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Болницата в Тутракан
в настоящето,
е национален капитал Работим
мислейки за бъдещето!
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Какво се случи в отделението от миналогодишния до днешния професионален празник?
- При нас се случва винаги едно
и също - денонощна работа, много
натоварване на екипа на цялото
Акушер-гинекологично отделение, а и на Медицинския център,
които затвърдиха позицията като
структури с разширено регионално
значение. Вече имаме сигурно една
детска градина бебета в Бургас,
на стр. 2

ЕЕлица
лица Камбурова
Каммбурова е номинирана
номминиирана за
""Награди за успелите деца на България"
нна Фондация "Димитър Бербатов"
Калина ГРЪНЧАРОВА
од мотото "Подкрепа за общинското
здравеопазване" на
15 януари т.г премина символичният протест на работещите в МБАЛ - Тутракан. По този начин те
се включиха и подкрепиха
протеста, организиран от
Сдружението на общинските болници. В специална
декларация, прочетена от
управителя на здравното
заведение д-р Недка Цветкова, протестиращите се
обявиха за промяна на стандартите за медицинска
дейност, за актуализиране
стойността на клиничните
пътеки, за разплащане на
надлимитните дейности
и настояха държавата да
не неглижира общинското
здравеопазване.
Пред регионални и наци-

П

онални медии, д-р Недка
ЦВЕТКОВА сподели:
"От 2007 г. не са променени стандартите, не
са променени и цените на
клиничните пътеки. Досега два пъти са въвеждани
лимити на работата, която извършваме към РЗОК.
Всичко това се отразява
на финансовите бюджети
на лечебните заведения.
Изчислили сме цените на
клиничните пътеки. Например, по пътека за деца с
пневмония получаваме от

Касата 545 лв., а нашият
разход започва на 690 лв.
Другият проблем са стандартите. Не може в лечебни заведения - общински и
университетски, стандартите да са едни и същи.
Надлимитните средства,
които не се изплащат, са
проблем за общинските
болници. Лимитите не са
големи - ние сме балансирали, така че да може да
посрещнем нашата медицинска дейност и да можем
на стр. 4

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан и МЦ "Св.Иван Рилски",

Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан и
МЦ "Св.Иван Рилски",
С Вашите грижи, благодарение на които на бял
свят се появяват прекрасни деца, Вие сте
благословени да дарявате радост.
С едно дете се осмисля животът, а с
благородната си професия Вие зареждате света
с едно ново начало, а живота - със смисъл!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Благодарение на Вашата всеотдайност на
бял свят се появяват децата, които са извор
на най-чистото и най-святото.
Продължението на човешкия род не е само
биологичен акт, за всеки един родител това е
новото начало.
Пожелавам на всички здраве, благополучие,
енергия и увереност!

ǾȌȘșȏșȖȗȇȎȔȏȑ

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

редстои десетото юбилейно издание на събитието "Награди за успелите
деца на България" - 2017, което
организира Фондация "Димитър
Бербатов".
Добрата новина е, че в юбилейната надпревара е номинирана и
Елица Камбурова. Малката 8-годишна тутраканска певица, която
има множество успехи на различни
музикални конкурси ще се бори за
стипендия, която осигурява фондацията на именития български
футболист.
Според предварително обявения
регламент, за 2017 г. ще бъдат
наградени общо 9 деца - по три във
всяка област на изява и в нея - по
едно във всяка възрастова група
(от I до IV клас, от V до VIII клас
и от IХ до ХII клас). При повече
възможности на бюджета към края
на юли 2018 г., стипендии могат да
се отпуснат и на лауреата, и на още
един от финалистите.
Новото е, че от тази година
на стр. 5
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Уважаеми лекари и акушерки от
АГО на МБАЛ-Тутракан и
МЦ "Св.Иван Рилски",

Вие, които се грижите да се раждат нашите деца
живи и здрави, на днешния ден искаме да Ви
поднесем огромната си благодарност за това, че
всеотдайно и неуморно не спирате да се борите за
живот, за първата глътка въздух,
за малките туптящи сърца!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГО, Управител на МЦ "Св.Иван Рилски":

НОВИНИ
ПОЧТИ 4000 НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СА УСТАНОВЕНИ ПРЕЗ 2017 Г.
Инспекцията по труда в Силистра е извършила през
миналата година 824 проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, съобщи
ръководителят й Данчо Димитров.
Установени са 3 969 нарушения, от които 57,6%
са на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд и свързаните с него поднормативни актове. За
възникване, изпълнение и прекратяване на трудовите
правоотношения са 1 683 от нарушенията. За установените нарушения към работодателите са приложени
3 869 принудителни административни мерки.
В Силистренско през миналата година са сключени
20 227 еднодневни трудови договори. Те са с около 7
000 повече от предишната година, което, според специалистите, е сериозен ръст. Договорите са сключени
от 157 земеделски стопани. След извършената през
февруари миналата година информационна кампания за
възможностите за възникване на трудови правоотношения, регламентирани в Кодекса на труда при сезонни
дейности в растениевъдството, са извършени 85 проверки на земеделски стопани в Силистренска област.
ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ МОЖЕ ДА СЕ СМЕНЯ ВИДА
НА ОСИГУРЯВАНЕТО
До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица
могат да променят вида на осигуряването си, напомнят
от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително
се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се
осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство".
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят
осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и
майчинство", могат да се ползват от всички осигурени
социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант
е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент
за инвалидност поради общо заболяване, за старост
и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП,
самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в
определени ситуации (например т. нар. „майчински” при
бременност и раждане).
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се
лица може да се променя за всяка календарна година,
ако е подадена декларация по утвърден образец от
изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване
на документа е до 31 януари на съответната година.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на
трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация
по утвърден образец в компетентната териториална
дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на
съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания
вид осигуряване.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в къща в Тутракан възникнал след неправилно ползване на отоплителен уред. Произшествието е
станало на 11 януари около 17:20 часа. Изгорели около
3 кв. м паркет и врата и се опушили около 25 кв. м
стени, но е спасена къщата, след като тутракански
огнеборци загасили пожара.
Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол, е
установен на 12 януари в село Коларово. 44-годишният
мъж управлявал лек автомобил БМВ, когато пътни полицаи го спрели за проверка. С дрегер било установено,
че той шофира с 2.41 промила алкохолно съдържание
в издишания въздух. Срещу него е започнато бързо
производство.
Кражба е извършена от магазин в село Зебил в нощта
срещу 13 януари, след като е взломена входната врата.
Противозаконно са отнети десет стека цигари от
различни марки и около 100 лв. на монети. Образувано
е досъдебно производство.
18-годишно момиче е пострадало при пътнотранспортно произшествие, станало на 12 януари около 15:00
часа по пътя между селата Ножарево и Калугерене. То
пътувало в лек автомобил „Фолксваген”, чийто водач
– на 19 г., загубил контрол и се ударил в мантинела,
след което колата пропаднала в канавка. При произшествието пътничката получила фрактура на таза, а
водачът се отървал без сериозни травми. По случая е
образувано досъдебно производство.
Млада жена е пострадала при челен сблъсък между
два автомобила два часа по–късно същия ден по пътя
между Главиница и село Подлес. Жената – на 25 г., била
зад волана на лек автомобил „Рено” и при изпреварване се ударила челно в идващ насреща лек автомобил
„Волво”. Тя получила фрактура на предмишница, други
пострадали при инцидента няма. Вследствие на удара
нейният автомобил се възпламенил и изгорял напълно.
Пожарът бил потушен от екип на Противопожарния
участък в Главиница. По случая е образувано досъдебно
производство.
Комин на къща в село Сокол се е запалил на 13 януари около 18.00 часа. Огнеборци от Противопожарен
участък – Главиница се отзовали на получения сигнал и
загасили пожара, преди да се стигне до загуби.

Работим в настоящето,
мислейки за бъдещето!
от стр. 1 зант - д-р Николай Костадинов,
който в отсъствието на другите
двама положи сериозни усилия
и мисля, че се развива в добра
посока. Може би сме единственото
отделение в болницата, което има
и млади акушерки, които започнаха да работят. Три са - Екатерина
Стефанова, Ренгюл Аптурахим
и Гюлсевер Исмаилова. С още
две момичета - студентки, има
сключени договори - очакваме до
година-две да завършат и започнат работа при нас. Работим по
подмладяването на отделението.
Кадрово, към момента, нещата все
по-добре да се случват.
Безкрайно съм благодарен на
акушерките в отделението. Едно
цяло сме. Нищо не може да се
случва само заради определен
човек. Те са прекрасни и дават
всичко от себе си да помогнат на
сестрите в Гинекологичното отделение. Аз съм щастлив, защото
ние сме в настоящето, мислейки
за бъдещето.
Винаги с огромно уважение
споменавам имената и на нашите
неонатолози. Специални благодарности към д-р Черноокова,
която е един великолепен неонатолог и ние имаме привилегията
и щастието да работи при нас.
Д-р Ангелова също, и д-р Бойчева
помага. Болницата има и още един
специалист-педиатър, това е д-р
Григоров, който също помага и в
неонатологичния сектор.

имаме толкова в Търново, даже
повече във Варна. Общо взето,
бих казал, че пациенти от половин
България посетиха АГО на болницата и то продължи да прави това,
което умее да прави най-добре - да
дава здраве, усмивки и щастие на
хората, които са потърсили нашата
помощ.
Една от най-силно развитите
структури в България по минимално инвазивна хирургия, лапароскопска, хистероскопска е тук.
83% достигна делът на операциите, извършвани по този начин,
което ни нарежда над средните
европейски стандарти за безкръвна хирургия. Това се знае вече от
много пациенти и отделението е
търсено от много области в България. С месеци напред вече планираме операциите и дейността си.
Бебетата и раждаемостта си
стоят трайно на високо ниво. Продължаваме в тази малка болница
да имаме повече родени бебета,
отколкото в цели области на България, примерно, в Кюстендил, Разград и Видин има родени по-малко
деца, отколкото в нашето отделение. И не на последно място, това
е отделението, в което се раждат
най-много бебета в Силистренска
област към този момент. Така че,
цифрите са красноречиви.
Другото, което е хубаво като
новина, е, че болницата, въпреки

ɬɟɝɨɞɢɧɢɧɚɦɜɞɪɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɫɤɨɥɟɝɢɬɟɫɢ
ɞɪɁɢɫɥɚɜɨɜɚɞɪɉɚɥɚɬɨɜɢɞɪɎɪɚɧɝɨɜ

тежките условия, в които работят всички болници в страната,
успя да се акредитира. Нашето
отделение беше акредитирано с
отлична оценка за обучение на
специализанти по акушерство и
гинекология, а вече и за обучение
на акушерки и медицински сестри,
което е нещо много сериозно.
Малко са общинските болници,
които могат да се похвалят с това.
- Приключиха ли специализацията си в отделението тримата
млади лекари?
- Двама от тях - д-р Павел Ангелов и д-р Деян Малчев, защитиха
блестящо изпитите си за специалност и градът може да се гордее.
Аз, лично за тях, съм изключително щастлив, защото за мен беше
привилегия и голяма отговорност
за формирането на тези прекрасни
личности и изграждането им като
лекари.
Не мога да не отбележа израстването и на третия ми специали-

Бих искал да поздравя и всички
акушерки и колеги, които работят
в извънболничната помощ в Тутракан, които не са при нас в болницата, д-р Георгиева, д-р Драганова,
акушерките по селата, колегите в
цялата област. Поклон пред всичко
това, което правят, защото те го
правят в името на хората.
- МЦ "Св.Иван Рилски" заема
водещо място в страната при
асистираната репродукция. Какви
резултати бихте посочили?
- Прекрасни резултати! Защото
имахме много деца от майки
забременели ин витро. Имахме
много хубави емоции на благодарни жени! Структурата регистрира
постоянен ръст на пациентопотока
- на жени, които желаят да забременеят, на жени, които искат да се
преглеждат при нас.
Всички работиха максимално - и
ембриолози, и лабораторни специалисти, и лаборантки, акушерки,
сестри.
С новите лекари, които ще

ɋɩɨɦɟɧɡɚ
ɞɪɉɟɬɴɪȻɈɃɑȿȼ

дойдат, ще увеличим екипа на
Центъра.
На фона на всичките негативни
новини и случки, които се случват,
ние въпреки всичко реализираме
нашите проекти и планове, кадрово се обезпечаваме, специализираме, обикаляме Европа по конгреси
и по специализации, посветени
единствено и само на здравето на
нашите пациенти.
- Какви са отзивите на Вашите
европейски колеги за работата
тук?
- Когато посещаваме наши и
европейски конгреси или курсове
по безкръвна хирургия, навсякъде
отзивите са чудесни, изненадата
е голяма, защото успеваемостта
на процедурите при нас е малко
над средното европейско ниво.
Говорейки за Медицинския център, оборудването, което имаме,
включително и тази година, е
наистина пиково за света, не за
България или Европа. Изцяло
дооборудвахме ембриологичния
бокс с най-новото в света като технология и много малко центрове
в страната могат да се похвалят с
такова оборудване. Подменихме
единия от ехографите, с които
работя - единствен в страната като
клас, което дава уникални възможности за 3-измерна, 4-измерна
ехография, ранна диагностика на
тумор или вродени малформации
на плода и това рязко и още повече
увеличи възможността да се сложи
качествена диагноза, за да има
последващо правилно лечение.
Изключително много са изненадани колегите и за нивото на инвазивната хирургия, което е голяма
изненада за тях, като се знае какво
е общото ниво на медицината в
България. Така че, ние се гордеем
с това, което сме постигнали. Не би
трябвало да скромничим, когато го
споменаваме, защото това е плод
на усилията на много труд, много
инвестиции, много безсънни нощи

и в края на краищата това трябва
да се знае от хората, за да бъде
ползвано. То е направено за тях.
- Съвсем скоро в социалната
мрежа попаднах на снимка на д-р
Петър Бойчев...
- Знаете, че Медицинският център е посветен на него. Той е винаги с нас, във всеки един момент
- тежък или хубав, винаги излиза
като образ, защото той просто ни
научи, че трябва да обичаш хората.
Нищо не става със себеизтъкване,
високо самочувствие или пренебрежителни отношения. Ние сме
едни хора, които служат на хора
имащи нужда от нас. Не трябва да
забравяш да обичаш, независимо
от всичките проблеми, които ти
се струпват на главата, било то
национални, медицински, политика, семейни... Не пропускам да
благодаря и на нашите семейства,
защото те също са лишени в голяма степен от нашето присъствие и
носят кръстта на нашето отдаване
в името на другите. Ние търсим
всеки един момент да бъдем с тях,
но така или иначе със сигурност им
липсваме.
Бел.ред.: Статистиката за 2017 г.
в Родилен сектор на АГО в МБАЛТутракан сочи, че са родени 524
бебета от 495 раждания, в т.ч 29
двойки близнаци, което отново го
извежда на първо място в Силистренска област.
"Местните" бебета също бележат
растеж - 138, от тях в гр. Тутракан
са 55, а останалите 83 - от населените места в общината.
58 са бебетата от община Главиница, 88 - от Силистра, 73 - от Русе,
18 - от Варна, 15 - от Търговище,
и още от Разград, Шумен, Добрич,
Велико Търново, Плевен, Габрово,
Ловеч, Враца, Ямбол, Благоевград,
Перник и др.
Към 17 януари т.г новородените
бебета са 22, от тях - 3 двойки
близнаци, информира ст.акушерка
Галя Змеева.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 15 януари 2018 г.
*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
- За стажуване
1 технически сътрудник
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

3

РЕГИОН

18 - 24.01.2018 г.

Среща в Областна администрация Силистра
със зам.-министъра на МРРБ Малина Крумова
Областна администрация
Силистра бе проведена работна среща на областния
управител Ивелин Статев, който
е и председател на Асоциация по
"В и К" Силистра, с представители
на общините от областта и със
специалното участие на заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството
Малина Крумова.
Целта на срещата бе общините,
които са част от Асоциация по "В

В

това са Силистра и евентуално Тутракан. Представителката на МРРБ
и областният управител подчертаха в изказванията си, че трябва да
се работи в сътрудничество между
Областна администрация, Асоциация по В и К, "В и К" ООД като
оператор, и общините, както и заедно с организацията, извършваща
прединвестиционното проучване.
За целта е необходим пълен и
навременен обмен на информация, вкл. предоставяне на доку-

листра – вкл. за бъдещето на пречиствателната станция в Сребърна;
от Главиница – във връзка с два
проекта за подмяна на водопровод
в селата Дичево и Суходол, както
и за пуска на пречиствателната
станция; от Ситово – по повод канализацията в село Искра и неработещата от 2013 г. пречиствателна станция в село Ситово, където
собствено съоръжение е пуснала в
действие местната мандра, както и
от община Кайнарджа – във връзка
с проблеми във водоснабдяването.
От проведения разговор станаха
ясни няколко факта: в национален
мащаб над 400 са подадените заявления за повече от 450 млн. лева;
актуална за програмния период е
практиката паралелно да вървят
процесите на водоснабдяване и канализация; необходима е по-добра
информираност на гражданите за
аргументиране на цената на водата,
като резултат от подобряване на

услугите и др.
Представители на ДЗЗД „УОТЪР
ДИЗАЙН – БКО“ уведомиха присъстващите, че към м. септември
ще бъдат готови разработките
за прединвестиционни проучвания в област Силистра, тъй като
постъпилата информация е вече
анализирана и предстои да бъде
преработена през призмата на
изискванията, за да бъде до края
на годината изготвено инвестиционното намерение, което ще дава
възможности за финансиране.
От изнесената информация
станаха известни и още форми на
осъществяване на проекти във В и
К мрежата: по-малките населени
места ще могат в бъдеще време
да разчитат на финансиране от
подготвян в момента фонд, проектът за който ще бъде внесен за
одобрение в НС през м. април, а
формирането и функционирането
се предвижда до края на 2018 г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
Плащането на данъка върху недвижимите имоти,
таксата битови отпадъци и данъка върху превозните
средства за 2018 г. започна на 11 януари на касите в
Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на
адрес гр. Тутракан ул. „Трансмариска” №31 от 8:00 до
12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
За удобство на задължените лица Община Тутракан
предоставя и услуга за плащане, чрез EasyPay.
Плащанията може да се направят и по банков път:
Банка: ЦКБ АД клон Русе
По сметка: BIC CECBBGSF,
IBAN - BG10CECB97908447458500 и код на плащане:
44 21 00 – данък недвижими имоти,
44 24 00 – такса битови отпадъци,
44 23 00 – данък превозни средства,
Проверка на задълженията може да се извършва на
телефон 0866/60 621, 60850
*Всеки платил задълженията си до края на месец
януари получава 5% отстъпка!

П
Предепидемични
обстановка
в Силистренска област
ъвеждат се ограничителни мерки заради установени предепидемични стойности
на остри респираторни
заболявания в Силистренско, съобщи директорът
на Регионалната здравна
инспекция в Силистра д-р
Теодора Начева. Издадена
е заповед за ограничителни мерки от 16 януари,
включващи профилактични
прегледи и имунизации на
здрави деца и профилактични прегледи на бременни. Ограничават се

свижданията в болничните
отделения и се въвежда
пропускателен режим.
Регистрираната заболеваемост от остри респираторни заболявания е 213
на 10 000 души. Тя е над
средната за страната 176 на 10 000 души. Най-засегнати са възрастовите
групи до 4 и над 30 години.
Има съобщения от личните
лекари за случаи с клинична
характеристика на грип.
Вземат проби, за да се
установи циркулацията на
грипните вируси.
“ТГ”

ВАС отмени решението на Сезонна работа в Португалия и Испания
Надзорния съвет на НЗОК
А
за лимитите на болниците

Те трябва да физически здрави и
издръжливи на високите температури през пролетта в парниците.
Заплащането е чисто по 37,00 евро
на ден, като работничките сами
заплащат режийните разходи и
храната. Пътуването до Испания се
организира от работодателя, като
след това стойността се удържа от
първата заплата на работничката.
Сроковете
t ¢ÁÇ¼ÁÕÄÎÁ À¼ ÍÁ Û¾ÛÎ É¼ ÄÉтервю за работа в Португалия
трябва да се запишат в дирекциите
"Бюро по труда", като сроковете са
твърде кратки – последната дата за
кандидатстване и по двете оферти
за Португалия е 12 януари, петък.
Интервютата ще се проведат в Монтана и Пловдив, като допуснатите до
събеседване ще бъдат уведомени.
t¢ÁÇ¼ÁÕÄÎÁÀ¼ÍÁÛ¾ÛÎÉ¼ÄÉÎÁÌвю за работа в Кралство Испания
трябва да се подадат заявление
в дирекциите "Бюро по труда" по
местоживеене. Важно е да се има
предвид, че ако кандидатката вече
е работила в Испания, би следвало
да представи копие на документите
– за идентификационен номер на
чужденец /NIE/ и номер на социална
осигуровка. Сроковете също са
кратки. По първата оферта интервютата ще се проведат в седмицата
22-26 януари в ДБТ в областните
градове, съответно Русе, Разград,
Силистра и Търговище. Последната дата за кандидатстване е 19
януари, петък, но би могло и в деня
на самото интервю. По останалите
три заявки на испански работодатели интервютата са в седмицата
5-9 февруари, като набирането
на кандидатки ще е до 1 февруари, четвъртък. Допуснатите до
събеседване кандидатки ще бъдат
допълнително информирани от ДБТ
Пълна информация за конкретните изисквания на португалските и
испанските работодатели, образци
и подробни указания за необходимите документи, които да се носят
на интервюто, желаещите да работят в Португалия и Кралство Испания могат да получат във всяка ДБТ.

и К" Силистра, да бъдат запознати
със свършеното до момента по
разработката на регионалните
прединвестиционни проучвания –
основа на проектите по Оперативна
програма „Околна среда“.
Изискванията на оперативната
програма са такива, че финансирането е насочено към агломерации
с над 10 хил. жители – в областта

ърховният админи стративен съд отмени Решение от началото на януари на 2015
година на Надзорния съвет
на Здравната каса, с което
бяха определени лимитите
на болниците за 2015 година.
Това съобщи пред "Хоризонт"
д-р Николай Болтаджиев от
Националното сдружение на
частните болници.
Съдът потвърждава изцяло мотивите на Административен съд - София град,
който прогласи за нищожни
текстове, с които се определят лимитите на болниците през 2015 година. Никъде
в Закона за здравното осигуряване или за бюджета на
Здравната каса не е предвидена възможност Надзорният съвет да определя „обем
на финансовите средства,
които ще се разпределят
по реда на правилата”, тъй
като това би означавало да
се заложат нови стойности
на разходите за болнична помощ, с което биха се иззели
функциите на Народното събрание по приемане на Закона за бюджета на НЗОК., се
казва в мотивите на съда.
Д-р Николай Болтаджиев от
Националното сдружение на
частните болници припомни,
че през 2015 година делото
се завежда от една частна
болница чрез Центъра за
защита правата в здравеопазването:
На практика означава, че
и останалите болници вече
сега могат да претендират за надлимитната си
дейност от 2015-та година.

В

ментация за предприети действия,
подадени и извършени проекти от
страна на общините. В отделен
момент от срещата бяха коментирани проблемите на Силистра
и Тутракан, където ще бъдат насочени средства по оперативната
програма в периода до 2020 г.
В рамките на срещата въпроси
постъпиха и от общините: от Си-

Това, разбира се, е юридически проблем, който не е
в моята компетентност да
кажа как, но предполагам, че
с това решение се дава вече
зелена светлина за искане
на надлимитната дейност
за 2015-та от всички болници.
В мотивите на съда се
посочва още, че решението за лимитите налага
краен извод, че НС на НЗОК
няма компетентност да
приема обеми на финансови
средства за заплащане на
дейностите за болничната
помощ, залагайки процентен
механизъм спрямо средствата, получени през 2014 г.
Единственото възложено му
законово правомощие е да
определи реда, по който вече
утвърдените средства да
бъдат разпределени между
отделните районни каси и
болнични заведения.
На базата на нищожното
решение, НЗОК удържа 52
милиона лева на болниците.
Извършената от тях лечебна дейност, беше определена като „надлимитна” и не
е платена и досега. Решението на ВАС е окончателно
и не подлежи на обжалване.
Решението на Върховния
административен съд не
води до последици за Националната здравноосигурителна каса, заявиха от Касата.
В съобщението до медиите
се посочва, че изплатените
на болниците средства през
2015-а година надвишават
с над 73 милиона лева определените прогнозни стойности.
“
ТГ”

генцията по заетостта информира, че продължава
да набира кандидати за
сезонна селскостопанска работа
в Португалия и Кралство Испания.
t «Ê ËÖÌ¾¼Î¼ ÊÐÁÌÎ¼ Ã¼ ÍÁÃÊÉ
2018 в Португалия организацията
на фермерите Мадре Фрута търси
работници от България за бране на
малини. Работодателите изискват
кандидатите да са на възраст от
18 до 50 години, да имат основно

образование, да са с чисто свидетелство за съдимост, да са физически пригодни и издръжливи за
такава работа. Предимство имат
мъжете и жените с опит в брането
на меки плодове, като допустими
са и онези с опит в оранжерийната
работа. Владеенето на чужд език не
е задължително условие. Втората
оферта за сезонна работа в Португалия е за бране на меки плодове /
малини, капини, боровинки/. Всич-
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„Вземи своя персонален код“
ационална агенция за
приходите предоставя
възможност за ползване
на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/,
Персонален идентификационен
код /ПИК/ и свободен достъп.
ПИК може да бъде получен от
всеки офис на НАП в страната –
бързо, безплатно и безсрочно,
само срещу документ за самоличност и подаване на заявление по
образец, което може да се изтегли
от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/, или да се
получи в Салона за обслужване на
клиенти. Получаване на кода става
лично или от упълномощено с
изрично нотариално пълномощно
лице в офиса на НАП, по постоянен
адрес.
С ПИК физическите лица могат
да подават лесно и удобно данъчни и осигурителни декларации,
декларация за регистрация като
самоосигуряващо се лице, искане
за издаване на удостоверение за
наличие или липса на задължения
към НАП, както и за издаване
копие на документ, да следят за
задълженията си към държавата и
плащания, които са направили, да
поверят осигурителния си доход,
върху който се внасят осигурителни вноски, също и как е обявен

Н

пред НАП трудовия им договор.
Клиентите на НАП, които притежават персонален идентификационен код ще могат да получават
данъчно-осигурителна информация и по телефона чрез колцентъра на Агенцията. На практика
гражданите и фирмите, притежаващи ПИК ще могат да получават
информация за своите данъчни и
осигурителни задължения не само
онлайн - с ПИК или електронен
подпис и в офисите на Агенцията,
но и по телефона, след като се
идентифицират със своя ПИК.
Чрез издадения от Националната агенция за приходите ПИК,
могат да се ползват и електронни
услуги в други ведомства – НОИ,
Общини и др., като вече лицата
могат да проверяват задълженията
си за местни данъци и такси към
някои от общините в страната,
спестявайки време и разходи.
За област Силистра, през 2017
г. с ПИК са подадени 2144 броя
годишни данъчни декларации за
физически лица, които са близо
500 по-вече в сравнение с 2016г.
Към момента, 8209 физически
лица от Силистра и областта са
получили ПИК, което показва непрекъснат ръст на броя клиенти на
НАП, използващи предоставените
им електронни услуги.
“ТГ”

В

ки наши съграждани – мъже и жени,
които са заинтересовани от такава
дейност и имат готовност за полагане и на извънреден труд, могат
да кандидатстват. Изискванията и
към тях са да имат основно образование, като няма ограничение за
възрастта, стига да са физически
здрави и издръжливи. Заплащането
е ясно описано в офертите, като е
дадена базисна месечна заплата
- 557 евро. Уточнено е, че към месечн
сечната
заплата ще се начисляват
сред
средства
за храна за всеки отработен ден. Осигурено е настаняване на
работниците, като се заплащат само
режийните разходи. За двете оферти пътните разходи до Португалия
се поемат от работодателя, като по
първата после се възстановяват от
работника от първата заплата.
t «ÖÌ¾¼Î¼ ÊÐÁÌÎ¼ Ã¼ ÍÁÃÊÉÉ¼
работа в Кралство Испания е за
бране на ягоди в различни стопанства на провинция Уелва. По нея
могат да кандидатсват жени между
25 и 40 години, с опит в селското
стопанство и способни да издържат
физически на начина на бране
на ягодите, както и на високите
температури през пролетта в парниците. Изисква се кандидатките
да са с основно образование, като
познанията по испански език ще
са предимство. Нетната заплата е
38,90 евро на ден, като накрая на
месеца се удържат дължимите от
работниците суми за осигуровки.
Жилището се осигурява безплатно
от работодателя, а храната е за
сметка на самата работничка. Пътуването до Испания също е за сметка
на работничката, докато връщането
до България се заплаща от работодателя, ако работничката остане до
края на кампанията. Останалите три
оферти за сезонна заетост в Кралство Испания са също за провивция
Уелва – те са за бране на боровинки,
ягоди и малини. Работните места
са за жени на възраст между 18
и 45 години, с опит в селското
стопанство и основно образование.

“ТГ”
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Болницата в Тутракан
е национален капитал
от стр. 1
да платим възнаграждения,
да купуваме медикаменти и
консумативи за работата.
Гордеем се, че болницата в Тутракан е една от
водещите болници сред
общинските - с много добра медицинска дейност.
Орязването на лимитите
води до дефицит на средства. Завели сме съдебни
дела срещу Здравната каса.
Спечелили сме две от тях
за 48 000 лв. на окръжно
ниво. Касата има право да
обжалва и делата отиват
в Апелативен съд.
168 000 лв. е сумата на
неизплатените надлимитни
средства на болницата. За
112 000 лв. сме завели иск.
Очакваме да видим какви
ще са резултатите от
първите дела и ако всичко
е в наша полза, ще заведем
и за останалата част.

Що се отнася до трудовите възнаграждения, плащаме ги почти през месец
целите. В другите месеци
има по 10-15% удръжка от
заплатите. Съобразяваме

се със споразуменията,
които сме сключили с фирмите-доставчици на медикаменти и консумативи,
когато разпределяме средства в края на месеца.
Задължения болницата

има към НАП - 3,8 млн. лв. е
дългът. Когато станах управител, дългът беше 3 150
000 лв., но лихвите към НАП
са над 1 млн.лв. вече и това
прави нашия дълг по-голям.
Иначе, за тези години се е

Д-р Деян МАЛЧЕВ: Тук сме с мисия и цел - да помагаме, да осигуряваме здравни
грижи на пациентите в България, затова не сме и в чужбина.
Нашият ментор д-р Любомир Бойчев ни даде възможността да работим с един
прекрасен екип - специалисти и хора. Това, че сме малка общинска болница не ни
прави неравностойни. Напротив, тя е на европейско ниво и това ни кара да сме тук.
Нашето здравеопазване има нужда от много сериозни промени. Най-спешните
мерки, според мен, са заплащането на надлимитните дейности и актуализиране
на клиничните пътеки.
Д-р Павел АНГЕЛОВ: Едно от най-лесните решения за един млад човек е да отиде
в чужбина поблазнен от високите заплати. Но в днешно време се оказва, че неголямата болница осигурява медицина на високо ниво. Важни са хората, които я правят
и чувството, с което вършат своята работа. Затова избрахме да сме в малката
общинска болница, където, всъщност, се развива медицина на световно ниво.

увеличил само с 600 000 лв.
Към фирмите-доставчици
задълженията са около 400
хил. лв. Затова и можем да
вършим нашата медицинска дейност. Подновяваме
споразуменията с тях в
началото на всяка година.
Болницата заработва
средно около 200-220 хил.
лв. месечно.
Най-печеливши са АГ-отделение и Хирургия. Там пътеките са най-скъпите, но
има и надлимитна дейност.
По изчисленията, които сме
правили за клинични пътеки,
е констатирано, че в хирургичните специалности
има дефицит на средства.
За инсултите, например,
ни дават 700 лв., а на нас
ни излизат средно 1500 до
2000 лв. Тази разлика никой
не я доплаща, тя остава за
сметка на болницата.
В момента не изпитваме
някакъв дефицит от кадри.
Няма такива с измислени
или купени дипломи. Имаме
петима специализанти.
Трима от тях вече взеха
изпита за специалност двама акушер-гинеколози и
един педиатър. Те са при
нас на основен договор,

остават да работят тук.
В края на 2017 г. сключихме договор с д-р Георгиев,
който специализира в Хирургия. През лятото болницата премина акредитация,
която даде възможност
да набираме млади колеги.
През м.февруари очакваме
да дойде и колега, който ще
специализира в Анестезиологичното отделение.
Аз съм много благодарна
на колегите и на професионалистите по здравни
грижи, на санитарите, на
всички служители, защото
никой досега не е възроптал по груб начин. Идват,
разговаряме, водим диалог,
със синдикатите, със сестринския съюз, с лекарския
съюз, с колегите на Колегиум и Медицински съвет.
Всеки от тях проявява разбиране, защото вижда, че
в момента вървим по един
път трънлив, който трябва
да се почисти и да тръгнем

напред по-спокойно".
Здравното министерство
ще отпусне на общинските
болници близо 28,5 млн. лв.,
стана ясно същия ден. Парите се дават всяка година
за дейности, извършвани
от общинските болници
по реда на Методиката за
субсидиране на лечебните
заведения и са за болници
в отдалечени населени
места, така наречените
„трудни райони”.

Най-успешното отделение на
тутраканската болница е Акушеро-гинекологично отделение
- то, образно казано, изнася
приходната финансова тежест на
гърба си, сочат цифрите. Работещите в отделението - лекари,
акушерки, медицински сестри и
санитарки бяха сред протестиращите на 15 януари. Техният
началник д-р Любомир БОЙЧЕВ
показа реновираното Родилно
отделение на представители
на медиите и даде конкретна
информация и пояснения за
протеста:
"Ние се солидаризираме с протеста на колегите от общинските
болници в България.
Нашата болница е изключително стабилно стояща като
работа, а в отделението, в което
се намирате в момента, се раждат
най-много бебета в Силистренска
област. Неслучайно, ражданията,
които се случват тук - по 600 бебета на година, са повече, отколкото
в някои области на България,
примерно в Кюстендил, Видин
или Разград. Ние правим и по 1
000 операции годишно. За нас
е важно, че трябва да се обърне
внимание на структури, които
достойно и качествено работят.
Защото някои от отделенията в
нашата болница са на европейско равнище, финансирани по
проекти, с много дарения. При
нас идват пациенти от половин

България и на целия този фон
продължаваме да говорим за злободневни теми, свързани с финансиране, лимити, недостатъчно
остойностяване, трудно обясними
практики, свързани с невъзможност да получаваш ресурс, който
ти се полага. Все пак ние бяхме
кръстени "търговски дружества",
но не може да нарастват тройно-четворно работни заплати,
консумативи, енергоносители, а
нищо в цените на клиничните пътеки да не се променя. А за капак
на всичко - да бъде лимитирано
като приход. Затова, ние искаме
да заострим вниманието, да се
знае, че в някои от болниците се
работи чудесно, коректно, дава се
продукт, който е на европейско
ниво и тези болници трябва да
бъдат уважени. Защото от 2000
г., когато започна реформата и
разделиха държавните от общинските болници, те винаги са били
като сирачета спрямо финансиране и помощи. Промениха се
твърде много стандарти, над 3 000
нормативни документи излязоха
и хаосът продължава. Нямаме
нормално ценообразуване и нормални стандарти за работа.
За съжаление или за хубаво,
аз бях един от най-младите управители в България и цялата
реформа премина пред очите
ми. Да, имам сигурно над 10
специализации в почти всички западноевропейски страни,

сертифициран съм за много
неща, като ендоскопска хирургия, примерно. В Европа нещата
са несравними - там въобще не
може да се коментира понятието
"надлимитна дейност". Звучи абсурдно това да свършим нещо, и
да треперим до последно дали то
ще попадне в лимит или ще бъде
над лимит. Ако е над лимит, тези
всичките хора, които оперираха
денонощно, какво трябва да им
обясним - те надлимитни ли са,
населението в този район надлимитно ли е?
Нашият проблем е лесен, ние
веднага можем да започнем да
работим навсякъде в Европа. Но
какво се случва с населението
в тези региони, кой ще обучава
следващите лекари, какво ще

Д-р Богомил БОЙЧЕВ:
истемата е много
обременена с куп
несправедливости
и безкрайно много лъжи.
Да, може би, някои са недобросъвестни, но като
цяло не се толерира качествената работа, не
се и финансира.

С

Това обаче не е поисканото допълнително финансиране от 30 млн.лв. за покриване на недофинансирането
на лечебните заведения, за
които настоява Националното сдружение на общинските болници.
От здравното ведомство
са на мнение, че дългосрочно решение на проблема е
преструктурирането на
общинските болници.

става с тази инфраструктура, в
която са инвестирани 6 000 000
лв. и е изпълнена с максимално
съдържание?
Няма да има никакви проблеми
да се отсеят добрите болници и
болниците, които не са изпълнени със съдържание, за да бъдат
преструктурирани. Това би могло
да го направи Министерството на здравеопазването, което
има твърде много информация
за всичко. Но, ако някъде има
стабилни общински болници, те
не трябва да бъдат наказвани за
това, че работят, а толерирани
за това, което правят. Така че,
ние апелираме да бъдем подпомогнати в аспекта на това, което
правим, а ние правим интензивна
болнична помощ.
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В СУ "Христо Ботев" - Тутракан

В Библиотеката през януари
зпратихме старата година. Посрещнахме Новата
2018-а. След ваканцията,
наситена с най-очакваните от
децата празници, продължихме
учебния процес в училище. Наред

И

с овладяване на знанията по отделните предмети, не пропускаме да
отбележим годишнините на забележителни творци и личности с интерактивни уроци в библиотеката.
На 6 януари се навършиха 170
години от рождението на патрона
на нашето училище – Христо Ботев.
В знак на признателност, с учениците от 5а клас и г-жа Раданка
Ангелова, отбелязахме годишнината в библиотеката с интерактивен урок. Проследихме с интерес
биографичния клип "Христо Ботев:

Живот и дело", разказващ накратко
вълнуващата история на живота и
делото на поета революционер.
Специално внимание отделихме
на една от прекрасните му творби
във видеоклип "Жив е той, жив е

!" от Диди Христова, с илюстрации
от художника Никола Мирчев и
музикален фон "Исихиа". Четохме
и рецитирахме изразително неговите стихотворения. Пяхме с желание и от сърце Ботевия марш - "Тих
бял Дунав" - една от най-обичаните
български патриотични песни.
Отбелязахме годишнината от
рождението на Христо Ботев в
библиотеката и с учениците от 2а
клас и г-жа Добринка Вълкова.
Гледахме откъс от филма на проф.
Никола Корабов - "Свобода или

смърт", който проследява пътя на
Ботевата чета. Четохме за Ботев
от страниците на "Патриотичен
буквар". Колективно прочетохме
изразително стихотворението
"Хаджи Димитър".
Почетохме паметта на националния ни герой.
На 13 януари се навършиха 155
години от рождението на Алеко
Константинов – писател, адвокат, общественик и основател на
организираното туристическо
движение в България.
Заедно с 11-ците и г-жа Геновева Стоянова проведохме в
библиотеката интерактивен урок в
негова чест. Проследихме живота
и делото му в образователни документални филми. Разгледахме
виртуално къщата музей в град
Свищов, паметника на писателя на бул. „Витоша“ в София и
кръстовището в Чикаго, носещо
неговото име. Насладихме се на
откъси от фейлетона „Разни хора,
разни идеали“ и пътеписа „До
Чикаго и назад“ чрез предаването
"Слова Български", което в кратка
художествена форма цели да
представи на широката зрителска
аудитория емблематични образци
на българското изкуство на словото. Докоснахме се по-осезаемо до
духа на великия наш писател чрез
анкетата „Моята изповед" и видяхме как той се определя в разговор
с професор Иван Шишманов три
години преди да бъде застрелян

край пазарджишкото село Радилово в деня на „Св. Св. Кирил
и Методий". Гледахме с интерес
откъс от филма по книгата на
Алеко Константинов „Бай Ганьо“.
Убедихме се, че „неговият хумор
е сплав от безгрижен гръмък смях
и мъдро разбиране на човека, от
гняв, породен от социални и лични
пороци, и стремеж към тяхното
хумористично надмогване и сатирично унищожаване“. За нас е
ясен и разбираем. „Образът на Бай
Ганьо, художествено обезсмъртен,
има живот и извън творбата. Става
герой на разкази и вицове, името
му е нарицателно и синоним на
разнообразни, често противоположни понятия и представи.“
Възпитават ни Алековите творби. Към тях ще се обръщат „като
към извор на чисти вдъхновения
и ободрителен смях, още много
будни поколения".
Заедно с учениците от 10а клас

и г-жа Янка Ангелова в библиотеката попаднахме в света на героите от романа на Даниел Дефо
- "Робинзон Крузо". Посланията,
които отправя към нас писателят
чрез действията и живота на своя
главен герой, са не само как да
оцелеем физически, а и духовно.
Убедихме се, че Робинзон Крузо
има силен дух и вместо да унива, да се отчайва и отказва, той
продължава да се бори, защото
според него това е смисълът на
живота. Пренесохме се с него на
пустия остров и съпреживяхме
трудни ситуации, в които е поставен той. Много житейски мъдро-

сти открихме в творбата. В романа
си Даниел Дефо ни показва как
трябва да възприемаме и ценим
света около нас. Той описва как
във всяко безнадеждно положение има мъничко надежда, която
не трябва да се губи. Човекът и
неговият разум са в центъра на
произведението.
А с учениците от 3а клас и гВилиана Панайотова навлязохме
в света на приказните герои. Гледахме подходящи видеоклипове
с песни загадки и откривахме от
кои приказки са представените
герои. Слушахме и пяхме песни
за и на герои от вечни приказки.
Организирахме си своеобразно
емоционално състезание. Всеки
третокласник прочете откъс от
книжка с приказки, а останалите
ученици откриваха заглавието и
нейния автор. Разпознаваха кои
са героите в тях. Третокласниците
показаха, че могат да четат изразително и с разбиране непознат
текст. Доказаха, че са прочели
и запомнили съдържанието на
много приказки. Ентусиазираха
се и да нарисуват своите любими
приказни герои.
Ще продължаваме да четем и
почитаме майсторите на словото.
Ще използваме безценното богатство на книгите. Ще се стараем да
откриваме мъдрите слова в тях.
Анка КОЗАРЕВА

ЕЕлица
лица Камбурова
Камббурова е номинирана за
"Награди за успелите деца на България"
на Фондация "Димитър Бербатов"
да
д
а се
се облечеш
облечеш
в красота
от стр. 1 федерация); първа награда на
ХII Международен конкурс за
изпълнители на популярна песен
"Нова музика" - Г. Оряховица;
първа награда на ХIII Национален
конкурс за млади изпълнители
на популярна песен "Звездици за
Лора" - Свищов и първо място на
ХХV Международен арт фестивал
"Ние, 21-ви век" - кк Слънчев бряг.
На последния посочен фестивал
Елица получи покана да представи
България на един от най-престижните певчески конкурси в Полша
"Muszelki Wigier" през 2018 г. и
официална покана за участие на
българския конкурс "15 лалета"
- Хисаря също през настоящата
година.
За Елица 2017 г. беше изключително успешна. Участва общо
на 8 конкурса и спечели 9 първи

българчетата от чужбина ще се
номинират и ще бъдат оценявани
наравно с децата от училищата в
страната.
Елица Камбурово е номинирана
в областта "Изкуство", Поп пеене.
В предложението за награда на
второкласничката от СУ "Христо
Ботев" са посочени пет нейни постижения през годината: награда
от III-я Национален конкурс за
млади изпълнители на забавна
песен "Полските щурчета" - Полски
Тръмбеш; наградата "Най-добро
изпълнение на българска песен" на
ХV Международен песенен конкурс
за млади изпълнители "Сребърна
Янтра" - В. Търново (МК "Сребърна
Янтра" е единственият музикален
формат в България, който става
член на WFA - Световната арт

награди, 1 награда на групата и
Голямата награда на кмета. Най-запомнящото и участие бе на Международния фестивал на изкуствата
"Вярвай, искай, можеш" - София,
на който освен първото място в
групата (единствено), на Елица
бе присъдена и Голямата награда
на кмета на гр. Банкя и наградата
на младежкото жури "Най-добър
изпълнител".
Освен успешна, годината беше
и много емоционална. Като талисманче на благотворителния футболен мач, организиран от фондация
"Димитър Бербатов" - ALL STARS,
заедно с още 21 талантливи малки
деца, имаше рядката възможност
да срещне най-големите футболни
величия на света! През 2017 г.
Елица участва в няколко благотворителни концерти, както и на

Приказки за възрастни

Галошът и дамските токчета
мало едно време
един галош. Той си
седял в ъгъла, покрит със засъхнала кал.
Скъсаният му еш бил захвърлен някъде си. Галошът
много тъгувал за него.
Припомнял си дните, когато двамата скитали
из полята. Вярно, цапали
се, покривали се с прах,
но с малко вода отново
заблестявали. Шегували се
постоянно. Да, шегите им
били малко дебелашки, но и
те не били изящни. И така
мислели, че цял живот ще
си живеят. Но единият се
скъсал, а другият бил захвърлен в ъгъла и заживял

И

само със спомените си.
Но веднъж погледът му
бил привлечен от чифт
дамски токчета. Те танцували в средата на стаята, заедно с двама кожени господа. Галошът
не можел да откъсне очи
от токчетата. Такава
красота виждал за пръв
път. Елегантната им линия чертаела великолепие
и кокетност. Движенията
им били плавни и деликатни. Сърцето на галоша се
свило. Той никога нямало
да танцува, защото бил
сам.
Дори не усетил кога са
си тръгнали токчетата и

кожените господа.
Бил завладян от
една мечта - едното токче да се
скъса, а другото
да захвърлят при
него. Тогава той
щял да я покани на
танц. Да увлече
токчето в магията на движенията.
И да се слеят в
едно цяло - галош
и токче. Тогава
щял да бъде щастлив, защото си има
другарче. Защото
самотата е найстрашното нещо
на света.

празника на гр. Банкя, на който пя
на една сцена с изтъкнати български певци и артисти.
Елица е член на Клуб 2016 на
Фондация "Димитър Бербатов".
Наградите за успелите деца на
България" на Фондация "Димитър
Бербатов" са както оценка на
постигнати вече успехи, така и
средство да се поощри развитието на победителите - признание,
което мотивира и ангажира с тях
различни целеви групи.
Димитър Бербатов е пример за
човек, успял с талант и характер
да надмине детската си мечта.
Това е възможност да се влияе на
децата да насочват енергията си в
градивна посока, което ще работи
за тяхното бъдеще, както и да си
изграждат правилни критерии за
същността на успеха.

акви талантливи хора имаме в Тутракан! Доказателство е откритата изложба
на гоблени на Стефка Илиева. Но
не е само тя, създаваща красота
и вълшебство.
Имаме още много
въ
съграждани,
които с ръцете си
съгр
учудват
вселената. Защото Бог е
учуд
надарил
хората с възможността
нада
да откриват във всяко нещо как да
го моделират и премоделират по
най-различни
начини. Например,
найкак да рисуват на коприна, с която
после
посл да погалят тялото си.
За да изпълните копринените
си фантазии ви трябват рамка за
опъване
на тъканта, различни бои
опъв
за коприна и сгъстители, резерви
или контури в тубички или във
флак
флакони,
винтообразен накрайник, различни по размер акварелни четки, канцеларски габарчета.
И започвайте:
за
1. Фиксирате коприната върху
твър неподвижна основа – дъртвърда
вена рамка, шперплат или със

К

спрей за фиксиране!
2. Сложете шаблон върху коприната!
3. Върху шаблона нанесете боята
за декорация! Това става с четка
или дунапренова гъбичка като се
потупва върху шаблона. Добре е
боята предварително да се изсипе
върху плоска повърхност, за да се
поема равномерно.
4. Излишната боя се отнема с
малко пластмасово валяче.
5. Отлепете внимателно шаблона.
6. Изрисувания плат оставете на
рамката докато изсъхне напълно.
След като го свалите от рамката,
покрийте с друг плат и изгладете,
като задържате ютията, за да се
закрепят добре цветовете.
7. Перете само ръчно!
И готово - създали сте своя
красота. Изфукайте се с нея!

Сръчка
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Какво се променя за шофьорите през 2018 г.
рез 2018 г. ще влязат
в сила някои нови правила за шофьорите
и управляваните от тях
автомобили. Освен измененията в Закона за движение по пътищата през
миналата година бяха гласувани и други съществени
изменения, които трябва да
започнат да действат през
Новата година.
Една от най-важните
промени се отнася до

П

застраховките „Гражданска отговорност“,
напомнят от Съюза на
българските автомобилисти. Те ще се определят
индивидуално за всеки водач
на база на нарушенията,
които е правил на пътя и
които фигурират в личното му шофьорско досие.
Уверенията на Комисията
по финансов надзор са, че
автомобилистите без нарушения ще плащат по-ниска
цена от тази, която плащат сега. До 200% по-скъпа
пък може да струва „Гражданската отговорност“ на
най-недисциплинираните
водачи – тези с много
регистрирани нарушения
и издадени наказателни
постановления.
Това ще важи в пълна
сила, ако в досието си тези
шофьори са били санкционирани за висока скорост,
тъй като това е една от
сигурните предпоставки за

катастрофи и инциденти
на пътя. При изрядните
шофьори намалението на
цената може да е дори с
около 50%. Т.нар. система
„бонус – малус“ няма да
започне да функционира от
януари, но идеята е да бъде
въведена през пролетта на
2018 г. Дотогава може би
поскъпване на „Гражданска
отговорност“ няма да има.
Служебно ще се прекратява регистрацията
на превозно средство,
когато по време на периодичен технически преглед
се установят опасни неизправности.
Табелите няма да се свалят от КАТ. От пункта,
където е извършен прегледът на автомобила, ще
подават информация към
автомобилната администрация, оттам – към КАТ.
Регистрацията ще се възстановява също служебно
след успешно преминаване
на технически преглед.
От 27 декември 2017 г.
влязоха в сила нови

правила за регистриране на
пътни превозни средства.
Три са основните моменти в записаните нови
правила. Първият касае
продавачите на пътни превозни средства. Те вече
няма да бъдат длъжни да
представят пред „Пътната полиция“ договора за
покупко-продажба. Казано

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 36 от 21.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 500
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работата на Общински
съвет – Тутракан за I – то шестмесечие на 2018 г.
Докладва: Председател на ОбС
2. Включване на обект в Проект
“Красива България” 2018 г.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
3. План-сметка и размер на такса „Битови отпадъци” за 2018 г. на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
4. Отмяна на Решение №491 по
Протокол №34 от 30.11.2017 г. на
Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
5. Разпореждане с имоти –
общинска собственост, представляващи земеделски земи в
землището на с. Преславци, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 58253.
Докладва Зам. Кмет на Община
Тутракан
6. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот №002003 в
землището на с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, ЕКАТТЕ 83524.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
7. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ застоен терен с идентификатор №050143 в т.ч. два броя
нежилищни сгради, находящи се
в с. Белица, местност „Антимовски
блок”, общ. Тутракан по КВС на с.
Белица.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
8. Актуализиране на бюджета на
Община Тутракан и актуализиране
на поименен списък за разпределението на плана на капиталовите
разходи към 31 декември 2017 г.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
9. Приемане и одобряване на
инвестиция, представляваща актив

– публична общинска собственост,
извършена от „ВИК” ООД, гр.
Силистра.
Докладва: Зам.-кмет на Община
Тутракан
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 501
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация,
Общински съвет Тутракан приема
План за работа на Общински съвет
Тутракан за I-то шестмесечие на
2018 г.
Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл.21, ал.1 , т.8 и
т. 23 от ЗМСМА Общински съвет
– Тутракан
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България”
2018 г. на Министерството на
труда и социалната политика
(МТСП), Мярка М 02 с проектно
предложение „Ремонт на Обреден
дом” на обща стойност 146 674 лв.
2. Дава съгласие Община Тутракан да участва с 50% съфинансиране от общата стойност на обекта,
равняващо се на 73 337 лв.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 503
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.
62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан одобрява план
– сметката по такса “Битови отпадъци” за 2018 г. за територията на

на популярен език – „отписването“ на колите им
ще е задължение на нотариусите, пред които се
изповядва сделката.
Вторият важен момент е
за купувачите. Тяхно задължение е регистрацията на
закупено ППС да се извърши
в срок от един месец. Новите правила важат както за
регистрирани у нас возила,
така и за закупени от чужбина. Важно за купувача е
да знае, че ако не изпълни
задължението си по регистрация на закупеното от
него пътно превозно средство до два месеца, тогава
регистрацията ще бъде
прекратена автоматично.
Третата промяна се отнася до изграждането на
връзка между нотариусите,
които изповядват сделки за
покупко-продажба, и системата на „Пътна полиция“.

ца. Новото е, че се въвежда
тримесечна винетка, която
струва 54 лв. За камионите
еднодневната винетка вече
беше увеличена на 2 лв.
Промени има и по отношение на

алкохолните проби и тестовете за наркотици.

няма да важи както досега за календарната година,
а от датата на закупуване.
Ако сте я купили на 2 януари
т.г., тя ще важи до 2 януари
2019 г. От регионалното
министерство обявиха, че
тази година за последно ще
се ползват хартиени стикери, които ще се продават
на старите цени. Цената
на най-масово продаваните
винетки за леки автомобили е 97 лв. за година, 30 лв.
за месец и 15 лв. за седми-

От 1 януари т.г. разходите за извършването на
медицинското изследване
за наличието на алкохол
и дрога у водачите ще се
плаща от областните дирекции на МВР, назначили
изследванията.
Средствата обаче ще
се възстановяват от „водача, уличен с техническо
средство, и от отказалия
извършването на проверка
с техническо средство
водач“. Т.е., ако тестът с
дрегер е бил положителен
и водачът по своя инициатива е поискал биологични тестове, които са
потвърдили съдържание на
алкохол над 0,5 промила или
на забранени субстанции,
той ще трябва да заплати
изследването. Ако обаче
резултатите са отрицателни, той няма да плаща
нищо.
От 1 юли 2018 г. Пътна полиция ще започне да използва абсолютно нов метод с
нов уред за установяване на
алкохол в организма. Това
е т.нар. доказателствен
анализатор, който отчита
концентрацията на алкохол
в кръвта чрез измерването
му в издишания въздух.

община Тутракан на стойностите,
посочени в приложение 1 от настоящото предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т.
7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 16, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
Община Тутракан, във връзка с чл.
62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за
2018 г. за територията на община
Тутракан на стойностите, посочени
в приложение 2 от настоящото
предложение.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 11, Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 504
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.99, т.2 във връзка
с чл.102 от АПК, Общински съвет
гр. Тутракан:
Отменя Решение №491 по Протокол №34 от 30 ноември 2017 г.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 12, Въздържали се – 1,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 505
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.
Цар Самуил, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 78238, представляващ
имот №002003, местност „Курдомана”, с площ от 1,500 дка,
четвърта категория, с начин на
трайно ползване „нива”, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 1072/06.02.2012 г. по реда
на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и
разпореждане с общинско иму-

щество, при първоначална тръжна
цена в размер на 1 450,00 /хиляда
четиристотин и петдесет 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: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 506
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
застроен поземлен имот с идентификатор № 050143 с площ от
3068,00 кв.м, с НТП: Обществен
терен, в т.ч. два броя нежилищни
сгради:двуетажна масивна със
ЗП от 72,00 кв.м / сграда с друго
предназначение/ и едноетажна
масивна със ЗП от 64,00 кв.м /
гараж за автомобили/ находящи
се в с. Белица, общ. Тутракан, обл.
Силистра, по КВС на с. Белица,
съгласно АОС № 1862/04.05.2015
г., при граници и съседи: 102091;
050122; 050120; 050094 и 050142.
-Утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
16 186,00 лв. (шестнадесет хиляди
сто осемдесет и шест лева).
- 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: 14 съветници, За – 14, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 507
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

Валидността на винетката
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 35 от 6.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 497
ДНЕВ
ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне на предста
ставител
на община Тутрак
ракан
в комисия за израб
работване
на областна
здр
здравна
карта, според
чл.
чл.29,
ал. 4 от Закона за
леч
лечебните
заведения /ЗЛЗ/
съг
съгласно
която, той се опред
ределя
по реда на ЗМСМА.
Док
Докладва: Кмет на Общин Тутракан
щина
2. Опрощаване на дълг
към временен безлихвен
зае на СНЦ “МИГ Тутзаем
рак
ракан
– Сливо поле” във
връ
връзка
с изпълнение на
Дог
Договор
за безвъзмездна
финансова
помощ за изфин
пълнение
на проект за подпъл
гот
готвителни
дейности по
под
подмярка
19.1 „Помощ за
под
подготвителни
дейности”
на мярка 19 „Водено от
общ
общностите
местно развит
витие”
от Програма за
раз
развитие
на селските
рай
райони
за периода 2014 –
202 г.
2020
Док
Докладва: Кмет на Общин Тутракан
щина
3. Изказвания, питания,
ста
становища
и предложения
на граждани. Разни.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
ням Против – няма
няма,
РЕШЕНИЕ № 498
На основание с чл. 29, ал.
4 от
о ЗЛЗ, чл.21, ал.1, т.23
и ал.2
от Закон за места

ното самоуправление и
местната администрация
/ЗМСМА/, Общински съвет Тутракан определя за
представител на Община
Тутракан в Комисия за
изработване на областна
здравна карта:
1. Д-р Богомил Петров
Бойчев, като негов заместник,
2. Д-р Любомир Петров
Бойчев.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 499
На основание чл.21, ал.1,
т.10 и т.24, ал.2 и във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА, Общински
съвет – Тутракан дава
съгласие за опрощаване на
дълг в размер на 1 790,00
/хиляда седемстотин и
деветдесет/ лева на СНЦ
„МИГ Тутракан – Сливо
поле”.
Възлага на Кмета на Община Тутракан да сключи
Споразумение за опрощаване на дълг към договор
за предоставяне на безлихвен заем от 21.10.2016
г. със СНЦ „МИГ Тутракан
– Сливо поле”.
Гласували: 11 съветници,
За – 11, Въздържали се –
няма, Против – няма
Председател на ОбСТутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

- Утвърждава актуализиран пои- дели по параграфи.
менен списък за разпределението
Гласували поименно: 13 съна плана на капиталовите разходи ветници, За – 13, Въздържали се
към 31 декември 2017 г.
– няма, Против – няма
- Възлага на кмета на Община
Председател на ОбСТутракан да отрази промените по
Тутракан:
бюджета на общината и ги разпре/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

Забавна астрология

Козирог
Хубави хора са Козирозите. Да ги гледаш, гледаш и да не им се
нагледаш. Например, Мел Гибсън е Козирог. А, жени, какво ще кажете? Колко пъти са ви текли лигите по него. И когато беше млад,
пък и сега. Старичък, старичък, но хваща око. И плодовит, неговата
сметка. Има деца бол. Ех, Гибсъне, ех, севдо!
И жените не падат по долу. Красавици са от класа. Да започнем с
Марлене Дитрих. Не, не, тя е от миналия век. Да речем – Ана Пападополус. Хем красива, хем наша, хем Козирог.
Какво да говоря – хубави, талантливи и отракани. Това са те Козирозите. Като сложите зодията в множествено число какво излиза, а
какво? Рози, естествено.
Та тези рози си имат и бодли. Бодат си за щяло и нещяло, ей тъй,
просто заради спорта. Обаче от бодването рядко капе кръв. То е така
да се каже профилактично. Да знаете кой е господарят!
Защото Козирозите са почитана зодия. На кои бебета дават наймного подаръци? На тези, които се родят по Коледа или Нова година.
Демек на Козирозчетата. И ги дават по телевизията и ги включват в
статистиките. Блазе им! И въпреки това в последно време бебетата
предпочитат другите зодии. Защото по престижно е да си Овен или
Лъв, а защо не Скорпион. Сигурно не им се иска цял живот да ги оприличават не с рози, а с кози. Жалко! Не си знаят интереса. Защото
голяма работа е козата. И висини може да изкачва и материални неща
да дава и когато трябва с рогата да се защити. Аз, ако можех пак да
се родя, щях да искам да съм Козирог. Какво пък, може и да стане!

Астрологът

СМЯХ
Иванчо изпраща Марийка след
първа среща. Стигат пред входа и
тя му казва: - Нашите ги няма! Ще
се качиш ли да пием кафе?
- Не е удобно, за първи път
излизаме!
Марийка си мисли: "Страхотен
джентълмен!"
Иванчо си мисли: "Голям съм
тъпанар, що не си измих краката!"

Дъъълга тишина, след това гласът на Иванчо:
- При голямото шубе, значи!

Учителката се обръща към
децата: - Деца, кажете ми космонавтите, които знаете?
- Гагарин, Иванов...
- Правилно. А ти Иванчо кого
искаше да добавиш?
- Моите майка и татко.
Хванала госпожата Иванчо с
- Нещо бъркаш.
порно списание в час.
- Не, не бъркам. Снощи се съ- Искам да видя майка ти.
будих през нощта и чух татко да
- Ама разбира се госпожо, на 34 казва на мама: "Е, политаме ли?"
страница...
А мама отговори: "А ти сложи ли
си скафандъра?" Той: "Не". "Тогава
Лято... Вечер. Страхотна гръмо- полетът се отменя".
тевична буря. Малкият Иванчо е
уплашен от гръмотевиците, треБясна съпругата крещи:
пери и пита майка си:
- Ти, лъжлив мошеник! Как можа
- Мамо, ще дойдеш ли да спиш да го направиш?
при мен днес?
- Да бе, щото ти пък си ми била
Майката се усмихва и казва:
вярна...
- Аз трябва да спя в стаята при
- Била съм! И, ако искаш да
татко.
знаеш - много често...

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

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

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-83/12.01.2018 г.
гр. Тутракан

№ РД-04-84/12.01.2018 г.
гр. Тутракан

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка
чл и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата
с чл.36
р за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуза реда
щество
щест /НРПУРОИ/ и Решение №490 по Протокол №34 от 30.11.2017
г. на
н Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
поз
поземлен имот с кадастрален №73496.501.3300 с площ от 1645,00
кв.
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
гра
граници и съседи: 73496.501.2568; 73496.501.3301; 73496.501.367;
734
73496.501.3624; 73496.501.3625 и 73496.501.3626, при следните
усл
условия:
1.1. Начална тръжна цена – 22 720,80 лв. (двадесет и две хиляди
сед
седемстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки) в т. ч. 20% ДДС
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
дос
достигнатата
на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14
/че
/четиринадесет/
дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500,
BIC: CECBBGSF, код: 445500 в ЦКБ АД,
BG1
кло Русе.
клон
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 08.02.2018год. от 10,00 часа в Заседател
телната
зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сме на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
сметка
CEC
CECBBGSF
в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 18.01.2018 г. до 16:00 ч.
на 07.02.2018 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 1000,00 лв. /хиляда лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.:
086
0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 24.00 лв.
ств
с ДДС,
платими на касата към Информационния център по сметка на
Д
Общ
Община
Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,
код:
код 448090 в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 18.01.2018 г. до 16:00
ч. на 07.02.2018 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за
зак
допускане
до участие в търга, с приложени документи, описани в
доп
същ
същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
зая
заявлението
за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за
акт
актуално
състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението
за участие в търга следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
деп
депозит
за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат
зад
задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч.
на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на
пре
предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
деня
деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандида
дидати търгът да се проведе на 15.02.2018 г. в Заседателната зала
на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставя
тавят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към
информационния център по IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:
инфо
CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 09.02.2018 г.
CECB
до 16:00 ч. на 14.02.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг, в
разм
размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 09.02.2018 г. до 16:00
ч. нна деня, предхождащ повторния търг.
Краен срок за подаване на тръжни документи – 16:00 ч. на деня,
предхождащ датата на повторния търг, в Информационния център
пред
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
пред
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във
връзка с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №506 по
Протокол №36 от 21.12.2017 г. на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор № 050143 с
площ от 3068,00 кв.м, с НТП: Обществен терен, в т.ч. два броя
нежилищни сгради:двуетажна масивна със ЗП от 72,00 кв.м /
сграда с друго предназначение/ и едноетажна масивна със ЗП
от 64,00 кв.м /гараж за автомобили/ находящи се в с. Белица,
общ. Тутракан, обл. Силистра, по КВС на с. Белица, съгласно
АОС №1862/04.05.2015 г., при граници и съседи: 102091; 050122;
050120; 050094 и 050142, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 16 186,00 лв. (шестнадесет хиляди
сто осемдесет и шест лева).
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината:
IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500
в ЦКБ АД, клон Русе.
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 08.02.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 18.01.2018 г. до
16:00 ч. на 07.02.2018 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 1000,00 лв. /хиляда лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.: 0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС,
платими на касата към Информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090
в ЦКБ АД, клон Русе в срок от 18.01.2018 г. до 16:00 ч. на 07.02.2018 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане
до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за
актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението за
участие в търга следните документи:
- Заверено копие от личната карта;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16:00 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета
на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00
ч. на деня, предхождащ търга, в Информационния център на
Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати търгът да се проведе на 15.02.2018г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните
книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с
ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ
АД, клон Русе, в срок от 09.02.2018 г. до 16:00 ч. на 14.02.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка
на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 09.02.2018 г. до 16:00
ч. на деня, предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване
на тръжни документи – 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на
повторния търг, в Информационния център на Община Тутракан,
в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга
и данни на кандидата.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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18 - 24.01.2018 г.

Нова автоспирка в с. Шуменци ““Забраненият” рок
Гимнастика на душата
фестивал в дуловското С
ф
с
село
Секулово ще е
н 8 септември
на
таналият известен
като „забранения
фестивал“ Enigma
Roc
Rock ще се завърне и през
201
2018 година, съобщават
нег
неговите организатори.
12-часовият рок маратон, който полиция и
рат
власти се опитаха да
вла
отменят в края на минаотм
лото лято, ще има своето
лот
второ издание. Enigma
вто
Rock-2 ще се състои на 8
Roc
септември в силистренсеп

С

ското село Секулово, а
хедлайнъри на фестивала
ще бъдат молдовските
метъл машини Infected
Rain.
Организаторите – читалище „Христо Ботев–1941“ в с.Секулово и
неговият секретар Боби
Ейнджъл, обещават двойно по-размазващ купон и
много изненади при напълно безплатен вход за
всички фенове.

"Със съдействието на областния координатор на ПП
ГЕРБ Тодор Тодоров в с. Шуменци вече има монтирана
нова автоспирка" - информира кметът Калина Михайлова.
Хората от селото отдавна имаха нужда от съоръжението, за да се предпазват от дъжд и слънце, докато чакат
автобусите, добави още тя.
В първия работен ден на седмицата тя изпълни и обещанието си да идва на работа с национална носия. Този
път бе избрала добруджанска премяна.
“ТГ”

ɩɨɦɧɹɬɟɥɢɫɢɜɩɪɟɞɧɢɹɛɪɨɣɡɚɩɨɱɧɚɯɦɟɞɚɩɪɚɜɢɦ
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɧɚɞɭɲɚɬɚɊɟɲɢɯɦɟɱɟɧɚɣɩɴɪɜɨɬɪɹɛ
ɜɚɞɚɫɟɭɞɚɪɢɟɞɢɧɪɢɬɧɢɤɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟɦɢɫɥɢȺ
ɨɳɟɤɚɤɜɨ"
ɉɟɜɢɰɚɬɚɄɚɦɟɥɢɹɌɨɞɨɪɨɜɚɤɚɡɜɚɱɟɡɚɞɚɫɟɩɪɨɱɢɫɬɢ
ɞɭɲɚɬɚɬɹɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɬɩɭɲɢɊɚɡɛɢɪɚɬɟɥɢ"Ɂɚɩɭɲɜɚɣ
ɤɢɞɭɲɚɬɚɫɢɱɨɜɟɤɫɥɭɲɚɫɚɦɨɫɟɛɟɫɢɚɬɨɜɚɧɢɤɚɤɧɟ
ɟɡɞɪɚɜɨɫɥɨɜɧɨɡɚɧɟɹɇɟɝɨɜɢɹɬɦɚɥɴɤɟɝɨɢɫɬɢɱɟɧɫɜɹɬɟ
ɧɚɣɜɚɠɧɨɬɨɧɟɳɨɌɨɣɟɜɟɥɢɱɢɟɬɨɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɫɚɝɥɭɩɰɢ
Ʉɚɤɞɚɪɚɡɛɟɪɟɦɱɟɫɦɟɡɚɩɭɲɢɥɢɞɭɲɚɬɚɫɢɥɢ"ɉɪɨɫɬɨ
ɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɟɦɩɨɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɢȾɚɞɚɞɟɦɭɯɨɧɚɫɴɜɟɫɬɬɚ
ɫɢɂɬɴɣɤɚɬɨɫɴɜɟɫɬɬɚɧɢɧɚɜɟɫɬɹɜɚɧɚɣɱɟɫɬɨɜɟɱɟɪɫɬɪɭɜɚ
ɫɢɦɚɥɤɨɛɟɡɫɴɧɢɟ
Ɍɚɤɚɤɫɟɨɬɩɭɲɜɚɡɚɩɭɲɟɧɚɞɭɲɚ"ɇɟɧɟɫɬɚɜɚɫɮɟɣɫɛɭɤ
ɇɢɬɨɫɞɪɭɝɚɫɨɰɢɚɥɧɚɦɪɟɠɚȾɚɠɟɦɨɠɟɞɚɫɟɤɚɠɟɱɟ
ɡɚɩɭɲɜɚɧɟɬɨɫɬɚɜɚɩɨɞɟɛɟɥɨ
Ɂɚɩɭɲɟɧɚɬɚɞɭɲɚɫɟɨɬɩɭɲɜɚɤɨɝɚɬɨɨɫɬɚɧɟɲɧɚɫɚɦɟɫɴɫ
ɫɟɛɟɫɢɂɡɤɥɸɱɜɚɬɟɬɟɥɟɮɨɧɢɬɟɥɟɜɢɡɨɪɢɩɥɟɣɫɬɟɲɴɧɢɢ
ɬɟɦɩɨɞɨɛɧɢɈɬɧɚɱɚɥɨɬɢɲɢɧɚɬɚɳɟɜɢɫɟɜɢɞɢɧɟɩɪɢɜɢɱɧɚ
ɇɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɫɜɢɤɧɟɬɟ ɫ ɧɟɹ ɩɴɪɜɨ ɳɟ ɣ ɫɟ ɧɚɫɥɚɞɢɬɟ ɚ
ɩɨɫɥɟɳɟɫɟɡɚɦɢɫɥɢɬɟɧɚɞɞɟɥɚɬɚɫɢɆɢɫɥɟɬɟɫɢɨɬɤɪɨ
ɜɟɧɨɧɹɦɚɩɪɟɞɤɨɝɨɞɚɫɟɞɨɤɚɪɚɬɟɂɤɨɣɡɧɚɟɦɨɠɟɞɚ
ɨɬɩɭɲɢɬɟɦɚɥɤɨɞɭɲɚ
ɉɨɫɥɟɨɩɢɬɚɣɬɟɣɨɝɚɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɬɚɌɹɧɟɟɫɚɦɨɩɪɨɬɹɝɚ
ɧɟɧɚɤɪɚɤɚɢɪɴɰɟɂɫɬɢɧɫɤɚɬɚɰɟɥɧɚɣɨɝɚɟɩɨɫɬɢɝɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɭɫɟɳɚɧɟɬɨ ɡɚ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɩɨɤɨɣ ɢ ɦɢɪ ɤɨɣɬɨ ɞɪɟɜɧɢɬɟ
ɜɹɪɜɚɥɢɱɟɟɜɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚɱɨɜɟɲɤɚɬɚɩɪɢɪɨɞɚȾɨɤɚɡɚɧɨ
ɟ ɱɟ ɣɨɝɚɬɚ ɢ ɦɟɞɢɬɚɰɢɹɬɚ ɭɫɩɨɤɨɹɜɚɬ ɭɦɚ ɜɴɡɜɪɴɳɚɬ
ɜɪɴɡɤɚɬɚɧɢɫɬɹɥɨɬɨɢɧɢɩɪɚɜɹɬɩɨɬɴɪɩɟɥɢɜɢɢɫɩɨɤɨɣɧɢ
Ɍɨɜɚɨɬɫɜɨɹɫɬɪɚɧɚɜɨɞɢɞɨɩɨɩɴɥɧɨɰɟɧɟɧɢɢɡɩɴɥɧɟɧɫ
ɳɚɫɬɢɟɠɢɜɨɬ
Ɉɬɩɭɲɜɚɧɟɬɨɧɚɞɭɲɚɬɚɫɬɚɜɚɢɤɚɬɨɫɴɡɟɪɰɚɜɚɬɟɤɚɪɬɢɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚɧɟɛɟɄɚɬɨɫɟɫɬɪɟɦɢɬɟɞɚɬɴɪɫɢɬɟɤɪɚɫɨɬɚɬɚɢɜ
ɦɪɚɜɤɚɬɚɞɨɪɢɄɚɬɨɫɟɨɩɢɜɚɬɟɨɬɞɭɦɢɬɟɧɚɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟ
ɧɢɟɢɩɟɫɟɧɇɟɟɬɪɭɞɧɚɪɚɛɨɬɚɂɧɟɢɡɢɫɤɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɂɡɢɫɤɜɚɫɚɦɨɠɟɥɚɧɢɟ
ȼɢɟɢɫɤɚɬɟɥɢɞɚɨɬɩɭɲɢɬɟɞɭɲɚɬɚɫɢ"Ⱥɦɢɧɚɩɪɚɜɟɬɟɝɨ

Отпушвачът

аактуална въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƬǍǅǇƽǄǇƽǄƽƼǊǐƽǍǅ
ило насред зима. Валяло сняг и духало
студен вятър. Гъсти
облаци пречели на слънцето да огрее земята.
Младата невеста Година
се замъчила да роди първата си рожба. Изведнъж
облаците се разпръснали
и слънцето огряло. Вятърът стихнал и снежинките
затанцували тържествен
танц. На бял свят дошло
малко момченце. То било хубаво и гледало умно без да

Б

плаче. Всички се зарадвали.
- Как ли да го кръстим? замислила се майка му.
- То само ще си покаже,
булка - казала баба му.
В този миг на врата се
почукало. Отворили, а там
измръзнал стоял човек.
Поканили го вътре и го
сложили до печката да се
сгрее.
- Аз съм Сатурн. Бях бог,
но ме изгониха, защото се
грижех прекалено много за
плодородието на земята.
Мислех по вече за хората
отколкото за боговете.
И сега съм тук немил и

недраг - казал странникът.
- Остани при нас докато
стъпиш на краката си.
Имаме и хляб и топлина за
теб – казала невестата
Година.
- Добре – казал Сатурн
и се надвесил над люлката. - Дадохте ли име на
детето?
- Не сме още.
- Тогава, нека се казва
Януари. Аз ще го науча
на земеделие и на всичко,
което знам. Освен това
ще му дам възможността
да вижда в миналото и
бъдещето. Ще бъде все

едно с две лица. И хората
много ще го тачат. Всеки
негов ден ще бъде празник.
Да бъде! - целунал Сатурн
момченцето по челото, а
то протегнало ръчички за
прегръдка.
- Да бъде! – повторили
всички в къщата.
И наистина станало
това, което предрекъл бог
Сатурн. Само че той вече
нали не бил бог, сега броди
по земята и помага на хората, с каквото може. И да
знаете, че пръв помощник
му е Януари.

Мамчето

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

22 януари - Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбСТутракан
22 януари - Никола ДИМОВ, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Главиница
22 януари - Севинч МЕХМЕД, Чистач, Община Главиница
23 януари - Валентин СИМЕОНОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
23 януари - Румяна ЗМЕЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
24 януари - Недим ЧАУШ, Кмет на с. Зебил, Община

Главиница
24 януари - Марийка ГАБРОВСКА, Мед.сестра, ДГ
"Патиланчо", Тутракан
24 януари - Маринка ДИМИТРОВА, Работник поддръжка, Община Тутракан
24 януари - Веска ИВАНОВА, Изпълнител чистач, Община Тутракан

18 януари - Атанасовден - Атанас, Атанаска, Танас,
Наско, Нася, Настя
21 януари - Бабинден - Ден на родилната помощ

1. Колко месеца ще трае евро председателството на България?
а/ шест месеца, б/ един месец, в/ три седмици
2. Колко са държавите-членки, които изпълняват председателството?
а/ 1, б/ 2, в/ 3
3. С какви автомобили ще бъдат возени евро
депутатите?
а/ с Лади, б/ с Мерцедеси, в/ с електромобили
4. Кога беше даден стартът на българското
европредседателство?
а/ на 30.01.2018 год.
б/ на 01.01 2018 год.
в/ на 11.01.2018 год.
5. Кой е българският министър на Българското
председателство на Съвета?
а/ Соломон Паси
б/ Лиляна Павлова
в/ Григор Димитров
6. Кои са символите вплетени в логото за
Българското председателство?
а/ кирилица, шевица, трибагреник
б/ лъв, жито, танц
в/ корона, лъв, шевица
7. Какво е мотото на председателството ни
на Съвета на Европейския съюз?
а/ „Съединението прави силата”
б/ „Напред за щастливи бъднини”
в/ „Всички сме в люлката на Европа”
8. Кога е въведена тройната система на председателство на Съвета?
а/ през 1900 год.
б/ през 1981 год.
в/ през 2000 год.
9. Кои са трите държави, които в екип изпълняват Председателство на Съвета на Европейския съюз?
а/ Естония-България-Австрия
б/България-Литва-Германия
в/България-Австрия-Румъния
10. В коя сграда ще се провеждат основните
срещи на Съвета?
а/ в НДК, б/ в Историческия музей, в/ в БАН

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