс, който
се насочи в разкриване на
работни места и щатната
структура на ОП „ОИКД”
- гр. Главиница от 21 души
се увеличи на 30 души и се
приеха решения за придобиване на допълнителни специализирани автомобили /
машина за метене и миене
на улици/, контейнери и
нов комбиниран багер.
Наред с услугата по
събиране и извозване на
ТБО, успяхме да оптимизираме поддържането
на уличното осветление,

като за целта закупихме
специализиран автомобил
и назначихме двама души
специалисти. Икономията,
която реализирахме от
направената оптимизация,
влагаме в допълнително
осветителни тела и в
последно време в лед осветление.
Новото, което успяхме
да разкрием в края на годината е Дърводелната в
бившето СУПЦ-Главиница,
като за целта назначихме
дърводелец и извършихме
профилактика на машините и производствените
помещения. На първо време в Дърводелната ще се
произвеждат маси и пейки
за сватбени салони, ковчези и дъски за погребения,
както и ще се ремонтират
всички налични пейки в
общината.
- Предизвикателство
ли беше за Вас културната програма на Общината?
- През 2017 г. се получиха
много хубави тържества готвим изненади на гражданите, учим се заедно да
посрещаме празниците и
извън домовете си, да бъде
весело и приятно. За нас
2017-а беше предизвикателство от всяка гледна
точка. Обмисляхме много
сериозно, какви културни
събития да предложим на
жителите през 2018-а.
- Как се отразяват
политическите нагласи
върху Общината?
- Едно от най-важните
постижения през последната една година е, че се
възстанови спокойствието сред жителите на
общината. Последното е
резултат от начина на
управление на общината,
водещ до обединяване на
обществото.
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ по време на публичното обсъждане на Бюджет-2018:

Покачването на минималната
работна заплата ще се отрази
зле на малките общини
от стр. 1
ционната вода продължава
да се влива в р. Дунав непречистена, Общината в
бъдеще ще търпи санкции.
"Но за неотложни и належащи ремонти винаги ще се
отзоваваме" - категоричен
беше кметът.
След обявяване на процеса за деинституционализация в Дома за стари хора
в Тутракан не са правени
никакви ремонти, а има
нужда от такива, сподели
на обсъждането директорът на Дома Димитрина
Барбучанова. Тя предложи
Общината да кандидатства с проекти към Фонда
за социална закрила, защото базата е остаряла и
трябва да се ремонтира.
Директорът на СУ "Йордан Йовков" - Анелия Калдарева, настоя в списъка на
капиталовите разходи да се
включи ремонт на покрива
на училището, защото през
последната година три
класни стаи в началния
корпус са в мухъл и теч.
"Само с проект може да се
направи нещо - отговори
д-р Стефанов. - Трябва да
се изготви количественостойностна сметка и да
се кандидатства".

Да се включи ДГ "Патиланчо" в Националната
програма за охрана бе предложението на директора на
детското заведение Марияна Димитрова, защото
видеонаблюдението е много
важно за сигурността на
малките деца.
Градът е пълен с безстопанствени кучета, констатира гражданката Цветана
Кирова, посочвайки сумата
за работна заплата на служители в т.нар "приют за
кучета".
В началото на публичното обсъждане кметът
на общината д-р Димитър

Стефанов изрази своето
безпокойство от поредното повишение на минималната работна заплата
и отражението й върху
общинските служители.
Няколко дни по-късно той
го потвърди и пред Радио
Фокус: "Мога да кажа, че
покачването на минималната работна заплата, не
само на Община Тутракан,
а съм убеден, че и на всички
по-малки и по-бедни общини,
ще се отрази много зле. А
всъщност на Община Тутракан годишно не достигат 51 000 лв. при новата
работна заплата и мисля,

че това беше една много
голяма грешка, която допусна правителството. Но
това си е лично мое мнение.
Не може един обикновен
работник, метейки улиците
и почиствайки като хигиенист, не говоря само за
Общинска администрация, а
в различните институции,
да взема толкова заплата,
колкото един младши или
старши експерт, който
носи и съдебна отговорност за действията си в
работно време. Така че с
покачването на МРЗ доста
служители, които нямат
образование, се изравниха
със заплатите на голяма
част от експертите в общинските администрации,
което мисля, че не е редно.
И затова в момента ние
търсим варианти със съкращаване на щатовете,
отделно с намаляване на
работното време, именно
на тези работници, които
не са специализирани, за
да може да има някаква
разлика в заплащането. Пак
казвам, не е коректно, не
е честно служители, които носят отговорност за
действията си, да вземат
толкова заплата, колкото
взема един чистач".
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Разширява
се кръгът от
уученици с право да
пполучават стипендии
равителството одобри
условията и реда за получаване на стипендии от
учен
учениците след завършено основно
обра
образование, което съгласно Закона зза предучилищното и училищното ообразование е след 7 клас.
Целта е да се разшири кръгът
от уученици, които имат право да
получават стипендии, осигуряполу
вани със средства от държавния
бюджет. Така ще се предостави
бюдж
по-голяма възможност на училищпо-г
ната общност както за формиране
затвърждаване на училищните
и за
политики за насърчаване на образополи
вателните резултати на учениците,
вате
така и за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване
на оотпадането на учениците.
С по
постановлението е предвидено
осве
освен учениците, обучаващи се в
днев
дневна и индивидуална форма на
обуч
обучение, да получават стипендии
и уч
учениците в комбинирана форма
на обучение и в обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Също така учениците, обучаващи се
в ча
частните училища, ще имат равна
възм
възможност с учениците от държавн
жавните и общинските училища да
полу
получават стипендии. Средствата
за ттях ще бъдат предоставяни чрез
бюджетите на общините.
бюдж
Дава се равна възможност и на
ученици със специални образоваучен
телни потребности, които са зателн
вършили VII клас с удостоверение
върш
и са продължили обучението си в
клас
класовете от първи гимназиален
етап
етап, също да получават стипендии.
Възможността учениците-чужденц
денци да получават стипендии се
запа
запазва, като се дава право и на
търс
търсещи или получили междунаро
народна закрила в страната или
полу
получили право на дългосрочно
или продължително пребиваване
в не
нея също да получават стипендии.

Учениците с трайни увреждания
и учениците без родители или с
един родител, които получават
стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат
стимулирани и при постигнати
образователни резултати. В случай
на класиране и за тази стипендия,
те ще имат право да получават и
50% от стойността й.
Предвид целогодишното пребиваване (включително и през
периода на ваканциите) и откъсването им от семейната среда за
учениците, настанени във възпитателните училища-интернати и в
социално-педагогическите интернати, е предвидено да получават
за лични нужди по 33 лв. месечно
на ученик по аналогия с джобните
разходи, които се полагат на децата, настанени в специализираните
институции за деца.
Запазва се принципът на децентрализация на предоставяните от
държавата средства за стипендии,
при който училищата имат възможност сами да насочват средства за
реализиране на своите стратегии
за развитие, с акцент върху училищните политики за подпомагане на достъпа до образование,
превенция на преждевременно
напускане на училище и осигуряване на подкрепа и стимулиране на
учениците с високи образователни
постижения. В тази връзка е актуализирана и горната граница на
месечните стипендии от 50 на 60
лв., като по този начин училищата
ще могат да определят месечните
стипендии в диапазона от 21 лв.
до 60 лева.
За осигуряване на стипендии
на учениците от VIII клас на общинските училища през 2017 г.
правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на
общините в размер на 1 280 020 лв.

държави в проучвателските и
изследователските дейности за
сключените мирни договори в
„местата на мира”.
Участниците във форума огледаха обекта – чешмата, Центъра

като част от комплекса,
включващ още два знакови
паметника – на Екатерина
II и на граф. Румянцев.
Комплексът е база за провеждане на фолклорния
фестивал „Край чешмата
под върбата“.
В Посетителския център
бе едно от трите основни
събития в област Силистра
през м. ноември м.г. за
представяне на Българското председателство на
Съвета на ЕС, осъществено
от Областна администрация Силистра в изпълнение
на Комуникационната стратегия на
Република България. В рамките на
събитието бе откриването на плоча, ознаменуваща 125-а година от
изграждането на чешмата.

П

Рекордно ниска
Форум на Европейския проект
раждаемост в България "Места на мира" в Кайнарджа
амо 57 175 бебета са
родени през 2017 г. в
България. С това страната ни отбелязва печален
антирекорд за периода след
1945 г. Това сочат данните от
Информационната система
за ражданията на Министерството на здравеопазването.
През 2017 г. новородените в
България са със 7809 по-малко в сравнение с 2016 година.
Тогава у нас са проплакали
за първи път общо 64 894
бебета.
Най-много бебета през
2017 г. са се родили в Софияград – 15 262, а най-малко в
областите Видин и Ямбол –
съответно – 369 и 377.
На второ място по раждаемост е Пловдив, където
през изминалата година са
проплакали 6511 бебета.
Според експертите проблемите са ясни от години
– населението застарява, а
жените в репродуктивна възраст намаляват поради икономическата имиграция или
влошаване на здравния им
статус. Освен това съществен фактор е и по-голямата
възраст, на която българките
решават да станат майки. Тя
вече е над 30 години. Само 27
хил. български семейства пък
имат по три деца.
Според данни на Националния статистически институт
през 2001 г. броят на жените
у нас е бил малко над 4 милиона, а през 2015 г. техният

С

брой е спаднал до 3,6 милиона – или те са с близо 400
хил. по-малко. Статистиците
очакват броят на жените у
нас през 2020 г. да спадне
с около 100 хиляди до 3,5
милиона.
В по-дългосрочен план
през 2070 г. се очаква броят
на женското население да е
2,5 милиона, тоест с близо 1,1
милиона по-малко.
Към 31 декември 2016 г.
населението на България е 7
101 859 души или 1,4 на сто от
населението на Европейския
съюз. В сравнение с 2015 г.
то е намаляло с 51 925 души,
или с 0,7 на сто. Подобно
на предходните години понижението се дължи главно
на отрицателен естествен
прираст, а не на външна
миграция.
30 570 българи са емигрирали през 2017 година. Всеки
втори емигрант (53.5 на сто)
е на възраст 20 – 39 г. Наймладите емигранти (под 20 г.)
са 14.3 на сто, а тези на 60 и
повече навършени години –
8.7 на сто. Най-предпочитани
дестинации са Германия (21.7
на сто), Обединеното кралство (15.5 на сто) и Испания
(12.1 на сто). У нас пък са
дошли да живеят 21 200 чужденци. Всеки трети е между
20 и 39 г. Най-висок е делът на
имигрантите от Турция (22.5
на сто), Русия (15.3 на сто) и
Украйна (7.4 на сто).
“ТГ”

Благодарение на Кючук-кайнарджанската чешма в с. Кайнарджа
– център на едноименната община,
стана част от проекта „Места на
мира”, който съществува като
културен маршрут към Съвета на
Европа.
В това му качество няколко
години след началото си той бе
представен в силистренското
село в присъствието на областния
управител на област Силистра
Ивелин Статев, с домакинството
на общинския кмет Любен Сивев
и на специалните гости - Едуардо
Бассо – председател на проекта,
и Филип Дени Фе – експерт от
Европейския институт за културни

маршрути, инспектиращ проекта.
Да припомним фактите: в проекта са 14 селища от 10 държави,
членуващи в европейската мрежа,
посветена на местата на мира, в които са подписани мирни договори.
Кайнарджа е част от нея заради
мирния договор между Руската
и Османската империи от 1774 г.
На него е посветена експозиция в
Туристическия посетителски център с директор Дафинка Станева,
автор на излезлия наскоро пръв
по рода си справочник за община
Кайнарджа.
Проектът „Места на мира“ в
Европа цели да се засили сътрудничеството между европейските

П
Програма
за работа с подрастващи по темата
„Домашно насилие“ бе тествана в Силистренско
„Д
риключва проектът „Изпълнение на държавната
политика по проблема
„дом
„домашно насилие” чрез Център
за кконсултиране и превенция от
дома
домашно насилие Силистра”. Той
бе рреализиран от Женско сдружение
„Ека
„Екатерина Каравелова” с председа
седател инж. Христина Георгиева.
Дейн
Дейностите му бяха разположени в
пери
периода 24.12.2016 – 23.12.2017 г.
срещ
срещу сумата 19 680 лв., отпусната
Министерство на правосъдието
от М
на Р
Република България, което е
органът, финансирал проекта.
орга
През 12-те месеца на реализация
на ппроекта е изготвен мониторингов
доклад за 2016 г., резултатите, от
докл
който се обобщават. Проведена бе
койт
среща на Експертния регионален
и ср

П

съвет по проблемите на домашното
насилие, който е пръв по рода си
в страната, с участието на представител на Асоциация „Анимус“,
проявяваща интерес към дейността
на институциите и организациите,
работещи по Закона за защита от
домашно насилие.
Друг важен резултат от проекта
е разработената и отпечатана програма за работа с подрастващи,
насочена към развитие на знания,
нагласи, убеждения и ценности за
ранна превенция и защита от домашно насилие. На нейна база в края
на м. септември м.г. бе проведено
обучение на директори на училища,
учители и педагогически съветници.
Ефект от това обучение са сключените споразумения за сътрудни-

чество с РУО на МОН Силистра, както
и със СУ „Н. Й. Вапцаров" - Силистра,
ПЗГ „Добруджа" - Силистра и СУ
„Йордан Йовков" - Тутракан. Чрез
проведените в тях 11 срещи с ученици Програмата бе тествана, за да
бъде предложена за ползване и в
други учебни заведения.
При осъществяване на дейностите
във всички фази на проекта през
миналата година са регистрирани
случаи с 41 лица, пострадали при
домашно насилие (за отбелязване –
в най-голяма степен това се случва,
както и досега, между партньори от
семейства с патриархална система
на общуване). Още от статистиката:
със съдебна заповед са насочени 15
извършители.
За поредна година ЖС „Екатери-

на Каравелова“ се включи в т.нар.
16-дневна кампания за борба с
насилието над жени и с домашното
насилие, в рамките, на която от 27
ноември до 6 декември 2017 г. бяха
проведени няколко инициативи:
Ден на отворените врати, заключитена пресконференция по проекта,
радиокампания в радио „Мелодия“
и концерт „Заедно по-добри” със
спектакъла на ТС „Артистик“ при
ОДК Силистра.
Проявата, открита от областния
управител Ивелин Статев, бе съчетана с благотворителен базар, от който
са набрани средства в размер на 1
048 лв., за да бъдат използвани за
закупуване на климатици в спалните
помещения на Кризисен център –
Силистра.
“ТГ”
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За осми път Иван Радев спаси Христовия кръст

от стр. 1 области на страната, като
някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи.
Празникът е наречен така,
защото на този ден всеки,

За осми път христовият
кръст бе спасен от Иван
Радев.
Тримата герои бяха благословени от отец Илия и
от именника отец Йордан, а
зам.-кметът Петя КнязоваВасилева им връчи парични
награди и хавлии.
Ритуалът бе предшестван от Света Божествена литургия и Велик Богоявленски водосвет в храм
"Св. Николай", след финала,
на което литийното шествие се отправи към брега
на Дунав.
Православната вяра обединява празника Богоявление с празника Кръщение
Господне, приемайки, че
при кръщението на Иисус
на река Йордан се появява
Бог в своята триединна
същност: Синът – Христос,
Свети дух – във вид на гълъб, който каца върху Христос и Гласът на Небесния
Отец (Глас Божи), който
оповестява, че Христос е
Негов Син.
Този празник има различни имена в различните

църква. След изваждането
на кръста се служи тържествена литургия, наречена Велик водосвет. На
нея се обновява светената

шата. Пази се през цялата
година за тежки моменти
в семейството, ако някой
легне болен. На Йордановден се месят три ритуални
хляба, при чието замесване
се ползва остатъкът от
старата светена вода.
Единият е за дома, вторият
е за гостите, а третият
се оставя пред вратите
на къщата заедно с бакър
вино за минувачите. Върху
железен предмет се изгарят чемширените китки
от предишното Рождество,
а пепелта се поръсва със
светена вода и се заравя
под овошка или трендафилов храст. С донесената от
църквата свещ се запалва
с „нов“ огън кандилото в
семейния иконостас. Там се
полагат и новите рождественски китки. Вечерта срещу Йордановден е третата
(и последна) кадена вечер.
Тя трябва да е постна.
От ритуалните измивания и пръскания с вода на
Богоявление тръгват и обичаите, свързани с поливането и мокренето на всички
именници, независимо от
годишното време.
Поверия за Йордановден
Ако на Йордановден времето е студено и сухо –
годината ще бъде добра и
плодородна.
Замръзне ли хвърленият
във водата кръст, годината ще бъде здрава и
плодовита.
Вярва се, че този, който е
извадил кръста от водата,
ще бъде здрав и щастлив.
Според народното поверие през нощта срещу
Богоявление в глуха доба
небето се отваря и всеки,
който го види, ще получи
от Бог това, което си
пожелае.
Празникът в Гърция се

който иска да е здрав през
годината, се окъпва или
поне се измива на реката.
Традиции и обичаи
На този ден навсякъде,
където има водоем, се извършва ритуалното хвърляне на кръста от местната

поетично
Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Зима
Земята ни искри от белота.
Засипва ни със песен от снежинки.
И уж е студ, ала неземна топлота
облича ни със топли перушинки.
Попадне ли снежинка във дланта
да я целунем от сърце желаем.
Но се стопява, жалко, на мига.
Отлита, а къде не знаем.
Да, зима е - студен сезон.
Треперим и обличаме се здраво.
Ала ни пълни със емоции милион
и с чувство грандиозно, величаво.

Любим литературен герой

чениците от Обединено училище “Иван
Вазов“ в село Зафирово, община Главиница проведоха различни дейности.
Малките герои от втори
клас с учители Калинка Василева и Елена Цанкова бяха
на гости в Читалището
на селото, където секретарка Марияна Лазарова и
библиотекарката Величка
Денева им четоха приказки
от български автори. Децата също се потрудиха
и отгатваха героите на
приказките. Няколко деца с

У

вода в храмовете. От нея празнува на 6 януари, а в
всеки носи вкъщи. Тя пази Русия и Сърбия – по стар
от болести и пречиства ду- стил – на 19 януари.

За новогодишните празници във фоайето на СУ "Васил Левски" в гр.
Главиница бе подредена изложба-декупаж, сътворена от учениците от
5, 6 и 7 клас от училището.
Те са участници в Арт ателие, организирано по проект "Твоят час, II
етап, на ОП "Наука, образование и интелигентен растеж", а техен ръководител е преподавателят по изобразително изкуство Фатин Расим.
Декупажът е приложно изкуство, при което се изрязва мотив или
изображение от различен материал (предимно хартия, но също така и
дърво, кожа или тъкан). След това мотивът се залепя или с помощта на
различни техники за декупаж се прикрепя върху дадената повърхност
“ТГ”
за декориране (дърво, метал, плат и пр.)

11 -17.01.2018 г.

"Истината е свята, свободата е мила - да се гордеем с
Ботев" - на тази тема се проведе разговор за живота и
Боте
творческия път на Христо Ботев, организиран от Читатвор
лищната библиотека в гр. Главиница.
лищн
Поводът е 170 години от рождението на големия поет
революционер, а в срещата участваха седмокласниците
и ре
“ТГ”
СУ "Васил Левски"-Главиница.
от С

костюми представиха свои
любими герои от анимационни филми и книги. Ние,
учителите се надяваме,
че с дейностите си сме
допринесли с нещо за провокирането на четенето,
повишаването на грамотността на учениците и найвече поне за една седмица
да ги накараме да бъдат
по-креативни, да осмислят,
че четенето спомага за
повишаването на общата
култура на човек.
Калинка ВАСИЛЕВА
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Празнично ехо

"Диамантени гоблени" З приказка" в с. Зебил
първа изложба на Стефка Илиева ""Зимна
свободното време на малки
и големи. Подходящи са, както за хора търсещи ново
хоби, така и за експерти
в създаването на уникални
картини. Изработката им
е лесна и релаксираща. Могат да се правят от всеки
- независимо от възраст и
пол. Изработват се чрез
лепене на мъниста в различни цветове с цялостно
облепяне на основата. Има
два вида мъниста - кръгли
и квадратни. При изработката с кръгли мъниста
остава разстояние между
тях, а при изработката с
квадратни мъниста се запълва цялата основа. Но, и
в двата случая се получава
уникално произведение на
изкуството сътворено от
вашите ръце. Завършеният
гоблен може да се постави
в рамка. При повече елементи в дадена картина
е препоръчително да се
Калина ГРЪНЧАРОВА
залата на Исторически музей - Тутракан
на 9 януари бе открита първата самостоятелна изложба на Стефка
Илиева. Тя представи пред
любопитните тутраканци
своите диамантени гоблени. Изработката им е станало нейно хоби и отлично
занимание от една година.
Пейзажи и лица на различни
хора представени с интересния диамантен метод
ще привлекат вниманието
на посетителите.
Директорът на музея
Петър Бойчев уточни, че за
първи път в изложбената

В

зала е подредена такъв тип
изложба.
Стефка Илиева бе поздравена от зам.-кмета
Петя Князова-Василева и
директора на дирекция
"Хуманитарни дейности"
Стефка Станкова, като и
от много нейни приятели.
"Благодаря на всички мои
съграждани и приятели,
които присъстваха на изложбата ми. Да сте живи и
здрави и все така активни.
Радвам се, че отделихте
от вашето време да ме
подкрепите в моето представяне на диамантените
гоблени. Това ме радва много и се замислям за втора

изложба" - каза в отговор
авторката. Освен това, тя
може да изработи на всеки,
който пожелае такъв тип
гоблен, стига да й бъде предоставена идейна снимка.
Тя направи и две дарения - гобленът "Крепостта "Трансмариска" подари
на Историческия музей, а
гобленът "Св.Димитър" е
предвидила за новоизградения параклис в града, който
предстои да бъде открит.
Изложбата е отворена
за посещение до края на
м.януари. Част от експонатите могат да бъдат
закупени.
Диамантените гоблени
са приятно забавление за

избере по-голям размер, за
да се получи по-добра визуализация на завършения
гоблен.

Нови книги в Детския отдел на Библиотеката

ъс сто нови заглавия се обогати фонда на "Детски отдел" на Библиотеката при
"Н.Читалище"Н.Й.Вапцаров-1873", Тутракан.
Стойността на новото попълнение на книжния фонд
е 1000 лева. Заглавията са изцяло съобразени с интересите и предпочитанията на читателите, информира
библиотекарката Стефка Капинчева.
В Детския библиотечен отдел винаги е интересно.
Там освен книги, децата и малките ученици могат да
намерят и други занимания, които им предлага библиотекарката. Не само за предстоящи празници, а и във
всеки делничен ден.
“ТГ”

Зайде НАИМ,
Секретар на НЧ "Христо Ботевтев-1954
г."
"Нека с радост да посрещнем празничните светли
дни, нека радост да дарим
и да бъдем по-добри!" - това
бе посланието
на спектакъп
ла "Зимна приказка", който
п
бе представен
в село Зебил
у
от учениците
от ОУ "Васил
Апри
Априлов",
гр. Исперих.
В залата на НЧ „ХрисБ
то Ботев-1954”
събрала
публ
публиката,
бе показана
праз
празнична
програма, в която участваха самодейци
въ
и възпитаници
подготвени
от г-жа Виолета Чикова и
възп
възпитателките
от училище
лището.
Публиката дълго
аплодира
децата, които ги
апло
дари с много усмивки, подариха
зитивни
емоции и настроезити
ние за настъпващите рождественски
и новогодишни
дест
празници.
праз
Освен народни танци
пр
в програмата
бяха пред-

ставени модерни ритми
и фигури - с красота и
финес. С много интерес и
забавление присъстващите
посрещнаха скечовете на
момчетата и момичетата
от Клуба по художествено
слово.
"Приемете най-сърдечните ми пожелания за здрава,
мирна, градивна, успешна
и благодатна 2018 година!
Нека с постоянство, енергия, оптимизъм, вяра и воля
продължим да работим за
по-доброто бъдеще и сигурност на нашите деца"
- каза в приветствието си
директорът на ОУ "Васил
Априлов" Екатерина Димитрова.
Кметът на с. Зебил Недим Чауш също поздрави
участниците и публиката.
"Вярвам в доброто бъдеще
на нашия прекрасен регион!
Бъдете здрави, следвайте
сърцето и сбъдвайте мечтите си!" - каза той.

ННовогодишна
овогодишна наздравица
наздравица

С

ȾɟɬɫɤɢɨɬɞɟɥɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɩɪɢɇɑɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɛɟɩɴɥɟɧɫɞɟɬɫɤɢɫɦɹɯɢɤɨɥɟɞɧɨɧɚɫɬɪɨ
ɟɧɢɟɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬ,9ɚɤɥɚɫɫɤɥɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɅɸɞɦɢɥɚ
ɌɪɭɲɟɜɚɨɬɋɍɏɪȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧɢɝɪɚɯɚɞɜɟɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɥɟɧɢɹɧɚɩɢɟɫɚɬɚɄɨɥɟɞɧɢɱɭɞɟɫɚɧɚɆɚɹȾɴɥɝɴɱɟɜɚɩɪɟɞ
ɞɟɰɚɬɚɨɬȾȽɉɚɬɢɥɚɧɱɨɢȾȽɉɨɥɟɬ

С кръшен празничен хоровод и приповдигнато настроение гостите и жителите на с.Зебил посрещнаха новата
2018 година. За доброто настроение на присъстващите
бе осигурена музика, торта и шампанско, а кметът Недим Чауш поздрави присъстващите за здраве и берекет.
"Честита Нова година, бъдете живи и здрави! Нека 2018-а
година бъде по-успешна от всяка изминала, с много положителни емоции и повече сбъднати мечти!" - пожела той.
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 34 от 30.11.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 484
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отмяна на Решение №483 по
Протокол №33 от 26.10.2017 г. на
Общински съвет-Тутракан относно
делегиране на правомощия на Кмета
на Община Тутракан за издаване на
Запис на заповед от Община Тутракан
в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за
изпълнение на ДБФП № BG16RFOP0012.001-0110-С01 за проект „Енергийна
ефективност в сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Делегиране на правомощия на
Кмета на Община Тутракан Димитър
Венков Стефанов за издаване на Запис
на заповед от Община Тутракан в полза
на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма
“Региони в разстеж” - Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми
за регионално развитие”, за изпълнение на Административен договор
за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0110-С02 за
проект „Енергийна ефективност в
сградата на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението”,
гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Искане за отпускане на средства
за обезпечаване на нуждите на ОД на
МВР-Силистра, РУ-гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Предоставяне за управление,
стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени и реконструирани части от водопроводната мрежа
в гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отмяна на Решение №386 по
Протокол №24 от 27.04.2017 г. на
Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Отдаване под наем на имот – общинска собственост за предоставяне
на 2 бр. преместваеми обекти /автомати за топли и безалкохолни напитки/,
всеки с площ от 1 кв.м.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ поземлен
имот №73496.501.3300 с площ от
1645,00 кв.м., находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра по
КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделски земи в землището на с. Преславци,
общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 58253.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ поземлен
имот №014081 в землището на с.
Шуменци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ
83524.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ
поземлен имот №050096 в землището
на с. Шуменци, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 83524.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Актуализиране на бюджета на
Община Тутракан и актуализиране на
поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи към
30 ноември 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Ползване на абонаментни карти
на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския
транспорт от гражданите на възраст 65
и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Поставяне на указателна табела
съгласно Закона за движение по
пътищата на територията на Община
Тутракан.
Докладва: Председател на Общински съвет
14. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветници, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 485
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2

от Закона за местното самоуправление
и местната администрация Общински
съвет-Тутракан:
Отменя Решение №483 по Протокол №33 от 26.10.2017г. от заседание
на Общински съвет – гр.Тутракан
относно делегиране на правомощия
на Кмета на Община Тутракан за издаване на Запис на заповед от Община
Тутракан в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, гарантираща авансово
плащане за изпълнение на ДБФП №
BG16RFOP001-2.001-0110-С01 за
проект „Енергийна ефективност в
сградата на Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на населението"гр.Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 486
На основание чл.21, ал.1, т.10 и
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и на основание Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP0012.001-0110-С02 за проект „Енергийна
ефективност в сградата на Районна
служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан”,
Общински съвет Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на община Тутракан да подпише Запис на
заповед, без протест и разноски, без
никакви възражения и без такси и
удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза
на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” – Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми
за регионално развитие” в размер на
83 019,11 /осемдесет и три хиляди
деветнадесет лева и единадесет ст./,
явяващи се 35 % от предоставената
безвъзмездна финансова помощ по
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
за обезпечаване на авансово плащане
за проект „Енергийна ефективност в
сградата на Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на населението"гр.Тутракан”, финансиран със средства по процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
“Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Тутракан да подготви необходимите документи за предоставяне на авансово
плащане по Административен договор
за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.001-0110-С02 за
проект „Енергийна ефективност в
сградата на Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на населението"- гр.Тутракан”, финансиран със
средства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ “Енергийна ефективност в
периферните райони” на Оперативна
програма „Региони в растеж” 20142020 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми
за регионално развитие”.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 487
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет - гр. Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан
да предостави средства в размер на
3600,00 / три хиляди и шестстотин/
лева за бензин 720 литра и дизел
720 литра за обезпечаване нуждите
на Районно управление на МВР – гр.
Тутракан;
2. Възлага на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички останали
последващи необходими правни и
фактически действия за изпълнение
на решението.
Гласували поименно: 15 съветници,

За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 488
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, ДАВА СЪГЛАСИЕ НОВОИЗГРАДЕНА И РЕКОНСТРУИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН, на обща стойност
261078,27 лв. без ДДС (двеста шестдесет и една хиляди, седемдесет и осем
лева и двадесет седем стотинки) за
обект „Реконструкция на съществуващи водопроводи и благоустрояване на
ул. "Исперих" и ул. "Родина" от о.т.101
до о.т. 223 в гр.Тутракан”.
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 „В и К” 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 настоящето
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 последващите правни и фактически действия
по предоставяне на управлението на
горепосочените активи.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 489
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС,
във връзка с чл.20, ал.1 от НРПУРОИ
и съгласно раздел III от Тарифа за
началния размер на месечните наемни
цени на 1 кв.м, при предоставяне на
общински помещения, терени и земи,
Общински съвет гр. Тутракан :
I. Дава съгласие да бъде отдаден
под наем имот- частна общинска
собственост за поставяне на преместваеми обекти - 2бр. автомати за
топли и безалкохолни напитки, всеки с
площ по 1 кв.м на 1-ви етаж в масивна
стоманобетонна двуетажна сграда с
идентификатор №73496.501.2318.4,
цялата със застроена площ от 552
кв.м по КККР на гр. Тутракан, съгласно
схема за поставяне, за срок от 5 /пет/
години.
II. Определя първоначална тръжна
наемна цена на месец, съгласно «Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени
и земи», за всяки автомат по отделно
в размер на 25,00 лв./двадесет и пет
лева/ без ДДС.
III. Отдаването под наем да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава V от НРПУРОИ.
IV. Възлага на Кмета на общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
договори за отдаване под наем.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 490
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 от
ЗОС, чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ поземлен
имот с кадастрален №73496.501.3300
с площ от 1645,00 кв.м /с начин на
трайно ползване: за жилищно застрояване, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра, улица
„Марица”, по КККР на гр. Тутракан,

съгласно АОС № 2267/03.10.2017 г.,
при граници и съседи: 73496.501.2568;
73496.501.3301; 73496.501.367;
73496.501.3624; 73496.501.3625 и
73496.501.3626.
-Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 22720,80лв.
(двадесет и две хиляди седемстотин и
двадесет лева и осемдесет стотинки) в
т. ч. 20% ДДС.
- Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветници,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 491
Отменено - на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.99, т.2 във връзка с
чл.102 от АПК
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във
връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 32,
ал. 1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
разпореждане с недвижими имоти
– частна общинска собственост, по
реда на Глава пета от Наредба за
реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, при първоначална тръжна
цена, определена и утвърдена от
Общински съвет гр. Тутракан и стъпка за наддаване в размер на 10 %
от обявената начална тръжна цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 492
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във
връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 32 ал.
1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба с недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в
землището на с. Шуменци, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 83524, представляващ имот №014081, местност
„До селото”, с площ от 2,960 дка,
четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива”, съгласно Акт
за частна общинска собственост №
1697/13.05.2014 г. по реда на Глава
пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на
2 861,00 /две хиляди осемстотин
шестдесет и един лв/ лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на сделката.
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 493
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във
връзка с чл. 35 ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 32 ал.
1 т. 1 и чл. 36 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба с недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща
се в землището на с. Шуменци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 83524,

11 -17.01.2018 г.

представляващ имот №050096,
местност „Под асфалта”, с площ от
4,484 дка, трета категория, с начин
на трайно ползване „нива”, съгласно
Акт за частна общинска собственост
№ 1780/30.10.2014 г. по реда на
Глава пета от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
при първоначална тръжна цена в
размер на 4 334,00 /четири хиляди
триста тридесет и четири лв./ лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 494
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във
връзка с чл.124, от Закона за публичните финанси, Общински съвет
гр. Тутракан
I. Актуализира бюджета на община Тутракан за 2017 г. със сума в
размер на 163 000 лв., както следва:
ПРИХОДИ + 163 000,00 лева
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
§ 4040 – постъпления от продажба на земя + 163 000 лв.
РАЗХОДИ + 163 000,00 лева
Функция„Функция Жилищно
строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване
на околната среда”
Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа + 4 209 лв.
Дейност 619 – Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие + 1 144 лв.
Функция „Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
Дейност 714 – Спортни бази за
спорт за всички + 157 647 лв.
II. Утвърждава актуализиран поименен списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи към
30 ноември 2017 г.
III. Възлага на кмета на Община

Тутракан да отрази промените по
бюджета на общината и ги разпредели по параграфи.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 495
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6
и т. 23, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан дава
съгласие, гражданите на Община
Тутракан на възраст над 65г., да
ползват абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените
линии на градския и общинския
транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да сключи договор
с фирмата превозвач по линиите
на градския и общинския транспорт,
като сумата за доплащане от Община Тутракан за издаване на картите
не може да надвишава 960.00 /
деветстотин и шестдесет/ лв. с ДДС
на месец.
3. Задължава фирмата превозвач
ежемесечно до 5-то число, да предоставя в общинска администрация
поименна справка за издадените
абонаментни карти на правоимащите лица за предходния месец.
Гласували поименно: 15 съветници, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 496
На основание чл.21, ал.2 във
връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, Общински
съвет-Тутракан:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да предприеме всички
необходими и законоустановени
действия, по поставяне на указателна табела съгласно изискванията на
Закона за движение по пътищата на
следното кръстовище:
- Кръстовище посока с. Старо
село – гр. Тутракан /вход към „МБАЛ
– Тутракан”/
Гласували: 15 съветници, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

"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 Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 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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СМЯХ
Македонско семейство спори.
Тя: - Немой да ме лютиш, оти...
Той: - Оти, к'во? Ке се разведеш ли?
Тя: - Я, па?! Ти разведена маНа изпит по медицина влиза кедонка видел ли си? А вдовици
многоооо...
студентка.
- Какво се вдига за пет секунди?
Чукча при доктора: - Докторе,
- пита професорът.
Студентката се изчервява и мъл- болен съм. Жена ми ми изневерячи. Получава двойка. Влиза втора ва, а не ми никнат рога!
- Няма проблем, здрав си. Това
студентка. Същия въпрос и отново
двойка. После влиза студент. - Как- за рогата е само метафора! - успокоява го лекарят.
во се вдига за пет секунди?
- Ох, слава богу! Аз си мислех, че
- Кръвното налягане.
- Правилно. А на двете си ко- е заради липса на калций...
лежки кажете, че това, за което си
- Каква е разликата между бълпомислиха, се вдига за 13 секунди.
гарка и французойка?
- Французойката от лявата страОт Нова година до сега, свалих
на има мъж, от дясната любовник,
5 кг... суджук от тавана.
зад себе си съмнително минало,
Нашенец наблюдава жена си, ка- пред себе си бляскаво бъдеще, а
чена на домашния кантар, как с две на главата шапка.
Българката от лявата страна има
ръце притиска корема си навътре.
- Ама ооу, може ли си толко чанта, от дясната децата, зад себе
шашава! Това няма да ти помогне си хубаво минало, пред себе си не
вижда бъдеще, а на главата мъж.
да станеш по-лека!
- Поне да видя цифрите...
- Тате, какво значи баджанак?
- Роднинство по баджакова
Три въпроса ме терзаят днес: 1.
На каква възраст, ще се пенсиони- линия!
ра третият пол?
Надпис в нюйоркски магазин:
2. Женен или омъжен ще е?
3. Какво ще му лекуват - яйчни- "Ако не намерите това, което търсите, обезщетението е 100 долара."
ците или простатата?
Влиза българин и иска черен
Във фитнеса най ми харесва презерватив. Събират се продауреда, който пуска сникърс, вафли вачи, шефове на търговски зали,
управителят, обръщат целия маи чипс...
газин наопаки - няма и няма черен
- Отрязаха 100 годишно дърво презерватив. Дават на нашенеца
100 долара и го питат:
в Македония!
- Кажете ни все пак, как се сети- Защо?
хте да търсите черен презерватив?
- Имало български корени...
- А, баджанакът почина, та ис-

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Баща води първокласника на
ках като се върна в България,
да поднеса на балдъзата мойте първи учебен ден. Виждат красиво
момиче. Бащата казва: - Виж, Ивасъболезнования.
не, какви крака има това момиче,
Сватбеният марш неусетно пре- какъв задник... Е, такива момичета
минава в: "Марш в къщи", "Марш на спят само с отличници!
работа", "Марш в кухнята".
Говорят си двама студенти след
изпит: - Колко изкара?
Клиент сяда на бара.
- Тройка.
- Чаша уиски, моля.
- Е, нали за петица се готвеше?
- Какво да бъде - ирландско или
- А бе в последния момент си вишотландско?
- Без значение. Да не мислите, кам, я аз да изкарам тройка, пък с
останалите пари да си купя пиене...
че ще разговарям с него.
Вуте и Нане кротко се напиват в
кръчмата и си лафят. Вуте казва:
- Ония ден, Пена настоява и отиваме на гости на тъщата. По едно
време, питам вещицата дали има
вестник, а оная ми вика - "Тъпак,
това е 21-ви век! Ето, неграмотник... ползвай моя iPad!"
Нане: - Ти справи ли се?
Вуте: - О да! Така и не разбра
откъде и дойде... тая муха!

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

Блондинка на изпит по математика. Професора решава да и даде
изпита и я пита един много лесен
въпрос: - Какво следва след 69?
Тя без да се замисля отговаря:
- Миене на зъбите!
Умира едно негърче, отива при
Свети Петър, светията отваря
големият тефтер с досието на
негърчето, гледа само добри дела,
отличник, послушен и т. н. Свети
Петър вика един архангел и му
поръчва чифт криле.
- Ангелче ли ще ме правиш
Свети Петре?
- Какъв ангел бе, ще бъдеш
прилеп.

Началникът на затвора разхожда
журналисти на посещение и им
хвали програмата за ограмотяване
на затворниците. Отваря някаква
килия и сочи затворника вътре:
- Ето, този е нашата гордост!
Беше съвсем неграмотен, преди
Преди операция:
да дойде тук за пръв път. А, сега
- Докторе истина ли е че ще ме
излежава вече втора присъда за
оперира студент по медицина?
фалшифициране на документи!
- Да истина е...
- Ами ако нещо сгреши?
Звъни се у професора в 2 ч.
- Ще му пишем двойка...
посред нощите:
- Спиш, гадино, а ние тука се
- Какво учиш в университета?
скъсваме да учим!
- Глупости, ще спя! Занимавам се
- balgarska fiologia ama ne6o ni
усилено с три ваши състудентки... sum duvolen.
Между впрочем, отличнички вече...

Сканди

СУДОКУ

- Вече си тръгваш?
- Да.
- А защо така бавно?
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3-годишната Крисия НИКОЛОВА:

Кметица тръгва на работа с народна ААбонирахте ли се за
носия в знаковите дни от календара вв. "Тутракански глас"?
К
Йордан ГЕОРГИЕВ
метицата на село
Шуменци - Калина
Михайлова, която през
последните няколко десетилетия събира народни
носии и други материални
носители на знаците и традициите на българите от
всички краища на страната, сподели най-новата си
идея - да отива на работа

преди няколко години ревю
на народни костюми от
богатата си колекция в Европейския парламент, после
още на два пъти - в град
Русе, където е учила, както
и в Силистра - по покана
на Ротари клуб Силистра
и още - в гр. Попово.
С нейно участие премина в крайдунавския град и
областен център предста-

Абонамент'2018
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

ɄɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɫɢɨɬɟɰɆɢɯɚɢɥɩɨɜɪɟɦɟɧɚ
Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɢɹɩɪɚɡɧɢɤɜɫɒɭɦɟɧɰɢ

та на ЕС Калина Михайлова
да представи в изложба
празничните си моменти
от премените си в духа на
съхраненото в раклите на
българките богатство.

Бел.ред.: Калина Михайлова присъства на откриването на изложбата на
Стефка Илиева облечена в
северняшки костюм.

ȼɩɴɪɜɢɹɪɚɛɨɬɟɧɞɟɧɧɚɧɨɜɚɬɚɫɟɞɦɢɰɚɫɴɫɫɟɜɟɪɧɹɲɤɚ
ɧɨɫɢɹɡɚɟɞɧɨɫɴɫɫɥɭɠɢɬɟɥɤɢɬɟɨɬɄɦɟɬɫɬɜɨɒɭɦɟɧɰɢ

и на публични събития в
народна носия.
Намеренията й са това
да се случва във всички първи работни дни от седмицата, както и в знаковите за
България дни - национални и
официални празници, както
и във важните за българина
дати от календара.
Идеята си тя посвещава
на Българското председателство на Съвета на ЕС,
което започна на 1 януари
и ще продължи до 30 юни
2018 г.
Първата патриотична
проява на представителката на в местното самоуправление бе навръх
Йордановден, когато в селото нейният съпруг отец
Михаил проведе традиционния за Богоявление ритуал. Михайлова осъществи

вянето на книгата "Богомилите - вечни и живи - пратеници от древността" на
д-р Йордан Касабов.
Своето родолюбиво дело
инициаторката на инициативата е реализирала и
чрез други форми - участия
в народни събори и прояви
като "Фестивал на мамалигата" в Нова Черна,
"Гозбите на Добруджа" в
Сребърна и много други.
Облечени в народни носии
бяха и почти всички гости
на проведеното наскоро
тройно юбилейно тържество на сем. Калина и Михаил Михайлови - и двамата
на по 60 г., от които 40
години брак, както и 20 г.
като свещеник за отеца.
Не е изключено в края на
периода на Българското
председателство на Съве-

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

ɋɟɜɟɪɧɹɲɤɚɬɚ
ɧɨɫɢɹɛɟɩɨɤɚɡɚɧɚ
ɢɧɚɢɡɥɨɠɛɚɬɚ
ɧɚɞɢɚɦɚɧɬɟɧɢ
ɝɨɛɥɟɧɢɧɚ
ɋɬɟɮɤɚɂɥɢɟɜɚɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл.счетоводител,
ДГС-Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Гл.експерт "Админ.
наказателна дейност", Община Тутракан
12 януари - Шенгюл АБИЛ, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Главиница
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр.София
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, гр. Тутракан, Шампион по кану-каяк
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска мла-

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията

дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров",Тутракан
14 януари - Емел ДЖЕВДЕТ, Ст.Спец. "Информаторделоводител", Община Главиница
15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, ПР, Областна администрация-Силистра
15 януари - Инна ЙОРДАНОВА, Студентка, Англия
17 януари - Виолета НИКОЛОВА, Хигиенист, Кметство
Нова Черна
17 януари - Джем ВЕДАТ, 5б клас, СУ "Йордан Йовков",
Тутракан

17 януари - Антоновден - Антон, Андон,
Антоний, Антония, Антоанета, Тонка, Тони

Европейски казан със съвременна
Ев
система за изваряване на ракия в
си
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

