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Уважаеми дами,
Мили Дами,
Приемете моите и на цялото
ръководство на Община Тутракан
най-искрени благопожелания по
повод Вашия празник!
Бъдете здрави и съхранете
своята женственост и изящна
красота, защото без тях светът
би се превърнал в скучно място за
безсмислено съществуване!
Бъдете смели в мечтите и в
начинанията си и нека багрите
и хармонията на настъпващата
пролет да ви съпътстват, както в
делниците така и в празниците!

Скъпи празнуващи,
мили жени и майки,

Приемете моите сърдечни пожелания
по случай 8-ми март!
Бъдете нежни, красиви, вдъхновени,
прекрасни, бъдете себе си!
Нека да имам много слънце, усмивки,
споделени мигове и магия във всеки
един Ваш ден!

Честит празник!

Имаме удоволствието да Ви поздравим
с един от най-хубавите пролетни
празници - Осми март!
Благословени да са Вашата красота,
нежност, доброта и сила!
Вечна да е великата Ви мисия да
дарявате живот, вяра, обич и надежда!
Нека женската обич, топлина и
усмивки винаги да озаряват света!

Честит
празник!

Честит 8-ми март!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ,
Председател на ОбС-Главиница

Осмомартенско:

Жената е любов!
се още я наричат
„слабият пол", макар
че носи сто дини под
мишниците си. Дом, семейство, деца, кариера,
творчески усилия - всичко,
което й дойде на ум. Трябват великански сили, за да
се справи. Но тя се справя,
макар често признанието

В

да минава покрай нея.
Подкрепя мъжа, дискретно му прошепва готови
решения. Аплодира успехите му, усмихва се тайно,
когато се дължат на нея.
Тя работи като пчеличка.
Дава всичко от себе си за
общото благо.
Корупцията не й е в кръв-

та, защото други неща са
по-важни от парите. Влага
любов във всичко, защото
самата тя е Любов.
На Осми март й подаряват най-вече цветя. Мислят си, изглежда, че е
нежна, ранима, слаба като
цветята. Да, тя наистина
е цвете - жилаво, жизнено,

непревиваемо, с животворна сила. Цвете, което си
търси и намира мястото
на земята. Цвете, което
събира цялата енергия на
Вселената, за да я дари на
кого ли не.
За кого става дума ли?
Естествено, за жената!
“ТГ”

Предстоящо:

"Добруджански кукери, Варненци-2018"
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɬɜɴɪɬɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ
ɮ ɟ ɫ ɬɢ ɜɚ ɥ ɚ   Ⱦ ɨ ɛ ɪɭ ɞɠɚɧɫɤɢɤɭɤɟɪɢɳɟɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɦɚɪɬ ɫɴɛɨɬɚ 

Ч

ɨɬɱɚɫɚɧɚɩɥɨɳɚɞɚɜɫ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɋ ɜɫɹɤɚ ɢɡɦɢɧɚɥɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɬɨɣ ɧɚɦɢɪɚ ɜɫɟ ɩɨɜɟɱɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɢɬɚɤɚɩɨɞɞɴɪɠɚ

ɬɪɚɞɢɰɢɹɬɚɠɢɜɚ
Ɏɟɟɪɢɹ ɨɬ ɤɭɤɟɪɫɤɢ ɤɨɫɬɸɦɢɰɜɟɬɨɜɟɢɛɚɝɪɢɫɬɪɚɲɧɢ
ɦɚɫɤɢ ɢ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢ ɬɚɧɰɢ ɳɟ
ɦɨɝɚɬɞɚɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɜɫɢɱɤɢ

ɤɨɢɬɨ ɩɨɫɟɬɹɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ
ɫɴɛɢɬɢɟ
Ɂɚ ɜɬɨɪɢ ɩɴɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬ
ɟ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜɟɱɟɫɚɫɟɡɚɩɢɫɚɥɢɤɭɤɟɪɫɤɢ
ɝɪɭɩɢɨɬɄɢɪɧɨɞɠɢɄɴɥɴɪɚɲ
Ɋɭɦɴɧɢɹ Ɉɫɜɟɧ ɬɹɯ ɜ ɲɚɪɟɧɨɬɨɲɟɫɬɜɢɟɳɟɫɟɜɤɥɸɱɚɬ
ɤɭɤɟɪɫɤɢ ɫɴɫɬɚɜɢ ɨɬ Ʉɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ Ⱥɣɞɟɦɢɪ ɄɚɣɧɚɪɞɠɚɋɪɟɛɴɪɧɚȻɟɥɢɰɚɢɨɳɟ
ɨɬ ɉɪɨɜɚɞɢɣɫɤɨ Ɋɭɫɟɧɫɤɨ ɢ
Ɋɚɡɝɪɚɞɫɤɨ
Ⱦɨɦɚɤɢɧɢɬɟɑɟɪɧɢɬɟɤɭɤɟɪɢ ɨɬ ɫ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɫɴɳɨ ɳɟ
ɫɟ ɜɤɥɸɱɚɬ ɜɴɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɬɟɯɧɢɹɬ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥȾɢɦɢɬɴɪȾɨɛɪɟɜ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɚ ɢ ɧɚɝɪɚɞɢ
ɡɚ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɳɟ
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɢɠɭɪɢɬɨɡɚɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧ ɤɨɫɬɸɦ ɡɚ ɚɬɪɚɤɬɢɜɟɧ
ɬɚɧɰɢɞɪ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚ
Ⱦɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢ ɤɭɤɟɪɢ ɟ ɇɑ
ɋɜɟɬɥɢɧɚɝɌɨɣɟɱɚɫɬ
ɨɬɬɚɡɝɨɞɢɲɧɢɹɄɭɥɬɭɪɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
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НОВИНИ
ТЕМПЕРАТУРЕН РЕКОРД В ГЛАВИНИЦА
Град Главиница осъмна на 1 март т.г. с отрицателен температурен
рекорд. По данни от Метереологичната обсерватория в Силистра, към
07:00 часа в Главиница е била измерена минимална температура от
минус 19,0 градуса.
През 1986 г. температурния рекорд е бил също в Главиница, когато
на същата дата е измерена минимална температура от минус 18,4
градуса.
РАСТЕ БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
14,1 % е равнището на безработица в Силистренска област през
януари. Това показват данните на Регионалната служба по заетостта.
Спрямо края на декември е отчетен ръст от 0,7 процентни пункта.
Най-висок е делът на хората без препитание в община Кайнарджа
– близо 36 на сто, а най-нисък в община Силистра – около 8 %. През
януари на работа са постъпили 295 безработни. От тях 89 са на възраст
до 29 години, а 12 са с намалена трудоспособност.
Обявените работни места са 243, предимно в държавното управление, преработващата промишленост, хуманното здравеопазване
и социалната работа
"АНА ОТ ДРУГАТА СТРАНА"
Така се нарича спектакълът на Драматичен театър Търговище, с
който ще гостува в Тутракан на 12 март (понеделник).
Началото е от 18:00 часа в залата на Читалището.
Билети могат да се закупят предварително на касата на Читалището. Цената е 4 и 6 лв.
ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ НЕ ПОДАВАТ
ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ
От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са
длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна
данъчна декларация.
Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи,
транспорт, заплати на служители на близо 200 000 фирми, които
досега изпращаха в НАП своите декларации, без да имат дейност.
Останалите дружества подават годишна декларация за облагане с
корпоративен данък за 2017 г. в срок до 2 април 2018 г. (31 март е в
събота.). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността.
В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък,
след приспадането на направените авансови вноски.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка
банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.
Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Данъчната декларация се подава по електронен път (чрез интернет
с електронен подпис).
Неподаването на декларациите се санкционира, като
минималната глоба е 500 лева за юридическото лице
и 200 лева за управителя на фирмата.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан

Чудотворна икона на Света Богородица
Скоропослушница в тутракански храм
О

т 3-ти до 6-ти март
Чудотворна икона на
Св. Богородица Скоропослушница от украинския
град Ананиев бе изложена
за поклонение в православния храм "Св.Николай" в
Тутракан.
Първообразът на чудотворната икона на Св. Богородица Скоропослушница
се намира в манастира
Дохиар на Св. Гора - Атон и
била зографисана по време
на основателя на обителта
преп. Неофит в десети век,
информираха от Русенска-

та митрополия.
Точно копие на тази икона
било зографисано в 1895 г.
в манастира „Св. Пантелеймон“ на Св. Гора - Атон и
осветено в Дохиарския манастир. В 1915 г. братята
на манастира „Св. Пантелеймон“ подарили иконата
на новопостроения храм
„Св. Александър Невски“ в
гр. Ананиев. Иконата била
донесена от архиепископ
Арсений на 12 септември
1915 г. – деня на тържественото освещаване на храма. Хиляди хора се стекли

да посрещнат светинята
от Атон. Много вярващи
получили утешение и изцеления от Св. Богородица.
И така, вече почти 100
години, вярващите се събират пред този свети
образ на Св. Богородица за
отслужване на Акатист, за
да получат изцеление.
До 12 март иконата ще
бъде в гр. Русе, където е
изложена за поклонение от
православните християни
в Катедрален храм „Св.

Покана
ЗК "Царев дол", с. Търновци кани всички свои членкооператори на годишно отчетно-изборно събрание
на 24.03.2018 г. от 9:00 ч. в стола на бившия завод
"Терма", гр.Тутракан. /При липса на необходимото
мнозинство, събранието ще се проведе на същата
дата и място след 1 час, съгласно чл.17 от Закона
за кооперациите/ при следния

Разписание

Дневен ред
1. Освобождаване и приемане на член-кооператори.
2. Отчетен доклад за едногодишната дейност на
УС на ЗК за 2017 г.
Докладва: Председателят на ЗК
3. Отчет за икономическото и финансовото състояние на ЗК за 2017 г.
Докладва: Гл.счетоводител
4. Отчетен доклад за дейността на КС за 2017 г.
Докладва: Председателят на КС
5. Разпределение на печалбата за 2017 г. и приемане
на прогнозна печалба за 2018 г.
Докладва: Гл.счетоводител
6. Избор на Одитор.
7. Освобождаване на Председателя на ЗК, поради
изтичане на мандата.
8. Освобождаване на членовете на Управителния
съвет и Контролния съвет и техните подгласници
поради изтичане на мандата.
9. Избор на Председател на Управителния съвет
на Земеделска кооперация "Царев дол", с. Търновци.
10. Избор на членове на Управителния съвет и Контролния съвет и техните подгласници на Земеделска
кооперация "Царев дол", с. Търновци.

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

Троица“.
От 13 до 18 март иконата ще посети гр. Разград,
където ще бъде изложена
за поклонение от православните християни в храм
„Св. Николай“, а от 19 до 24
март иконата ще бъде в гр.
Попово, в храм „Св. Успение
Богородично“.
По време на престоя
на иконата в храмовете,
сутрин и вечер пред нея
се отслужва Канон на Св.
Богородица.
“ТГ”

ЗК "Царев дол", с. Търновци

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.
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От Ръководството на ЗК

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 6 март 2018 г.
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
1 санитар – основно образование
1 работник, сглобяване на детайли – основно образование
1 общ работник – основно образование
1 крояч – основно образование, място на работа с.
Цар Самуил
1 общ работник – основно образование, шофьор кат.B,
място на работа с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:

- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
- За стажуване
1 технически организатор
***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.

Плюс/Минус

Защо - Русия?

Адриан ВАСИЛЕВ
околкото знам, през
миналия век нашият
Цар Борис е казал,
между другите, и една много вярна приказка (цитирам
по памет): „Моите генерали са германофили, интелигенцията ми е англофилска,
народът ми е русофил, а
само аз съм българофил.“
Без да анализирам всяко
от твърденията, въпреки
че си заслужава, ще спра
на русофилството.
Преди време мой добър
приятел, който няма симпатии към социализма, спо-
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дели по повод изцепките на
някои политици: „До тук
- добре! Но защо посегнаха
на Дядо Иван! Какво им
пречи на тях Дядо Иван!?“
В своите „Задочни репортажи“ Георги Марков
написа също през миналия
век, че (цитирам отново по
памет) „християнството у
българина е по-скоро дълг
към кръвта на Балканджи
Йово, отколкото религиозност, защото българинът
прекалено дълго бил оставен сам на себе си.“ Мисля,
че тук, както казват руснаците, е заровено кучето!
Дълг на кръвта! Докато
българинът бил оставен
сам на себе си, той виждал,
че комай единственият
народ който е проливал
кръвта си за Балканите,
бил руският. За да го усети, тогава не му трябвали познания във висшата
политика. Така кристализирало бавно, но трайно и
това „Дядо Иван“.
Да, има и друго тълкувание: „Русия е преследвала своите интереси на

Балканите.“ Вярно е. Но,
хайде да видим, драги сънародници, откакто свят
светува, че и днес коя държава е жертвала кръвта
на своите поданици само
от човеколюбие?! Всеки
медал има две страни. Но в
свой поздравителен адрес
броени дни след Освобождението пазарджиклията
И. Чунчев пише: „Няма в
историята друг пример за
такова славно дело… Да
се надигнат хората от
суровия Сибир, от далечния Казан, от студения
Архангелск и... да проливат
кръв, за да ни избавят от
вековни страдания…“
Има хора, които искат
да забравим това. Аз съм
твърде стар, за да забравя. Но какво да казвам
на внука? Че преди време
един германски турист ме
посъветва да поставим на
Шипка и паметник на загиналите турски войници?
Ами не е ли този турист
потомък на Бисмарк, който
след Априлското въстание
казал, че „Балканите не
струват костите на един
померански гренадир“?
Да се прекланя пред брилянтния стил на английската дипломация? Ами нали
този „брилянтен стил“

сложи кръст на Сан Стефанска България!?
Ами ако в цепнатина на
някоя Балканска пропаст
внукът намери непогребани „бели кости и кървав
мъх“ заедно с катарама
от руски колан да му кажа
ли, че това са костите на
пиян руски мужик паднал в
пропастта?
Вярно, след Освобождението имало и друго. Имало
обстрелване на Балчик от
руски броненосци, имало
битки на наши кавалеристи с казаци в Добруджа.
Който го премълчи, рискува да бъде апострофиран
много сполучливо. Но има
подробност: всичко това
се случвало, когато вече
съществувала държавата
България. А тя не е възкръснала благодарение на
парламентарните дебати,
нито на заклинанията на
честните европейски хуманисти. Без да омаловажавам кръвта пролята от моя
народ, Третото Българско
Царство се възражда благодарение на руската кръв
и на руското оръжие. И
ако днес националният ни
суверенитет е станал за
политиците ни в бреме,
от което не могат да се
откажат, това, според

„Страдание и спасение" изложба в Тутракан
аметта за еврейските общности - гарант срещу омразата
в обществото е гостуваща изложба, която ще бъде
представена в Изложбената зала на Историческия
музей на 9 март от 14:00
часа.
Изложбата на сдружение
„Европейски пространства
21“ разказва за съдбата на еврейските общности в Северна България
и е резултат от теренно
етноложко проучване, проведено сред общностите
по проект „Страдание и
спасение. Паметта за еврейските общности - гарант срещу омразата в

П

Управителният съвет на
ЗК "Лазур-94" гр.Главиница,
обл.Силистренска
кани своите член-кооператори на

Годишно отчетно-изборно събрание,
което ще се проведе на 24.03.2018 г. от 9:00 часа
на адрес гр.Главиница, ул. "Раковска" №2, в сградата
на кооперацията, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет на кооперацията
за дейността през 2017 г.
4. Отчет на Контролния съвет на кооперацията за
дейността през 2017 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Освобождаване на Председателя на кооперацията.
7. Освобождаване на Управителния съвет.
8. Освобождаване на Контролния съвет.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Управителен съвет.
11. Избор на Контролен съвет.
12. Определяне и утвърждаване на размера на
рентните плащания за предходната и настоящата
стопанска година.
13. Разни.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

обществото“. Мобилната
експозиция се състои от
постери с текстове и
изображения, откъси от
видео-интервюта, аудио
илюстрации.
„Страдание и спасение”
гостува на тутраканци
със съдействието на Регионален исторически музей
- Русе по повод Деня на
спасението на българските
евреи и почитане паметта
на жертвите на Холокоста.
Музейни педагози ще проведат образователни занятия с ученици в пространствата на експозицията.
Желаещите могат да я
посетят до 16 март.
Вход свободен!
“
ТГ”

Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр.Главиница,
обл.Силистренска
кани своите член-кооператори на

Годишното отчетно-изборно събрание,
което ще се проведе на 24.03.2018 г. от 9:00 часа в
читалище "Христо Ботев-1941", при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и изключване на член-кооператори.
2. Отчет работата на Управителния съвет на кооперацията през 2017 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на кооперацията и разпределение на финансовия резултат.
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на
Управителния съвет и доклад за работата на КС
през 2017 г.
5. Приемане на резултатите от извършената финансова ревизия.
6. Предложение за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.
7. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2017 г. на Председателя, Управителния
и Контролния съвет.
8. Освобождаване на Председателя, Управителния и
Контролния съвет поради изтичане на мандата.
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Управителен съвет на кооперацията.
11. Избор на Контролен съвет на кооперацията.
12. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС - Русе.
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

мен е заслуга преди всичко на егоистичния Запад,
„благодарение", на когото
преживяхме две национални
катастрофи.
Преди много години, в
моряшкото ми битие корабът, на който служех
товареше захар на кея в
кубинско пристанище. До
нас беше хладилен кораб
от Архангелското параходство. Поради дългия
престой колегите бяха
свършили брашното. Но
тогава в Куба брашното
беше с купони. Обърнаха
се не към други, а към нас.
Слава Богу, имахме, дадохме им. Но климатичната
уредба на нашия кораб
беше повредена от години,
а пътувахме в тропиците.

На другия ден дойдоха тримата хладилни механици
от руския кораб. За два дни
оправиха и заредиха нашия
климатик. За пръв път в
живота си разбрах какво
е климатик лете.
Когато някои „прагматици“ цитират английската мъдрост, че „няма
вечни врагове или вечни
приятели, а само вечни
интереси“, не бих ги опровергавал. Но бих добавил,
че през годините, между
много обикновени хора от
двете страни, освен вечните интереси, беше се
породило и нещо повече.
И ако прагматиците са
честни, бих им казал: „Братя, българи, не заравяйте
стар кладенец!“

28 април - 1 май 2018 г.

Екскурзия до Атина
I ден - 28.04.2018 г. - Отпътуване от Тутракан на 27.04. /петък/
в 20:00 часа.
Пътуване по маршрут Благоевград-Солун-Атина. Следобед пристигане в Атина. Настаняване. Вечерна пешеходна разходка в
квартала „Плака” - старият град на Атина, живописно разположен
в подножието на Акропола. Нощувка.
II ден - 29.04.2018 г. - Закуска. Туристическа програма в Атина с
екскурзовод на български език: панорамна обиколка на града – пл.
„Омония“, пл. „Синтагма”, Парламента, храма на Зевс, античния
олимпийски стадион, Арката на император Адриан. Посещение на
Акропола (входната такса се заплаща допълнително); посещение
на новия музей на Акропола, където са всички оригинални артефакти от обекта, както и макети на фасадите. На последен етаж е
залата за прожекции, където се върти нонстоп филм за историята
му. Самата сграда е уникална и със стъклени подови конструкции.
Свободно време в центъра на града. Възможност за традиционна
гръцка вечеря (с доплащане). Нощувка.
III ден - 30.04.2018 г. - Закуска. Свободно време в Атина или
туристическа програма по желание /с доплащане/ - еднодневна екскурзия до Коринтски залив, с круиз по самия канал със специално
корабче. Пътуването е по крайбрежната магистрала /Саронически
залив/ към красивия град Лутраки /на Коринтски залив/, панорамен
поглед от манастира над града към залива, канала и града със зашеметяваща гледка. Лутраки е най-старият балнеокурорт на Гърция.
Има възможност да се слезе до Истмия, за да се види потопяващия
се мост в началото на канала. Корабчето тръгва от входно-изходен
пункт към Саронически залив /Истмия/, преминава целия канал към
Коринтски залив при входно-изходен пункт /Посейдония/ прави
обратен завой и се връща в изходната точка /круизът се провежда
при минимум 30 човека/. Цената на допълнителната екскурзия
включва транспорт, екскурзовод на български по програмата и не
включва билет за круиза /виж в „Цената не включва“/. Екскурзията
се заявява и заплаща в България. Нощувка.
IV ден - 01.05.2018 г. - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане рано сутринта на следващия ден.
Цена: 388 лв. на база 40 туристи
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, пътни такси,
3 нощувки /настаняването е на база нощувка и закуска в хотели 3
или 2 звезди/, водач-придружител; екскурзоводско обслужване,
застраховка и “Снимка за спомен” - колаж от снимки направени
по време на екскурзията.
Цената не включва:
Еднодневна екскурзия до Коринтски залив, Лутраки - 30 лв. на
човек при минимум 30 записани туристи, цена на билет за круиза
- 15 евро на човек.
Гръцка вечер с фолклорна програма - при минимум 20 туристи - 50 лв.
АТИНА
- Акропола - 20 EUR - Комбиниран билет за Акропола и още 6
обекта - Римския форум, Древногръцката агора, древното гробище
Керамикос, Асклепиона, Храма на Зевс, безплатен за лица под 18
г., за лица над 65 г. - 10 ЕUR.
- Музей на Акропола - 5 EUR, безплатен за лица под 18 г., за
лица над 65 г. - 3 ЕUR.
- Национален археологически музей - 10 EUR, безплатен за лица
под 18 г., за лица над 65 г. - 5 ЕUR.
Музеите изискват документ за самоличност за удостоверяване
на възрастта при ползване на намаление.
ВАЖНО: Считано от 01.01.2018 г., при нощувки в Гърция туристите заплащат задължително градска такса (city tax) в размер на
0.50 EUR на стая на ден в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на ден в хотел
3*; 3.00 EUR на стая на ден в хотел 4* и 4.00 EUR на стая на ден в
хотел 5* (заплаща се задължително и индивидуално на рецепцията
на всеки хотел!);
В Гърция са валидни следните отстъпки от входните такси при
посещение на музеи и археологически обекти:
- деца до 18 г. - безплатно (след показване на документ за
самоличност);
- лица над 65 г. - 50 % намаление от стойността на входната такса
(след показване на документ за самоличност);
- студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC –
безплатно (след показване на картата).
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890, 0895 425453
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140 години Свободна България
Калина ГРЪНЧАРОВА
тържествена заряпроверка тутраканци
отбелязаха 140 години от Освобождението на
България от османско робство и Националния празник
на страната на 3-ти март.

С

В парк "Христо Ботев" събитието премина с участието на курсанти от Национален военен университет
"Васил Левски" - Шумен,
Дружество "Традиция" - Силистра, Мемориална чета

"Таньо войвода" и Духов
оркестър от Русе.
С песен поставиха началото малките певици от
ДВГ "Слънчева усмивка".
"Днес на много места в
България се развява българският трибагреник -

- Държавност, която възкръсна след неподражаемата саможертва на Апостола, след страданията
на мъчениците от Батак,
след безразсъдната всеотдайност и безумна вяра
на Ботев и Таньо войвода
и хиляди като тях. Именно
3-ти март, като резултат
от Освободителната руско-турска война, стана за
нас, българите едно ново
начало. Началото на Третата българска държава.
Редом с руските войни, в
съдбовните дни на паметните сражения за Освобождението, своят принос за
човски от ВА "Г.С.Раковски",
подп.Димитър Трендафилов
- бивш началник на Военно
окръжие-Силистра, Данаил
Николов - председател на
ОбС-Тутракан, ст.комисар

Караянчева, Маргарита Попова - вицепрезидент 20122017 г., народните представители Алтимир Адамов и
Стоян Мирчев, областния
управител Ивелин Статев.

Кристиян Петров - Директор на ОД на МВР-Силистра, гл.инспектор Даниел
Костадинов - началник на
РУ "Полиция"-Тутракан.
Поздравителни адреси до
Община Тутракан са изпратени от Председателя на
Народното събрание Цвета

Венци и цветя бяха поднесени от името на институции, партии и граждани.
В празничната вечер
участваха още танцьорите от "Дунавска младост",
а финалът бе за квартет
"Юдит".

символът на българската
идентичност и суверенитет, символ на българската държавност - каза в
приветственото си слово
кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов.

така жадуваната Свобода
на Майка България дават
и българските опълченци.
От десет хиляди опълченци,
тридесет от тях са свързали живота си и с Тутракан. Със саможертвеност и
дух те достойно участват
в сраженията при Стара
Загора, Шипка, Шейново и
защитават честта нас да
ни има.
Следвайки идуите на дедите ни, нека да съграждаме и даваме своя позитивен
пример за развитието на

страната ни, за да може и
нашите потомци да имат
национално самочувствие и
да се гордеят и с миналото
си, и с настоящето си."
Присъстващите бяха
поздравени още и от
полк.инж.проф.д-р Сашо
Евлогиев - декан на
Факултет„Aртилерия, ПВО
И КИС”, НВУ "Васил Левски"Шумен.
Празника на тутраканци
уважиха народният представител Александър Сабанов, подп.Борислав Кал-

За теб, Българийо! З март! 140 години Свобода!

а теб, Българио свещенна,
покланям песни си сега.
На твойте рани, кръв
безценна,
на твойта жалост и
тъга,
на твойте сълзи и въздишки,
на твойте страсти и
тегло
и на венеца мъченишки,

Н

кой грей на твоето чело.
На 3-ти март т. г. чествахме Националния празник
на България и 140-годишнината от Освобождението.
По този повод децата-самодейци към НЧ "Христо Ботев - 1901 г. " в с. Зафирово
представиха рецитал.
Приветствено слово отправи подполковникът от
резерва Христо Добрев.

В знак на признателност
пред паметника на загиналите за свободата на
България бяха поднесени
цветя и венци от името
на Кметство Зафирово,
ЗК "Ген. Атила Зафиров",
с. Зафирово, Читалището
и Съюза на офицерите от
резерва в с. Зафирово.
Величка ПЕЙЧЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

Диана КАРАЧОРОВА
"И днес йощ Балканът,
щом буря зафаща, спомня
тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна
като някой ек от урва на
урва и от век на век!"
Трети март! Празник
на една историческа победа! Незабравима дата,
изстрадана и чакана столетия!
Нека затаим дъх пред
подвига на Шипка и коленичим смълчани!
Нека ние, потомците,
пазим жив огъня на историческото минало, за да
съхраним и да отговорим
С поклонение пред бюст- отбелязан Националният
достойно на предизвикателството на нашето паметника на Васил Лев- празник на България и 140
ски
в град Главиница бе години от Освобожденисъвремие!
ето.
На събитието организирано от Община Главиница
и НЧ "Христо Ботев - 1940
г." присъстваха кметът
Неждет Джевдет, който
поздрави присъстващите
(на снимката горе), председателят на Общинския
съвет Месут Алиш, общински съветници и граждани.
Възпитаници на СУ "Васил Левски" припомниха
моменти от онези паметни години.
Цветя и венци на признателност бяха поднесени
от името на Община Главиница, Общинския съвет,
институции и граждани.
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поетично

поетично

Лора

Дамян

КЕКЕВСКА
гр.Русе

ЛАЗАРОВ,

поетично
Д-р Стоянка

ДИМОВА
гр.Тутракан

VII клас
СУ "Йордан Йовков"

Осем минути
Нека ти кажа, може да имам вина,
щом не знам какво бих решила,
ако Вселената си направи шега,
без Слънце да бъде щастлива.
И всички суетни решения
ще са слепи в яркия мрак.
И само осемте минути време
ще бъдат подарък до земния праг.
И светлината тъжно ще се лута…
Ах, как не искам да имам вина,
ако след тази осма минута
се изгуби някъде твоята следа!
Дали е възможно?! Мисля си, че не.
Следата ти вече ще бъде във плен.
И след осем минути светлината да спре,
аз просто ще нося тебе във мен…

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Празниците през февруари
в Библиотеката

тази година месец февруари е наситен с празници. Стараем се да ги
отбелязваме. Стремим се да
обогатяваме знанията си за
света и за всичко, което ни
заобикаля.
На 20 февруари 1940 година
за първи път на екран се появяват любимците на няколко
поколения деца и възрастни
- Том и Джери. Те вече отпразнуваха своя 78 рожден ден! Затова
проведохме интерактивен урок в
библиотеката с учениците от 4
б клас в групата ЦДО и госпожа
Ирена Проданова. Научихме
интересни неща за котарака и
мишлето.
„Анимацията на Уилям Хана и
Джоузеф Барбара още с първите
си епизоди печели седем Оскара, което предсказва огромния
й успех на екрана и в сърцата на

И

зрителите.
В първия епизод на анимацията котаракът Том се нарича
Джаспър. Вечният му съперник
е мишлето Джери. Двамата се
впускат в забързана гонитба
във всеки епизод, без да губят
време за приказки. Всъщност,
това е една от малкото анимации, в която рисуваните герои
не говорят.“
Гледахме с интерес част от
техните приключения. Усмивки
грееха на лицата ни.
Отбелязахме и Международния ден на майчиния език на
21 февруари с петокласниците
и шестокласниците от групите
ЦДО, г-жа Румяна Стоянова и
г-жа Анелия Иванова в библиотеката. Четохме изразително
стихове от Иван Вазов, Ран
Босилек, Николай Зидаров и
Михаил Лъкатник, посветени

В името на Свободата
Ɋɨɞɢɧɚɬɚɧɢɫɜɹɬɚ
ɧɚɛɨɪɛɟɧɢɫɴɪɰɚ
ɢɡɩɴɥɜɚɧɢɞɭɲɚɬɚ
ɫɞɨɫɬɨɣɧɢɢɦɟɧɚ

Ɋɚɡɱɭɜɚɫɟɜȿɜɪɨɩɚ
ɡɚɫɥɚɜɧɢɬɟɞɟɥɚ
Ɋɭɫɢɹɫɟɧɚɞɢɝɚ
ɢɚɪɦɢɹɫɴɛɪɚ

Ƚɨɬɨɜɢɞɚɡɚɝɢɧɚɬ
ɡɚɫɜɹɬɚɫɜɨɛɨɞɚ
ɉɪɟɡɨɝɴɧɞɚɩɪɟɦɢɧɚɬ
ɡɚɫɜɨɹɬɚɦɟɱɬɚ

ȼɨɣɧɚɬɚɧɟɢɡɛɟɠɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɜɚɫɥɟɞɬɨɜɚ
ɂɌɭɪɰɢɹɧɚɩɚɞɚ
ɡɚɱɭɠɞɚɫɜɨɛɨɞɚ

ȼɴɜȽɸɪɝɟɜɨɫɟɫɛɪɚɥɢ
ɩɪɟɞɤɪɴɫɬɢɩɪɟɞɩɢɳɨɜ
Ɂɚɜɟɬɧɚɤɥɟɬɜɚɞɚɥɢ
ɩɪɟɞɞɨɦɊɨɞɢɧɚɪɨɞ

ɋɴɫɫɜɨɢɝɟɧɟɪɚɥɢ
ɳɭɪɦɭɜɚɬɹÄɇɚɩɪɟɞ³
ɂɡɧɚɦɟɧɟɩɪɟɞɚɥɢ
ɜɨɣɧɢɰɢɬɟɛɟɡɱɟɬ

ɉɟɬɜɟɤɚɧɚɬɢɪɚɧɫɬɜɨ
ɩɟɬɜɟɤɚɫɤɪɴɛɢɠɚɥ
ɇɚɞɢɝɧɚɥɫɟɧɚɪɨɞɴɬ
ɱɟɫɬɢɝɚɟɬɴɪɩɹɥ

Ƚɟɪɨɢɢɦɚɒɢɩɤɚ
ɨɬɞɚɥɢɫɟɬɟɧɞɴɯ
ɢɜɩɥɟɜɟɧɫɤɚɬɚɛɢɬɤɚ
ɢɜɛɨɟɜɟɞɨɫɦɴɪɬ

ȼɴɫɬɚɧɢɟɢɡɛɭɯɜɚ
ȼɄɨɩɪɢɜɳɢɰɚɜȻɚɬɚɤ
ɂɩɴɪɜɚɩɭɲɤɚɩɭɤɜɚ
Ɋɚɡɜɹɜɚɫɟɛɚɣɪɚɤ

ȾɧɟɫȽɭɪɤɨɢɋɬɨɥɟɬɨɜ
ɊɚɞɟɰɤɢɌɨɬɥɟɛɟɧ
ɫɬɚɟɧɢɫɚɜɫɴɪɰɟɬɨ
ɜɞɭɯɚɧɢɧɟɫɪɚɡɟɧ

Ⱦɜɭɛɨɹɬɟɧɟɪɚɜɟɧ
Ȼɨɹɬɟɠɟɫɬɨɤ
Ȼɟɡɫɬɪɚɲɟɧɜɟɥɢɱɚɜɟ
ɧɚɲɢɹɬɧɚɪɨɞ

Ƚɨɪɞɟɟɦɫɟɫɴɫɜɚɫ
ɜɴɫɬɚɧɢɰɢɛɨɣɰɢ
Ɉɫɬɚɜɢɯɬɟɧɚɧɚɫ
ɡɚɜɟɬɚɫɢɩɪɟɞɰɢ

на родната реч. Организирахме
състезание за най-добър четец.
Учениците определиха кои от
тях са най-добрите. Отличените
получиха награди.
За сведение на читателите напомняме, че „Международният
ден на майчиния език, обявен
от Генералната конференция
на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999
г., се отбелязва ежегодно от
2000 година с цел насърчаване
на многоезичието и културното многообразие. Тази дата е
избрана в памет на събитието
от 21 февруари 1952 г., когато
в Дака, столицата на днешен

Бангладеш, от куршумите на
полицейски служители са били
убити студенти, участници в демонстрация за защита на родния
си език – бенгалски. Тяхното искане е било той да бъде признат
за официален език на страната.
Днес в света се говори на
повече от 6000 езика, 2500 от
тях са застрашени от изчезване,
като 33 са европейски.“
Убедени сме, че родният език
е ключът за връзка с минало и
бъдеще. Чрез него си предаваме знания от поколение на
поколение.
Анка КОЗАРЕВА

Приказки за възрастни

Маргаритките
я държеше в ръцете
си няколко маргаритки.
Беше си ги купила от
близкия цветарски магазин.
Гледаше нежните цветя замислено и се чудеше дали е вярно
това, че те могат да предсказват.
Взе една от тях и започва да
къса листенцата. „Обича ме. Не
ме обича. Обича ме. Не ме обича.” Спря макар да имаше още
много листенца. А ако наистина
не я обича? Правеше се, че е
много вглъбен в работата си.

Т

И веднъж забрави за рождения
й ден. Артистично се чукна по
челото с възмущение колко е
загубен. Но дали беше истина?
Може би си имаше някоя друга
и не я обичаше вече.
„Обича ме.” А може би наистина работата го изцеждаше.
Бяха му възложили много важен проект, от който зависеше
финансовото им бъдеще. И
какво от това, че забрави за
рождения ден. Следващият
можеше да е на Карибите. Ми-

сълта за друга жена я накара
да се усмихне. Друга - как ли
пък не. Не й ли казваше, че е
единствена на този свят.
Обаче… от колко време не
беше чувала тези думи. От
месец, два, година, че й повече. „Не ме обича.” Ето днес е
празник, а него го няма. И тя
трябваше самичка да си купува цветя. Избра маргаритки,
защото… Сълзите бликнаха от
очите й.
И тогава го видя да идва. Гле-

даше я с поглед пълен с любов,
нежност и обожание. В ръцете
си държеше букет от… маргаритки. Сякаш гумичка изтри
всички подозрения от главата й,
защото всички листенца сякаш
викаха дружно. „Обича те, обича
те, обича те!”

Осмомартенско
Днес жените се вълнуваме.
Осми март ний ще празнуваме.
Дружно ще се съберем,
празникът да почетем….
Да си сложим лак и грим,
дружно да се веселим.
Нови дрехи облечем
и партньори доведем.
Да заситят ни мерака,
Клуб ”Приятели” ни чака..,
А оркестърът любим
с танците ще подлудим…
Хайде, да се преброим,
бройката да уточним…
Но от толкова нагласи,
да не бъдем ний без маси…?

Гимнастика на душата
Време за обобщение
Приятели, време е да обобщим
резултатите от гимнастиката на
духа. Казахме, че телата ни са
временни. Духът е вечен. И за да
го държим буден и в кондиция
трябва малко неща. Например,
да не допускаме мрачните, негативни мисли да се загнездят
като червеи в него. Червеят е
низше същество. Не му обръщаме внимание. Но той прави
невъобразими разрушения. Така
както е низше същество.
После не бива да допускаме
запушване на душата. И ако все
пак това стане, да се постараем
да я отпушим - с йога, със съзерцание, с тишина.
А ако се пропука? Ако душата
стане на решето - какво да правим с
нея? Тогава на помощ идва медитацията. Чрез нея може да попаднете
в райската градина. Да се оставите
вълните на спокойствието да ви
носят ли носят докато запушите
пукнатините.
И не забравяйте за слънцето.
То се намира както над главите ви
така и в душата. Лъчите му топлят
и лекуват всяка болка. Накарайте
тази златна топка да се разходи в
тялото ви и тогава ще постигнете
хармония вътре в него.
Но не оставяйте душата да
тъпче на едно място. Тогава
тя застоява и се омърлушва.
А омърлушената душа не е за
предпочитане. Задавайте й всякакви задачи - и трудни, и лесни.
Карайте я да се поизпоти. Така
винаги ще е млада.
Освен работата, която волю
или неволю работите за пари,
създайте си хоби, което да ви
радва и удовлетворява. То ще
премахне духовната пустош,
която настъпва когато необходимите занимания са ви довели до
безсмислие.
Започнете пост срещу злобата,
егоизма и суетата. Практикувайте този пост не само преди
Великден!
И така ще се възвисите. А
възвишението е целта на всеки
живот. Постигнете я!
Какъв е резултатът от хармонията между духа и тялото?
След четири седмици е Великден. Намираме се в един период,
в който се пости. Постенето не

е свързано само с приемане на
определена храна. То е нещо поголямо - постигане на хармония
между духа и тялото.
Всъщност пост означава въздържание. Ако се въздържаме
от определен вид храна, ще
намалим килограмите. Еха, какво
по-хубаво от това. Но по-важно
е другото - въздържание от
злобата, суетата, егоизма. Ще се
намираме все едно на везна и ще
се накланяме ту надолу, ту нагоре
докато постигнем равновесието.
Прочетох някои църковни размишления по повод постите и ми
харесаха. Ето ги:
- като видиш беден не се отвръщай от него, но му помогни с
каквото можеш;
- не завиждай никому;
- не осъждай никого;
- не поглеждай с пожелание;
- не протягай ръце към онова,
което не ти принадлежи;
- не подавай ухо на клевети и
лъжливи сведения за ближния
си;
- нека устата ти да са затворени
за всичко лошо за твоя ближен;
- пости с очи и уши, с ръце и
нозе, с ум и сърце!
- Бъди благоговеен във всичко
- бъди всякога смирен и кротък.
Защото каква полза, ако измъчваш тялото си с неядене, а
душата ти се надува от гордост?
Каква полза имаме от това да
бледнеем от пост, когато побледняваме от завист?
Що за добродетел е да не пием
вино, а да се опиваме от омраза?
Или да не ядем риба и месо,
а да изяждаме братята си с
клевети?
И така, като постим телесно,
нека постим и духовно.
Като очистваме тялото с въздържание от храна и питие, нека
очистваме душите си от суетни и
нечисти мисли.
Нека се украсяваме с милосърдие, кротост, смирение, примиряване с враговете, с милост към
всички наши ближни.
Как ви се струват тези мисли?
Те не са само с църковна окраска.
Те са валидни, казани от всяка
душа. И когато решите да постите, спомнете си за тях.

ɍɱɢɬɟɥɹɬ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 38 от 22.02.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 524
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на дългосрочна и краткосрочни програми по чл.10 от ЗЕВИ /Закон за енергията от възобновяеми източници/ за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за
периода 2018-2025 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Удължаване срока на ликвидация на “Комунални дейности” ЕООД в ликвидация, с ЕИК 118033667 и
предприемане на действия за заличаване на търговеца от Търговския регистър при Агенция по вписванията.
Докладва: Председател на ОбС
3. Върнато за ново разглеждане Решение №521 по Протокол №37 от 25.01.2018 г.
Докладва: Председател на ОбС
4. Определяне на представител на Община Тутракан за участие в Общото събрание на Асоциация по ВИК
на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, гр. Силистра, насрочено да се проведе на 15.03.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Избиране на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД за 2017 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Определяне на оценки на общински земеделски земи, върху които е било учредено право на ползване,
въз основа на актове посочени в §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделски земи.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Отдаване под наем на помещение с площ от 29,30 кв.м., находящо се в масивна едноетажна сграда
в с. Сяново, кв.12, УПИ-I-102 с предназначение за търговска дейност, чрез публичен търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2018 г. и приемане на решение за учредяване възмездно право на строеж/пристрояване върху 40 кв.м. от
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Исперих”
№9, кв.137, поземлен имот с идентификатор №73496.501.677 по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр.
Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, поземлен имот с идентификатор №73496.11.121.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имоти - общинска собственост, представляващи земеделска земя в землището на
гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот №XIII, кв.7 с площ от 894,00 кв.м., находящ се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра по
плана на селото.
Докладва Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен
имот №XII, кв.7 с площ от 879,00 кв.м., находящ се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра по
плана на селото.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ земеделска земя в землището на с.
Преславци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Цар Самуил, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78238,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Преславци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Нова Черна, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 51956,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Шуменци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 83524, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Сяново, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 70682, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Варненци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Пожарево, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
Общински поземлен фонд, находящи се в землището на с. Търновци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73729,
за срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Промяна наименованието на многомандатна комисия.
Докладва: Председател на ОбС
26. Приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив - публична общинска собственост,
извършена от „ВИК” ООД, гр. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 525
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.9 и чл.10, ал.1 от Закон за енергията от възобновяеми източници, Общински съвет – Тутракан приема
Дългосрочна и краткосрочни програми по чл.10 от ЗЕВИ за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива за периода 2018-2025 г.
Гласували: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 526
1. Удължава срока за приключване на ликвидацията на „Комунални дейности” в ликвидация с ЕИК
118033667 до 15.06.2018 г.
2. Назначава за ликвидатор на „Комунални дейности” в ликвидация с ЕИК 118033667 Младен Минчев
и определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 1,5 МРЗ.
3. Задължава ликвидатора да извърши необходимите законови действия за финализиране процеса
на ликвидация на „Комунални дейности” в ликвидация и да заличи търговеца в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 527
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
Общински съвет Тутракан приема повторно Решение №521, взето на Заседание №37 от 25.01.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 528
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във вр. с писмо с
изх. № АВК-02-42/01.02.2018 г. на Областния управител за предстоящо заседание на Общото събрание на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и Канализация” ООД Силистра, Общински съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на община Тутракан да представлява Община
Тутракан в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра, което ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанието на Общото събрание
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД
Силистра, той ще бъде заместван от Милен Милков Маринов – Заместник кмет.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с
изх. № АВК-02-42/01.02.2018 г. на Областния управител на област Силистра, в качеството му на председател
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра за провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТУТРАКАН съгласува позицията на Община Тутракан по точка 1 от проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в Общото събрание да гласува по т. 1 "Обсъждане и приемане отчета за
изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Силистра за 2017 г., съгласно чл.26, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по ВиК" – „за”.
4. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с изх. № АВК-02-42/01.02.2018 г. на Областния управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра за провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на Община Тутракан по точка 2 от проекта за дневен
ред и упълномощава представителя на Община Тутракан в Общото събрание да гласува по т. 2 "Обсъждане
и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра за 2017 г., съгласно чл.198в,
ал.4, т.10 от Закона за водите" – „за”.
5. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с пис-

мо с изх. № АВК-02-42/01.02.2018 г. на Областния управител на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра за провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на Община Тутракан по точка 3 от проекта за дневен ред
и упълномощава представителя на Община Тутракан в Общото събрание да гласува по т. 3 "Приемане на
бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2018 г., съгласно чл. 21, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по ВиК" – „за”.
6. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с
изх. № АВК-02-42/01.02.2018 г. на Областния управител на област Силистра, в качеството му на председател
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра за провеждане на Общо събрание на Асоциацията по ВиК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТУТРАКАН съгласува позицията на Община Тутракан по точка 4 от проекта за дневен ред и упълномощава
представителя на Община Тутракан в Общо събрание да гласува по т. 4 "Други" – съобразно вътрешните
си убеждения и в защита на интересите на гражданите на Община Тутракан.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 529
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.11,ал.1,т.6 от Наредба за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала, приета с решение №135 по протокол №11от 12.май 2008 г.от
Общински Съвет гр.Тутракан ,Общински съвет избира за регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на „МБАЛ- Тутракан”ЕООД за 2017 г. - ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ГАНЕВ с рег.№ 190.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 530
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища Общински съвет – Тутракан приема Годишната програма
за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2018 г.
Гласували: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 531
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.
36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет - Тутракан:
1. Определя оценка на общинска земя, върху която е било учредено право на ползване въз основа на
актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:
1.1. За земеделска земя от 369 м (триста шестдесет и девет), представляваща имот с идентификатор
73496.505.64 по КК и КР на гр. Тутракан, в местността ”Голишна” в землището на гр.Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, с начин на трайно ползване: лозе (съгласно §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ), е определена пазарна цена от
338,00 лв. (триста тридесет и осем) и данъчна оценка от 107,90 лв. (сто и седем и деветдесет);
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 532
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 във връзка с чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, Общински
съвет-Тутракан
1.ДОПЪЛВА „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
за 2018 г.”, приета с Решение №516 по Протокол №37 от 25.01.2018г. на Общински съвет гр. Тутракан, в
раздел III, буква А, т.I със следния имот: обособено помещение с основна площ от 29,30 кв.м. на първи
етаж, част от масивна сграда „училище”, находяща в с. Сяново, кв. 12, УПИ-I-102, с намерение за отдаване
под наем, чрез публичен търг.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на обособено помещение - частна общинска собственост с
площ от 29,30 кв.м находящо се на първи етаж от масивна сграда „училище”, цялата със ЗП от 252 кв.м.
/съгласно АКТ №3 от 13.02.2018 г. за допълване на кадастрален и регулационен план на с. Сяново/, находяща се в с. Сяново, кв. 12, УПИ-I-102, с предназначение за търговска дейност, за срок от 5/пет/години.
3. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за началния размер на месечните наеми и цени на 1
кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени и земи” в размер на 17,87лв. /седемнадесет
лева и 87ст./ без ДДС.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и сключване на договора.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 533
На основание чл.21.ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл. 4 ал. 3, чл.32 ал.1 т.3 и чл.48 ал.2 т.б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/
1.ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. приета
с Решение № 516 по Протокол № 37/25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Тутракан:
В част III, буква „В” за „ Имоти върху които Община Тутракан има намерение да учреди вещни права/
право на строеж”
- учредено вещно право на строеж /пристрояване върху 40 кв.м. от недвижим имот частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Исперих” №9, кв.137, поземлен имот с идентификатор №73496.501.677 по КККР на гр. Тутракан.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване възмездно право на пристрояване към сграда собственост на Ашиме
Мехмед Калайджи от гр. Тутракан, върху 40/ четиридесет /кв.м. от недвижим имот частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Исперих” №9, кв.137, УПИ-II-667 по плана
за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 г., поземлен имот с идентификатор №73496.501.667 целия с площ от 919,00 кв.м. по кадастрална карта одобрена със Заповед №
РД-18-6/04.02.2008 г.
- при цена за право на строеж /пристрояване върху 40 кв.м. в размер на 85,00 лв./ осемдесет и пет лева/.
- срок за реализиране правото на строеж 5/пет/ години от датата на подписване на договора за учредяване правото на строеж.
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да извърши всички законосъобразни действия във връзка с
взетото решение.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 534
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-Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор №73496.11.121, местност „Баша”,
с площ от 5,686 /пет дка шестстотин осемдесет и шест кв.м/ дка, шеста категория, съгласно Акт за частна
общинска собственост № 2264/10.08.2017г., находящ се в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496, по реда на Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална тръжна цена в размер на 4 927,00 /четири хиляди деветстотин
двадесет и седем лв/ лева 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: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 535
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 на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи
1.1. Поземлен имот с идентификатор №73496.505.60, местност „Голишна”, с площ от 0,420 /четиристотин
и двадесет кв.м/ дка, четвърта категория, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2276/20.12.2017
г., находящ се в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, по реда на Глава пета от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при първоначална
тръжна цена в размер на 364,00 /триста шестдесет и четири лв./ лева и стъпка за наддаване в размер на
10 % от обявената първоначална тръжна цена.
1.2. Поземлен имот с идентификатор №73496.506.665, местност „Сарияр”, с площ от 4,449 /четири
дка четиристотин четиридесет и девет кв.м/ дка, четвърта категория, съгласно Акт за частна общинска
собственост №2278/18.12.2017 г., находящ се в землището на гр. Тутракан, Община Тутракан, ЕКАТТЕ
73496, по реда на Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, при първоначална тръжна цена в размер на 3 855,00 /три хиляди осемстотин петдесет и пет
лв./ лева и стъпка за наддаване в размер на 10 % от обявената първоначална 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: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 536
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
незастроен урегулиран поземлен имот № ХIII, кв.7 с площ от 894.00 кв.м, находящ се в с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, обл. Силистра по плана на селото, съгласно АОС № 1897/07.09.2015 г., при граници и съседи:;
УПИ-II-224; УПИ-ХII- общ.; улица с о.т. 44 към о.т. 45 и УПИ № I-общ.
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 5364,00 лв. (пет хиляди триста шестдесет
и четири лева) 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: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 537
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
незастроен урегулиран поземлен имот № ХII, кв.7 с площ от 879.00 кв.м, находящ се в с. Цар Самуил, общ.
Тутракан, обл. Силистра по плана на селото, съгласно АОС № 1896/07.09.2015г., при граници и съседи:
УПИ-III-225; УПИ-ХI- общ.; улица с о.т. 44 към о.т. 45 и УПИ № XIII-общ.
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 5274,00 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и четири лева) 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: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 538
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 на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №011117, местност „Лозята”, с площ от
0,956 /деветстотин петдесет и шест кв.м/ дка, трета категория, съгласно Акт за частна общинска собственост
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№ 2279/20.12.2017 г., находящ се в землището на с. Преславци, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253, по реда
на Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
при първоначална тръжна цена в размер на 924,00 /деветстотин двадесет и четири лв/ лева 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: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 539
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, както
следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:

4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1/един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 540
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Преславци, ЕКАТТЕ 58253, както
следва:
Поземлен имот №019001, Местност "Зад гората", Площ/дка - 26,649, Категория - 4
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва: 60,00 лв.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1/един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 541
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, както
следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:

4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1 /един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 542
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956, както
следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
- Поземлен имот №004027, Местност Над орехите, Площ/дка - 15,001, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №004052, Местност Над орехите, Площ/дка - 47,233, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №011035, Местност Под лозята, Площ/дка - 16,032, Категория - 6, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №023024, Местност Кованлъка, Площ/дка - 18,956, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №024001, Местност Кованлъка, Площ/дка - 20,009, Категория - 6, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
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- Поземлен имот №024005, Местност Кованлъка,
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Площ/дка - 19,997, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №024011, Местност Кованлъка,
Площ/дка - 39,993, Категория - 3, Първоначална Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №024012, Местност Кованлъка, Площ/дка - 50,002, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1 /един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 543
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, както следва:
Поземлен имот №023004, Местност "Острова", Площ - 22,001 дка, Категория - 5, Първоначална
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
Поземлен имот №023004, Местност "Острова", Площ - 22,001 дка, Категория - 5, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1/един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 544
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Сяново, ЕКАТТЕ 70682, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:

от стр. 6

4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена за 1/един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира в селата по
самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 545
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.
8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане
с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от

СМЯХ
- Мила, заповядай скъпа марте- проверка: - Един, два, три, четири.
ница, както пожела !
Ние бяхме 5. Търсим петия! Раз- Глухар, дебил...казах "Искам да пръснете се!
се къпя март в Ница... "
Минали 10 минути. Отново
строй, отново същата история,
Моряк обяснява какво е това команда "Разпръснете се! Търсим
океан: - Едно такова голямо, го- петия!"
лямо - плуваш със седмици и нито
След третата проверка един войедна кръчма.
ник казал: - Господин старшина,
нека аз да преброя, а вие останете
Черно тото в кръчмата - на ко- в строя!
гото жена му се обади първа, той
Брои: "Един, два, три, четири, и
плаща сметката.
показва себе си - ПЕТ!"
Старшината приближил войСъпругата пита разстроена:
ника, зашил му един зад врата и
- Защо винаги излизаш на бал- креснал: - Ааа, така значи, тъпако!
кона, когато пея? Не обичаш ли да Теб от половин час търсим!
ме слушаш?
- Не е това - отговаря мъжът. Рецепта за плешивите:
Просто искам съседите да видят,
- Намажете си главата с мед,
че не те бия.
изчакайте три дни, след това силно
плеснете - мухите отлитат, а кракаСеди си полицай и гледа телеви- та им остават. Накрая внимателно
зия. Тъкмо се е прибрал и още не се срешете…
е свалил униформата. Покрай него
минава синът му:
- Ти напивал ли си се някой път,
- Документи за проверка!
ама яко?
Момчето носи бележника. Баща
- Да. Веднъж ме бяха очертали
му го отваря и гледа вътре - 20 лв. и с тебешир...
- Ох, на тати отличника!
- Ало, Жоре, къде си брат?
Блондинка:
- На морето с едни
- Вчера бях на очен преглед.
чехкини!Отмъщавам на ЧЕЗ...
- Какво ти казаха?
- Казаха да науча азбуката!
Пич и мадама се качват на
мотор. Той и подава каската, с
Купих си дънки, китайско про- думите:
изводство... Ципът пада, когато си
- Не я стягай много, да не
пожелае... Сега знам защо са два мъчим моргаджиите!
милиарда...
Гледам шампоаните в магаИзпратили на учение 4 войника зина: за обем, за блясък, против
и старшината. След учението пърхут, за заздравяване... За
старшината ги строил и започнал мръсна коса, така и не видях.

Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено стопанската 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Варненци, ЕКАТТЕ 10149, както следва:
- Поземлен имот №009058, Местност - Дойчинови места, Площ/дка - 27,000, Категория - 5
- Поземлен имот №009063, Местност - Дойчинови места, Площ/дка - 104,165, Категория - 5
- Поземлен имот №019019, Местност - Севеев кулак, Площ/дка - 12,100, Категория - 5
- Поземлен имот №050074, Местност - Караайкън, Площ/дка - 38,086, Категория - 4
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
- Поземлен имот №009058, Местност - Дойчинови места, Площ/дка - 27,000, Категория - 5, Първоначална
годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №009063, Местност - Дойчинови места, Площ/дка - 104,165, Категория - 5, Първоначална
годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №019019, Местност - Севеев кулак, Площ/дка - 12,100, Категория - 5, Първоначална
годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №050074, Местност - Караайкън, Площ/дка - 38,086, Категория - 4, Първоначална
годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1/един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 546
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527, както следва:
- Поземлен имот №002011, Местност - Ескидере, Площ/дка - 39,997, Категория -1, - Поземлен имот
№005335, Местност - Исексърт, Площ/дка - 125,088, Категория - 4,
- Поземлен имот № 005778, Местност Ченгенекулак, Площ/дка -15,006, Категория - 2,
- Поземлен имот №023008, Местност - Канараорман, Площ/дка - 10,884, Категория - 4,.
- Поземлен имот №050072, Местност - Юртлука, Площ/дка - 211,894, Категория - 3,
- Поземлен имот №050086, Местност - Нови лозя, Площ/дка - 11,618, Категория - 3,
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
- Поземлен имот №002011, Местност - Ескидере, Площ/дка - 39,997, Категория -1, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №005335, Местност - Исексърт, Площ/дка - 125,088, Категория - 4,
Първоначална Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот № 005778, Местност Ченгенекулак, Площ/дка -15,006, Категория - 2, Първоначална
Годишна наемна цена/дка -60,00 лв.
- Поземлен имот №023008, Местност - Канараорман, Площ/дка - 10,884, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №050072, Местност - Юртлука, Площ/дка - 211,894, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №050086, Местност - Нови лозя, Площ/дка - 11,618, Категория - 3,
Първоначална Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена
за 1 /един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира
в селата по самите землища за всички населени места.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 547
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено
стопанската 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Пожарево, ЕКАТТЕ 57090, както
следва:
- Поземлен имот №006016, Местност - Кюклюци, Площ/дка - 14,001, Категория - 4,
- Поземлен имот №006041, Местност - Кюклюци, Площ/дка - 18,000, Категория - 4,
- Поземлен имот №035001, Местност - Дущубака, Площ/дка - 15,000, Категория - 6,
- Поземлен имот №038001, Местност - Новите места, Площ/дка - 30,992, Категория - 4,
- Поземлен имот №042007, Местност - Трите салкъма, Площ/дка - 25,301, Категория - 4, 3. ОПРЕДЕЛЯ
първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
- Поземлен имот №006016, Местност - Кюклюци, Площ/дка - 14,001, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №006041, Местност - Кюклюци, Площ/дка - 18,000, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №035001, Местност - Дущубака, Площ/дка - 15,000, Категория - 6, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №038001, Местност - Новите места, Площ/дка - 30,992, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №042007, Местност - Трите салкъма, Площ/дка - 25,301, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
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4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена за 1 /един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира в селата по
самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 548
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.
8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане
с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от
Общинския поземлен фонд, по реда на Глава Пета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години, а имено стопанската 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Търновци, ЕКАТТЕ 73729, както следва:
- Поземлен имот №001035, Местност - Казалджика, Площ/дка - 40,496, Категория - 4,
- Поземлен имот №002012, Местност - Казалджика, Площ/дка - 16,904, Категория - 4,
- Поземлен имот №002013, Местност - Казалджика, Площ/дка - 16,269, Категория - 4,
- Поземлен имот №010025, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 66,895, Категория - 5,
- Поземлен имот №010026, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 23,870, Категория - 5,
- Поземлен имот №020064, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 72,364, Категория - 5,
- Поземлен имот №020056, Местност - Антимовски път, Площ/дка - 33,336, Категория - 4,
- Поземлен имот №020179, Местност - Куюлука, Площ/дка - 12,550, Категория - 3,
- Поземлен имот №020226, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 79,956, Категория - 5,
- Поземлен имот №020395, Местност - Куюлука, Площ/дка - 39,331, Категория - 3,
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
- Поземлен имот №001035, Местност - Казалджика, Площ/дка - 40,496, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №002012, Местност - Казалджика, Площ/дка - 16,904, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №002013, Местност - Казалджика, Площ/дка - 16,269, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №010025, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 66,895, Категория - 5, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №010026, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 23,870, Категория - 5, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №020064, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 72,364, Категория - 5, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №020056, Местност - Антимовски път, Площ/дка - 33,336, Категория - 4, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №020179, Местност - Куюлука, Площ/дка - 12,550, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №020226, Местност - Косуйски път, Площ/дка - 79,956, Категория - 5, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
- Поземлен имот №020395, Местност - Куюлука, Площ/дка - 39,331, Категория - 3, Първоначална
Годишна наемна цена/дка - 60,00 лв.
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване, в размер на 10 /десет/ % от първоначалната годишна наемна цена за 1 /един/ декар.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на сделката.
6. С решение на Общински съвет сумата над първоначалната тръжна цена на имотите да се инвестира в селата по
самите землища за всички населени места.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 549
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.46 и чл.47, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността, Общински съвет- Тутракан ПРИЕМА наименованието на съществуващата комисия по „Предотвратяване и
установяване конфликт на интереси” да бъде променено на мандатна комисия по „Противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество”.
Приетата с Решение №193 по Протокол №10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет-Тутракан комисия,
става правоприемник на новата комисия за „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество” в следния състав:
Шенол Али Молла – председател;
Красимир Йорданов Петров – член;
Ангел Иванов Иванов – член;
Адем Шукри Адем – член;
Д-р Румен Паунов Петков – член;
На основание чл.35, ал.1, т.1 и т.3 , Общински съвет – Тутракан ОДОБРЯВА приложената бланка на декларация.
Гласували: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 550
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19,
ал.1, т.4, буква „а”, чл.198б, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, както
и на основание чл. 4.4, буква „б” от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –Силистра:
1. Общински съвет гр. Тутракан ПРИЕМА и ОДОБРЯВА инвестиция в размер на 21 781,55 (двадесет и една хиляди
седемстотин осемдесет и един, 55ст.) лв., представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „ВиК”
ООД гр. Силистра, съгласно приложената справка към настоящото решение.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Тутракан да подпише приемно- предавателен протокол между публичния
собственик - община Тутракан и оператора по ВиК за определената обособена територия - „ВиК” ООД гр. Силистра.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК- Силистра, за възлагане дейностите
по стопанисване, поддържане и експлоатация при спазване на изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона за
водите на активи, съгласно приложената справка към настоящото решение, чрез допълван и/или актуализиране на
приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан: Данаил НИКОЛОВ

Забавна астрология

"СТАРПОСТ" ЕООД

Риби

Търси да назначи КУРИЕР-ПЕШАК
за гр. Тутракан.

ɁɨɞɢɹɊɢɛɢɟɦɧɨɝɨɞɴɥɛɨɤɨɦɢɫɥɟɧɚ
ɡɨɞɢɹɌɹɩɨɜɟɱɟɪɚɡɫɴɠɞɚɜɚɨɬɤɨɥɤɨɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɚ ȼ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɫɥɭɱɚɢ ɫɢ ɨɫɬɚɜɚ
ɫɚɦɨɫɦɢɫɥɟɧɟɬɨɌɚɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪɤɨɝɚɬɨ
ɣɞɨɣɞɟɜɪɟɦɟɬɨɡɚɠɟɧɟɧɟɞɴɥɝɨɩɪɟɬɟɝɥɹÄɡɚ´ɢÄɩɪɨɬɢɜ´ɡɚ
ɤɨɝɨɞɚɫɟɨɠɟɧɢ
ɓɟɜɡɟɦɚɞɚɫɟɜɟɧɱɚɹɡɚɈɜɟɧɚɍɩɨɪɢɬɚɡɨɞɢɹɟɬɨɣ
Ɉɛɚɱɟ« ɦɧɨɝɨ ɪɢɫɤɨɜɟ ɩɨɟɦɚ ɞɹɜɨɥ ɞɚ ɝɨ ɜɡɟɦɟ ɓɟ ɦɟ
ɡɚɜɥɟɱɟɜɛɥɚɬɨɬɨɇɟɧɟɫɬɚɜɚ
ɇɚɣɞɨɛɪɟɳɟɟɞɚɜɡɟɦɚɌɟɥɟɰɚȻɨɝɚɬɚɡɨɞɢɹɟɬɨɣɋ
ɧɟɝɨɠɢɜɨɬɳɟɫɢɠɢɜɟɹɈɛɚɱɟ«ɦɧɨɝɨɟɞɨɫɚɞɟɧɇɚɩɪɚɜɨ
ɞɚɬɢɩɪɢɥɨɲɟɟ
 ɉɨɞɨɛɪɟ ɞɚ ɟ Ȼɥɢɡɧɚɰɢ Ɇɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɥɢɜ ɟ ɓɟ ɫɢ
ɝɨɜɨɪɢɦɳɟɫɢɝɨɜɨɪɢɦɢɳɟɫɢɝɨɜɨɪɢɦɈɛɚɱɟ«ɫɚɦɨɳɟ
ɫɢɝɨɜɨɪɢɦɓɟɦɢɧɚɞɭɟɝɥɚɜɚɬɚɨɬɩɪɢɤɚɡɤɢ
ɓɟɫɟɨɦɴɠɚɡɚɊɚɤɌɨɣɟɬɨɥɤɨɜɚɥɸɛɜɟɨɛɢɥɟɧɓɟɦɟ
ɨɛɢɱɚɦɧɨɝɨɧɨ«ɩɪɟɤɚɥɹɜɚɫɥɸɛɨɜɬɚɫɢɇɚɩɪɚɜɨɳɟɦɢ
ɫɟɡɚɜɢɟɫɜɹɬɨɬɬɨɥɤɨɜɚɥɸɛɨɜ
əɞɚɨɩɢɬɚɦɫɅɴɜɌɨɣɳɟɟɰɚɪɚɡɰɚɪɢɰɚɄɨɣɤɚɬɨɦɟɧ"
ȺɦɢɚɤɨɝɨɹɞɨɫɚɦɌɨɣɦɧɨɝɨɛɴɪɡɨɫɟɝɧɟɜɢɓɟɜɡɟɦɟɞɚ
ɦɢɬɟɝɥɢɟɞɢɧɤɸɬɟɤ
ɇɚɣɞɨɛɪɟɳɟɛɴɞɟɞɚɜɡɟɦɚȾɟɜɚɏɚɪɟɫɜɚɦɢɱɟɟɦɧɨɝɨ
ɜɡɢɫɤɚɬɟɥɧɚɥɢɱɧɨɫɬɂɫɤɚɜɫɢɱɤɨɞɚɟɩɨɞɤɨɧɟɰɈɛɚɱɟ«ɚɡ
ɧɟɫɴɦɱɚɤɬɨɥɤɨɜɚɩɪɢɛɪɚɧɚɓɟɦɟɫɬɪɨɹɜɚɚɚɡɧɟɨɛɢɱɚɦ
ɬɨɜɚ
ȼɢɠȼɟɡɧɚɬɚɟɦɧɨɝɨɩɪɢɹɬɟɧɱɨɜɟɤɅɸɛɟɡɟɧɟɢɫɬɚɜɚɡɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɇɨɨɬɬɨɥɤɨɜɚɤɨɦɩɚɧɢɢɳɟɦɟɡɚɛɨɥɢɝɥɚɜɚɬɚə
ɞɚɫɢɝɥɟɞɚɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ
ɉɨɫɬɪɚɯɨɬɟɧɱɨɜɟɤɨɬɋɤɨɪɩɢɨɧɚɧɟɩɨɡɧɚɜɚɦɄɪɚɣɧɚ
ɧɟɝɨɳɟɧɚɞɹɧɚɯɚɥɤɚɬɚɈɛɚɱɟ«ɬɨɣɟɞɧɚɥɢɳɟɞɚɞɟɑɭɜɚɥɚ
ɫɴɦɱɟɬɨɣɪɟɲɚɜɚɤɨɝɨɞɚɜɡɟɦɟɂɧɟɩɪɢɡɧɚɜɚɞɪɭɝɨɦɧɟɧɢɟ
Ɂɚɋɬɪɟɥɟɰɚɜɴɨɛɳɟɧɟɦɢɫɥɹɉɪɟɤɚɥɟɧɨɦɢɥɢɬɚɡɢɪɚɧɟ
ȺɄɨɡɢɪɨɝɴɬɟɦɧɨɝɨɫɬɪɟɫɢɪɚɧȺɡɧɟɢɫɤɚɦɞɚɢɝɪɚɹɪɨɥɹɬɚ
ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɂɤɨɣɨɫɬɚɧɚ"Ⱥȼɨɞɨɥɟɹɬɇɟɦɚɤɚɪɞɚɦɭɫɟ
ɜɴɡɯɢɳɚɜɚɦɭɦɴɬɦɭɟɩɪɟɤɚɥɟɧɨɯɥɚɞɟɧɡɚɦɟɧ
ɂɬɚɤɚɡɨɞɢɹɬɚɊɢɛɢɫɢɨɫɬɚɧɚɫɬɚɪɚɦɨɦɚɜɟɱɟɬɪɢɯɢɥɹɞɢ
ɝɨɞɢɧɢ ɋɬɨɢ ɤɢɫɧɟ ɫɢ ɤɪɚɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ ɞɚ ɭɦɭɜɚ ɡɚ
ɤɨɝɨɞɚɫɟɨɠɟɧɢ

Астрологът

За контакти: 0899 970 755

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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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

шпаклата - този вълшебен инструмент
К
акво се прави с шпакла? Майсторът ще
каже - нанася се материал върху някаква повърхност. Незаменим инструмент в строителството и в бояджийството.
Изстъргваш, подравняваш,
нанасяш.
Обаче с шпаклата може
и да се… рисува, и да се
създава вълшебна живопис.
Това е такава живопис, при
която за нанасяне на боята
върху платното се използва
шпакла за рисуване. Платното е като при всички
други техники за рисуване.
Боите също - маслени, темперни, акрилни.

Но шпаклата, шпаклата
тук е най-важното нещо.
Има различни шпакли - от
миниатюрни до по-едри. Със
заоблени, остри върхове,
по ъгъл и с няколко ъгли. С
по-обла и с по-издължена
форма. Има шпакли, които
са назъбени от едната или
от двете страни. Различните видове шпакли спомагат
за създаване на различни
релефи върху платното по-фини или по-грапави.
Боята се нанася, разнася
и отнема от платното. За
да овладеете рисуването
на картини с шпакла трябва
да експериментирате. Така
ще съумеете да предаде-

те различните
идеи и
емоции
не само
ч р е з
цвят, но
и чрез
обогатяване
на цялостния
облик на
произведението
на изкуството.
шедьоври. Можете и вие.
Т а к а
рисува френският художник Опитайте!
Сръчка
Кристиян Жекел. И създава

Не само с брадва се сече
К

ɚɤɜɨ ɩɪɚɜɢɬɟ ɜ ɬɨɡɢ
ɠɟɧɫɤɢ ɦɟɫɟɰ" Ɋɚɛɨɬɢɬɟ ɜ ɝɪɚɞɢɧɚɬɚ" ɇɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɋɬɨɢɬɟɫɢɜɤɴɳɢ
ɝɥɟɞɚɣɤɢ ɩɪɟɡ ɩɪɨɡɨɪɟɰɚ
ɋɬɭɞɦɚɣɤɚɋɧɹɝɢɫɬɭɞɈɫɜɟɧ ɞɚ ɫɢ ɯɚɩɜɚɬɟ ɩɴɪɠɨɥɤɢ
ɢ ɞɚ ɫɢ ɩɢɣɜɚɬɟ ɜɢɧɰɟ ɧɢɳɨ
ɞɪɭɝɨɧɟɬɪɹɛɜɚɞɚɩɪɚɜɢɬɟ
ɋ ɬɪɟɜɨɝɚ ɩɨɝɥɟɠɞɚɬɟ ɪɚɡɫɚɞɚɆɚɣɩɪɟɤɚɥɟɧɨɪɚɧɨɫɬɟ
ɝɨɫɟɥɢɂɧɟɳɨɡɚɩɨɱɜɚɞɚɝɨ
ɫɟɱɟɇɚɩɪɢɦɟɪɪɚɡɫɚɞɴɬɨɬ
ɞɨɦɚɬɢɌɨɤɭɳɨɧɚɩɴɩɢɥɢɬɟ
ɫɬɟɛɴɥɰɚɛɟɡɫɥɚɜɧɨɩɨɥɹɝɚɬ
ɉɨɜɪɟɞɟɧɨɬɨɫɬɟɛɥɨɧɟɦɨɠɟ
ɞɚɡɚɞɴɪɠɢɪɚɫɬɟɧɢɟɬɨɢɡɩɪɚɜɟɧɨɢɬɨɩɚɞɚɤɚɬɨɩɨɞɫɟɱɟɧɨɄɚɬɨɨɬɛɪɚɞɜɚɆɨɠɟɛɢ
ɜɩɨɱɜɚɬɚɟɢɦɚɥɨɩɚɪɚɡɢɬɧɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢȺɦɨɠɟɢɞɚ
ɟɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ  ɜɢɫɨɤɢ ɢɥɢ ɧɢɫɤɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɱɜɟɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɝɨɥɹɦɚ ɫɨɥɟɜɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɱɜɟɧɢɹ
ɪɚɡɬɜɨɪ Ɇɚɣ ɧɹɦɚ ɞɚ ɹɞɟɬɟ
ɪɚɧɧɢɞɨɦɚɬɢ
Ʉɨɝɚɬɨ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚ ɝɴɫɬ
ɪɚɡɫɚɞɨɬɧɚɱɚɥɨɫɟɡɚɫɹɝɚɬ

ɨɬɞɟɥɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹɫɥɟɞɬɨɜɚ
ɫɟ ɡɚɫɹɝɚɬ ɫɴɫɟɞɧɢɬɟ ɢ ɫɟ
ɨɛɪɚɡɭɜɚɬ ɝɨɥɟɦɢ ɩɟɬɧɚ ɨɬ
ɛɨɥɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɋɟɱɟɧɟɬɨ
ɦɨɠɟɞɚɡɚɫɟɝɧɟɢɩɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɪɚɡɫɚɞɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɉɪɢ
ɬɹɯɡɚɝɢɜɚɤɨɪɚɬɚɜɨɫɧɨɜɚɬɚ
ɧɚɫɬɟɛɥɨɬɨɛɟɡɞɚɫɟɡɚɫɹɝɚ
ɩɪɨɜɨɞɹɳɚɬɚ ɬɴɤɚɧ Ɍɨɡɢ
ɪɚɡɫɚɞ ɧɟ ɩɨɥɹɝɚ ɧɨ ɡɚɛɚɜɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɫɢɩɨɜɹɯɜɚɢɢɡɫɴɯɜɚɆɧɨɝɨɪɹɞɤɨɩɪɢɜɟɱɟ
ɡɚɫɚɞɟɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɧɚɤɨɪɟɧɨɜɚɬɚɲɢɣɤɚɦɨɠɟɞɚ

ɫɟɜɢɞɹɬɭɱɚɫɬɴɰɢɨɬɡɚɝɧɢɥɚ
ɬɴɤɚɧɌɟɡɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɨɝɚɬɞɚ
ɩɪɟɜɴɡɦɨɝɧɚɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɟ ɧɨ
ɢɡɨɫɬɚɜɚɬɫɢɥɧɨɜɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ
ɫɢɈɬɫɟɱɟɧɟɫɬɪɚɞɚɧɚɣɜɟɱɟ
ɝɴɫɬɢɹɬɩɪɟɪɚɫɚɥɢɢɡɧɟɠɟɧ
ɪɚɡɫɚɞɉɪɢɜɢɫɨɤɚɜɥɚɠɧɨɫɬ
ɢɩɨɜɢɲɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɛɨɥɟɫɬɬɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɩɨɛɴɪɡɨ
ɉɨɜɢɲɟɧɚ ɜɴɡɩɪɢɟɦɱɢɜɨɫɬ
ɤɴɦɬɚɡɢɛɨɥɟɫɬɢɦɚɬɨɛɢɥɧɨ
ɩɨɞɯɪɚɧɜɚɧɢɬɟ ɫ ɚɡɨɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɂɤɚɤɜɨɬɪɹɛɜɚɞɚɫɟɧɚɩɪɚ-

ɜɢɡɚɞɚɹɞɟɬɟɜɫɟɩɚɤɞɨɦɚɬɢ"ɉɪɢɩɨɧɢɤɜɚɧɟɧɚɦɥɚɞɢɬɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɚɤɨɩɨɜɪɟɞɚɬɚɟɧɚɞ
ɩɨɱɜɚɬɚ ɩɪɴɫɤɚɣɬɟ ɫ 
ɪɚɡɬɜɨɪ ɧɚ ɩɪɟɜɢɤɭɪ ɋɅ
Ⱥɤɨ ɫɟɱɟɧɟɬɨ ɟ ɧɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɬɚɧɚɩɨɱɜɚɬɚɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɪɚɡɬɜɨɪɮɭɧɞɚɡɨɥɢɥɢ
ɬɨɩɫɢɧɆȼɉ
Ⱥɤɨɜɥɟɯɚɬɚɢɦɚɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢ ɩɟɬɧɚ ɨɬ ɢɡɫɟɱɟɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɬɟɡɢɩɟɬɧɚɢɪɚɫɬɟɧɢɹɬɚ
ɨɤɨɥɨ ɬɹɯ ɫɟ ɩɨɥɢɜɚɬ ɫ 
ɪɪɧɚɫɢɧɤɚɦɴɤɋɥɟɞɟɞɢɧ
ɱɚɫɩɨɥɟɬɢɬɟɪɚɫɬɟɧɢɹɫɟɢɡɫɤɭɛɜɚɬ ɤɚɬɨ ɫɟ ɜɧɢɦɚɜɚ ɞɚ
ɧɟ ɩɚɞɧɟ ɩɨɱɜɚ ɨɬ ɪɚɡɫɚɞɚ
Ɉɫɬɚɧɚɥɢɹɬ ɡɞɪɚɜ ɪɚɡɫɚɞ ɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚɫɨɪɬɨɰɢɞ
Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɟɱɟɧɟɬɨ ɫɚ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɢɜɥɚɠɧɨɫɬɞɨɛɴɪɜɴɡɞɭɲɧɨɝɚɡɨɜɪɟɠɢɦɢ
ɞɨɛɪɚɩɨɱɜɟɧɚɚɟɪɚɰɢɹ
ȿɜɫɟɩɚɤɳɟɫɩɚɫɢɬɟɪɚɡɫɚɞɚɢɳɟɹɞɟɬɟɞɨɦɚɬɢɧɨ«
ɧɚɥɹɬɨ

Градинарят

Мамо,прочети ми!
ƬǋǁƽǍǗǇǗǏǊƽƞǋƾǅ

нес Боби имаше
трудна задача. Баща
му беше напомнил е
утре е Осми март. И Боби
искаше да подари нещо на
мама. В детската градина
учеха стихотворение:
Осми март е ден на
мама,
но какво да й даря,

Д

та за грижата голяма
аз да й се отблагодаря.
- Тате, какво
да подарим на
мама? - допита
се до баща си
Боби.
- А, не знам.
Спасявай се
сам! Аз вече съм й измислил подарък - щипна го по
бузите татко.
„Но аз съм малък да мисля”, каза си Боби, но си
спомни колко се перчеше,
че е голям.
- Бабо, ще ми дадеш ли
парички да купя подарък за
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мама? - дръпна той баба си
за роклята.
- Ти обичаш ли мама? попита бабата.
- Много - изпъчи се Боби.
- Тогава зная, че обичта
не се купува с парички каза бабата и тя както
и таткото го щипна по
бузките.
Боби най-мразеше щипалките, но бързо ги забрави. Загледа се в майка
си, която миеше чинии и
тогава се сети какво да
й подари. Затвори се в
детската стая и на голям
лист нарисува ръчичката
си. На едното пръстче
добави мама, на другото

татко, на третото баба,
на четвъртото дядо, на
петото котето си Пенчо.
А на дланта направи усмихната муцунка на едно
момченце, което трябваше
да бъде той.
На Осми март мама получи много подаръци. Цветя
от татко, торта от баба,
парфюм от дядо, мяукане от котето Пенчо. Но
сигурно мама хареса наймного подаръка на Боби,
защото дълго целува първо
ръчичката от рисунката,
после неговите. Първо
дясната, после лявата. И
пак дясната и пак лявата.

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

Главиница
8 март - Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, община Главиница
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан
10 март - Анка АНДРЕЕВА, гр. Тутракан
14 март - Гинка СТОЯНОВА, Счетоводител, Община Тутракан
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Ротари Клуб Тутракан
Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФГ "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
10 март - Айсун КОШУДЖУ, Нач.-отдел "Устройство на територията",
Тутракан
Община Главиница
14 март - Румен КОЛЕВ, Работник Гробищен парк, Община Тутракан
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово, община ГлаТутракан
виница
11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистач, Община Тутракан
12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. АФО, Кметство Зебил, община

женска въпросителница
1. Кога за пръв път се празнува 8-ми март?
а/ на 23.02.1909 год. в САЩ
б/ на 08.03.1945 в България
в/ на 21.03.1958 год. в Европа
2. Какво подаряват на жените по случай Осми
март в Беларус?
а/ цветя
б/ трактори
в/ мъже
3. От кого е стихотворението: Осми март е
ден на мама, но какво да й даря, та за грижата
голяма, аз да й се отблагодаря?
а/ от Асен Босев
б/ от Калина Малина
в/ от Ангел Каралийчев
4. Кога е християнският празник на майката и
жената?
а/ на Благовещение
б/ на Великден
в/ на Коледа
5. Коя е първата държава в Европа, която започва да празнува Осми март?
а/ България
б/ Германия
в/ Австрия
6. Как се нарича празникът във Виетнам?
а/ осми март
б/ ден на сестрите Чанг
в/ там не се празнува
7. От кого е музиката на песничката „Мила моя,
мамо, сладка и добричка”?
а/ от Лазар Николов
б/ от Митко Щерев
в/ от Ангел Заберски
8. Какви цветя подаряват мъжете в Италия на
жените?
а/ рози
б/ карамфили
в/ мимози
9. В коя държава осми март е национален празник?
а/ в Русия
б/ в Полша
в/ в САЩ
10. Къде Осми март се празнува на Трети март?
а/ в Монголия
б/ в Китай
в/ в Япония
Отговори от миналия брой:
1. Спя; 2. Два - ляв и десен; 3. Защото няма
каска; 4. Купило си е карта; 5. Този с най-голяма
глава; 6. Вада в миг на вдъхновение; 7. Забогатяла черга; 8. Защото няма асансьор да слезе; 9.
Цип; 10. Да

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