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Два проекта на Община Тутракан
одобрени за финансиране
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Съвместно доброволчество за по-безопасен
живот" е проектът, който
получи одобрение по програма Interreg V - A Румъния

- България.
Община Тутракан е водещ партньор, а партньори
по реализацията на идеята
са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита

на населението” - Министерство на вътрешните
работи, Инспекторат за извънредни ситуации-Румъния
и Национална асоциация на
доброволците в Република

Честит професионален празник
на всички лесовъди и горски
служители от ДГС-Тутракан!

Приемете искрената ми благодарност и
признателност за професионализма, който
проявявате ежедневно в името и за благото на
българската гора, защото грижата за нея е мъдра
инвестиция за бъдещите поколения.
България.
Пожелавам Ви здраве и много успехи
Общата финансова стойв отговорната мисия!
ност е 998 815.72 евро, от
Инж. Людмил УЗУНОВ,
които за водещия партньор
Директор на ДГС-Тутракан
на стр. 3

Награда "Ангели на благодарността"
за д-р Димитър Стефанов

Днес в Тутракан:

Информационна среща на
овощари по актуални проблеми
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови
овощни видове“ ще бъдат
разисквани на информационна среща-семинар на
тази тема организирана

Цена 0.70 лв.

от Националната служба
за съвети в земеделието
- офис Силистра и Аграрен университет-Пловдив,
която ще започне днес в
9:00 часа в зала 2 на НЧ
„Н.Й.Вапцаров“.
на стр. 2

Ловците подхраниха дивеча

Сафет Халид добротворецът от Зарица!
навечерието на Благовещение, Фондация
„Искам бебе“ връчи
ежегодните си награди
„Ангели на благодарността“. За първи път събити-

В

Калина ГРЪНЧАРОВА
акар и в пролетния
месец, зимата скова
за една седмица отново североизтока. Наред с
щъркелите, на които много
хора помогнаха в лютото

М

време, дивите животни в
горите също се нуждаеха
от грижа. Ловците са хората, които всяка зима ги
подхранват.
Инж. Айхан Хатиб е спена стр. 6

Критично повишение
на нивото на р.Дунав
на стр. 3

на стр. 6

ето на фондацията, което
традиционно се превръща в
истински празник на надеждата, усмивките и децата,
се проведе в сградата на
на стр. 2
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Награда "Ангели на благодарността" за д-р Димитър Стефанов
НОВИНИ
ДЕЦАТА И ГОРАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
Под този надслов ще премине срещата на служители от ДГС-Тутракан с ученици от начален курс на
двете тутракански училища, която ще се проведе на
30 март от 10:00 часа в залата на НЧ "Н.Й.Вапцаров".
Всъщност, тя ще има забавен характер, защото два
отбора ще се състезават в конкурс за изработка на
постери по темата. Предвидени са и различни занимателни игри, а победителите ще получат награди.
ВНИМАНИЕ - СИРЕНИ!
ȼɴɜɜɪɴɡɤɚɫɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɫɢɪɟɧɧɨ
ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɟɥɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɫɚɜɴɡɦɨɠɧɢɱɚɫɬɢɱɧɢɡɚɞɟɣ
ɫɬɜɚɧɢɹɧɚɨɬɞɟɥɧɢɫɢɪɟɧɢɡɚɜɪɟɦɟɬɨɨɬɝɞɨ
ɝɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬɈȾ
ɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɢɩɪɢɡɨɜɚɜɚɬɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚɞɚ
ɡɚɩɚɡɹɬɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɢɞɚɧɟɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɧɢɳɨɩɨɫɥɭɱɚɹ
КОНКУРС "БЪЛГАРИЯ - МОЯТА РОДИНА"
Областният конкурс-рецитал "България - моята
Родина" ще се проведе на 29 и 30 март в Тутракан.
Той беше отложен с една седмица заради лошите
метеорологични условия. Негови организатори са
Община Тутракан и Общински център за извънучилищни дейности.
Конкурсът ще се проведе в залата на Обреден дом.
АГРОВЕДОМСТВОТО ПУБЛИКУВА ПРОЕКТ
НА ЗАПОВЕД ЗА СТАВКИ ЗА ПРЕХОДНАТА
НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН
Общо 85 млн. лева е финансовият ресурс за подпомагане по схемата, който беше утвърден по време
на заседание Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.
Проектните ставки, които гласят да получат
тютюнопроизводителите за преходната национална
помощ за тютюн, необвързана с производството за
2017 г. са както следва:
„Басми“: - за тютюнопроизводители с количества
до 1 тон включително по 2,41 лв./кг (1,56 лв. + 0,85
лв.);
- за тютюнопроизводители с количества над 1 тон
до 2 тона по 2,35 лв./кг (1,56 лв. + 0,79 лв.);
- за тютюнопроизводители с количества над 2 тона
по 1,56 лв./кг; „Каба Кулак“ по 1,23 лв./кг; „Бърлей“ по
0,90 лв./кг; „Виржиния“ по 0,71 лв./кг.
ПРОВЕРКИ ПО ПЪТИЩАТА
Сто двадесет и три нарушения на правилата за
движение са установени през изминалата седмица
в Силистренска област. Съставени са 12 акта и
са наложени 104 глоби по фиш. При проверките са
засечени трима неправоспособни водачи.
Прекратени са регистрациите на 2 моторни превозни средства. През периода няма регистрирани
пътнотранспортни произшествия със загинали или
пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Огнеборци от Противопожарен участък – Главиница са потушили пожар в сухи треви в землището на
село Стефан Караджа на 15 март около 21:00 часа.
Няма материални щети.
16-годишен е заловен с наркотици. На 16 март
около 11 часа в двора на учебно заведение в града
при полицейска проверка у него били намерени 1.2
грама суха листна маса, идентифицирана с полеви
наркотест като канабис.
Започнато е бързо производство.
86-годишна жена от село Шуменци е станала
жертва на телефонна измама. На 15 март тя се
доверила на телефонно обаждане от мним полицай и
приела да участва в акция по залавяне на телефонни
измамници. Съгласно получените указания, жената
поставила в найлонов плик сумата от 4400 лв. и го
окачила от външната страна на портата си. Едва
на следващия ден разбрала, че е измамена и подала
сигнал в полицията.
По случая е образувано досъдебно производство.
От полицията отново призовават: Не давайте
пари на непознати! Не съществува практика полицията да иска пари от гражданите за изпълнение
на служебните си задачи. Имайте предвид, че всяко
телефонно обаждане с искане на пари под различни
предлози е измама!
Не се доверявайте, свържете се с близките си или
сигнализирайте на тел.112.
Пожари в сухи треви са гасили огнеборците на
16 и 17 март. Няма материални щети. Спасени са
гора край селата Стефан Караджа и овощна градина край село Зарица. Причина за произшествията е
небрежната работа с огън.
Домакинство, неправомерно присъединено към
електропреносната мрежа, е установено в Тутракан.
Проверката е извършена вчера.
Срещу собственика – на 31 г., е образувано досъдебно производство.
Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан са загасили
пожар в контейнер за смет, възникнал на 20 март
около 19.00 часа в града. Няма материални загуби.
Пластмасов контейнер за разделно събиране на
отпадъци е изгорял в Тутракан. Пожарът възникнал
на 22 март около 12:15 часа вследствие на небрежна
работа с огън. Местни огнеборци загасили пожара и
спасили три контейнера в съседство.

от стр. 1 г-жа Караянчева.
България се нарежда на
едно от челните места
по финансово подпомагане
на двойки с репродуктивни
проблеми. От няколко години Община Тутракан заделя
от бюджета по 10 хил.лв.
годишно за подпомагане
на семейства с репродуктивни проблеми, като по
този начин откликна на
предложението на фондация
"Искам бебе" и се включи в
благородната кауза. Представители на фондацията
нееднократно са посещавали крайдунавския град и
са участвали в различни
събития.
На церемонията, координаторът на "Искам бебе" в
Тутракан - Мария Дичева,
поднесе статуетка на кмета д-р Димитър Стефанов
заради безрезервната му
подкрепа към двойките с
репродуктивни проблеми в
региона.
"Ангели на благодарността" са още премиерът
ɇɚɪɨɞɧɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
Бойко Борисов, финансо- ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɋȺȻȺɇɈȼɩɨɡɞɪɚɜɢɡɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
вия министър Владислав
Горанов, зам.-здравният кметовете на София, Плов- Асеновград, Благоевград,
министър д-р Бойко Пенков, див, Бургас, Варна, Стара Враца, Смолян, Хасково и
Загора, Велико Търново, Дупница.

Караянчева.
На церемонията на „Ангели на благодарността“,
които се присъждат за
особен принос към каузата
на „Искам бебе“ - „За повече
деца на България“, присъстваха министри, народни
представители, кметове,
областни управители от
цялата страна, координаторите и доброволците на
„Искам бебе“ с техните
деца. Статуетките, които получиха номинираните
личности, са изработени
по проект на Бояна Пеева,
художник и скулптор, дългогодишен съмишленик на "Искам бебе". „Наша обща задача е да помогнем на всички
с репродуктивни проблеми
и във всеки български дом
да проплаче дете“, с тези
думи се обърна към гостите председателят на
Народното събрание. „Горда
съм, че съм патрон на това
събитие, защото темата
за детето е важна за всяко
едно семейство. Децата са
нашето бъдеще, те са нашият въздух, за тях мислим
и за тях живеем“, заяви

Заседават Общинските съвети
Тутракан
артенското заседание
на местния парламент
на община Тутракан ще
започне от 9:00 часа днес. В
предварително обявения дневен
ред са включени за разглеждане
11 докладни записки.
Отчетът за изпълнението на Общинска програма за управление на
отпадъците в Община Тутракан за
2017 г. e един от важните въпроси
за разглеждане. Съгласно сключен
договор през 2015 г. сметосъбирането и сметоизвозването в
града и общината се извършва
от "Астон Сервиз" ООД. Същата
година е подновен и договорът
с "ЕКО ПАК България" за изграждане и обслужване на система за
разделно събиране на отпадъци от
опаковки. От Общината докладват,
че през изминалата година и двете
фирми са изпълнявали договори-

М

те си - ежемесечно са представяли
документи и отчети за превозената
смет до Регионалното депо в Русе.
Упоменато е също, че през 2017
г. Общината е водила преговори
с потенциални изпълнители за
сключване на договор за разделно
събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори.
Във връзка с разкриване на
социалната услуга Център за
обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност е
предложението Общинският съвет
да утвърди новата институция като
второстепенен разпоредител с
делегиран бюджет към бюджета
на Община Тутракан.
На вниманието на общинските
съветници ще бъдат още Годишният план за действие по
изпълнението на Стратегията за
развитие на социалните услуги в
община Тутракан за 2018 г. и 2019
г., годишен план за дейностите за

Днес в Тутракан:

Информационна среща на
овощари по актуални проблеми
от стр. 1 с резитбата на костилкови
овощни видове в интензивни насаждения. Предвидена
е и Практическа демонстрация на резитба за
формиране и плододаване
при дървета от костилкови
овощни видове.

Овощарите от района
ще имат възможност да
научат нещо повече за
ефективно отглеждане на
овощни култури в България
от проф. д-р Валентин Личев. Той ще ги запознае още

подкрепа за личностно развитие,
общински план за младежта в
община Тутракан за настоящата
година, както и разпоредителни
сделки с имоти общинска собственост.

Главиница
т 14:00 ч. днес редовно
заседание ще проведе
Общински съвет-Главиница. Сесията ще започне
с предложението на председателя на местния парламент
Месут Алиш за изменение на
Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет гр. Главиница, неговите
комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация.
В предварителния дневен ред
са включени докладни записки
за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за

О

Експерти от Териториалния областен офис на
НССЗ в гр. Силистра ще
представят възможностите за подпомагане на земеделските производители
по Програмата за развитие
на селските райони ПРСР
2014-2020 г.
На следващия ден - 30
март, от 10:00 ч. в конферентната зала на Областния информационен център
в Силистра е организирана
още една информационна среща - за пчеларите.

развитие на Община Главиница
за 2017 г., Годишен отчет по
изпълнение на Програмата за
опазване на околната среда,
както и Годишен финансов
отчет на „Общински превози”
ЕООД.
Важен момент от заседанието
ще бъде дебатът и решението по докладната записка с
предложение за подписване
на тристранно споразумение
за намаляване с 80 на сто на
неразплатено задължение на
Община Главиница по проект
"Реконструкция и изграждане на спортен център в гр.
Главиница", финансиран от
ДФ "Земеделие" по договор
№19/321/01276 от 27.11.2012 г.
За разглеждане са включени
още докладни записки на кмета
на общината Неждет Джевдет
за именуване на улица в с.
Ножарево, разпоредителни
сделки с имоти общинска собственост в селата Зафирово,
Дичево и Суходол.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Доц.д-р Първан Първанов от
Тракийския университетСтара Загора е запознае
интересуващите пчелари
от Силистренска област с
паразитните и микотични
заболявания по пчелите и с
добри пчеларски практики
за превенция и контрол на
заболяванията в пчелина.
На тази среща също ще
бъдат представени възможностите за подпомагане на
земеделските производители-пчелари по национални и
европейски програми.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 март 2018 г.
1 общ работник – средно образование, двусменен
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
режим на работа
образование
1 касиер – средно образование, двусменен режим на
1 машинен оператор, производство на пластмасови
работа
изделия – средно образование
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
- За стажуване
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
1 технически организатор
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА***За всички работни места трудовите договори
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
две направления:
договорът е безсрочен. За учителските места се
- За обучение по време на работа
изисква педагогическа правоспособност.
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
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РЕГИОН

29.03-4.04.2018 г.

митрополит
Два проекта на Община Тутракан Русенският
Наум посети с. Шуменци
одобрени за финансиране
от стр. 1 при реакция и координация в
случай на бедствия и аварии
в трансграничния регион.
Това ще бъде постигнато чрез изграждането на
специализиран център за
обучение на доброволци в с.
Белица, община Тутракан.
Центърът за обучение ще
бъде първият по рода си
на Балканския полуостров,
който ще осигури пълната
гама от съоръжения, необходими за настаняване,

- Община Тутракан - 544
404.58 евро.
Основната цел на проекта е подобряване на готовността за реакция на
доброволческите структури при извънредни ситуации
в трансграничната зона на
Румъния и България.
Освен това, ще бъде подобрена теоретичната и
практическа готовност на
доброволческите структури

учебни занятия и практически обучения.
„Тутракан - Олтеница иновативен културен мост
за устойчиво регионално
развитие” е вторият проект, който е одобрен за
финансиране по Програма
Interreg V - A Румъния-България.
Партньор на Исторически
музей - Тутракан е Музеят
на цивилизацията "Гумелница" в румънския град Олте-

ница, който се намира на
отсрещния бряг на р.Дунав.
Общата финансова рамка
за изпълнението на проекта
възлиза на 466 181,67 евро.
От българска страна акцент в основните дейности
по проекта са изграждането на Културно-информационен център и представянето битката за Тутракан
(5-6 септември 1916 г.) чрез
технологиите за виртуална
реалност.

Комисия „Военни паметници“ обсъди
актуални въпроси, свързани с регистъра
на паметниците в област Силистра
Областна администрация
Силистра бе проведено
първото за годината заседание на Областна комисия
„Военни паметници“ с участието
на представители на общините от Крайдунавска Добруджа,
както още на неправителствени
организации, свързани с военни
от резерва и на ветерани от войните, информират от областната
пресслужба.
Заседанието бе водено от заместник-областния управител

В

Стоян Бонев при следния дневен
ред: утвърждаване и актуализация
на Областен регистър и картотека
на военните паметници в област
Силистра; съгласуване на заявки
от общините до Министерство на
финансите за целево субсидиране
на ремонти и благоустройство на
паметници в тежко състояние или
за възстановяване на разрушена
инфраструктура.
В момента 44 са паметниците
в област Силистра, които имат
военен статут, т.е. са свързани
с гибелта на български войници
и офицери, дали живота си за
свободата на Родината. Предстои

да бъдат подготвени документи за
включване или допълване към тях
на Мемориална стена на славата
към паметника на 31 силистренски
пехотен полк – Железен, изградена
от Инициативен комитет.
Актуално за момента е съставяне на специализирана приемателна
комисия от община Силистра, за
да бъде издаден Акт 16, които ще
узакони изграденото съоръжение
с изписани имената на загиналите
във Втората световна война. В ход
влизат и процедури също с учас-

тието на община Силистра относно
предложението на инициатори от
село Калипетрово за изписване
на имената на загинали бойци и
командири от селото. Желанието
им е това да стане на стената на
новоизградената камбанария на
местния православен храм „Св.
Димитрий“, чийто юбилей бе
честван наскоро.
Обменена бе информация относно предложенията на общините
от област Силистра за необходимостта от средства за ремонти
на паметници. Писмена документация е предоставена от няколко общини. Община Силистра е

Критично повишение
на нивото на р.Дунав
ъв връзка с повишаването
на нивото на река Дунав и
съгласно компетенциите
на регионалните органи в област
Силистра са извършени няколко
действия с цел недопускане на
евентуални наводнения в област
Силистра, съобщи пред журналисти зам.-областният управител
Стоян Бонев на 27 март. Данните

В

показват, че нивото на река Дунав
същият ден при Тутракан е било
750 см., а при Силистра - 714 см.,
По правило след преминаване
на 7-метровата граница замерването е на всеки час, а при необходимост и по-често - това става от
служителите на Хидрометеорологична станция Силистра, припомни
Стоян Бонев.

а 24 март т. г.Негово
Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум посети с. Шуменци, Тутраканска духовна
околия, където отслужи
света литургия в храм „Св.
Георги”. На архиерея съслужиха ст. ик. Илия Тонков,
архиерейски наместник за
Тутраканска духовна околия,
ст. ик. Георги Георгиев,
архиерейски наместник за
Разградска духовна околия,
прот. Михаил Михайлов, енорийски свещеник в селото,

Н

и дякон Недялко Димитров.
По време на богослужението пяха хористи от братствения хор при храм „Св.
Николай” - гр. Тутракан.
На светата литургия
присъства и Калина Михайлова, кмет на селото.
Негово Високопреосвещенство произнесе проповед за историята на
Акатиста на Св. Богородица, пожелавайки на християните да имат винаги
молитвената закрила на
“ТГ”
Божията майка.

Стартира вторият транш по
Оперативна програма за храни на ЕС
З

поискала след специален оглед
за възстановителни ремонти и за
благоустройство на паметника на
31 полк (конкретно за компрометирани стоманени части), както и
на Мемориално военно гробище
край КГПП.
Община Тутракан е обявила
необходимост от средства за
Мемориален комплекс – Военна
гробница Шуменци 1916, и за
възстановяване на 2 участъка от
запазената уникална укрепителна
система на Тутраканската крепост
– за целта ще бъде потърсена
логистична подкрепа и от Военна
академия „Г. С. Раковски“ София.
Община Главиница е предоставила проектно-сметна документация за три обекта – паметници в
общинския център, в село Зафирово и в село Малък Преславец. За 3
паметника е заявката и от община
Алфатар: за паметник в центъра
на общинския град, както още за
селата Алеково и Цар Асен.
В процес на узаконяване ще
трябва да премине и изграденият
преди 10 години от Инициативен
комитет паметник на загинали
Ботеви четници и на участници във
Втората световна война в село Ястребна, община Ситово, за което бе

поет ангажимент от представителя
на общинската администрация.
Коментирана бе и темата за
поддръжката на паметниците в
област Силистра, свързани със
събития с участието на бойци и командири от Съветската армия през
1944-1945 г. Включително и за
възможността да се кандидатства
за подкрепа пред дипломатическото представителство на Русия,
чиито представители всяка година
преди 9 май – Ден на Победата над
хитлеризма, посещават знакови
места в областния град, в градовете Тутракан и Дулово, както още в
селата Межден и Проф. Иширково.
Във връзка с разширяване на
регистъра на военните паметници в
област Силистра, както и по въпроси, възникнали междувременно,
ще бъде своевременно проведено
ново заседание на Комисия „Военни паметници“ в област Силистра.
В работата на Областна комисия
„Военни паметници“ взеха участие
двама представители на община
Тутракан - Стефка Станкова, директор на Дирекция "Хуманитарни
дейности" в общинската администрация и директорът на Историческия музей - Петър Бойчев. (на
“ТГ”
снимките)

Още на 19 март със заповед на
областния управител на област Силистра на кметовете на общините
Силистра, Тутракан, Главиница и
Ситово е разпоредено денонощно
да замерват нивото на р. Дунав.
При възникване на опасност от
наводнение те трябва да оповестят
населението от застрашените райони в съответствие с общинските
планове за защита при бедствие – в
раздел „Защита от наводнение".
При необходимост кметовете имат
право да използват децентрализираната сиренно-оповестителна
система. Задължени са също да
обезопасят тръбните и шахтови
кладенци за питейна вода, нами-

ращи се в заливаемите тераси.
Зам. областният управител увери,
че те са организирали групите си
за 24-часово наблюдение, както и
правят преглед на критичните места по дигите. При необходимост
ще започне тяхното тампониране,
надграждане и укрепване. Междувременно от писмо до областните управители от „Напоителни
системи“ - клон Русе, става ясно,
че са привели плановете си към
първо ниво, в резултат, на което са
обновили аварийните си складове
по места. Вече районът на Тутракан
е процес на зареждане от тяхна
страна с пясък, а служителите
им замерват нивото и докладват

ɚɩɨɱɧɚ ɪɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭ
ɤɬɢ ɨɬ ɜɬɨɪɢɹ ɬɪɚɧɲ
ɩɨ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɯɪɚɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɋɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɳɟ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ
ɩɨɝɪɚɮɢɤɢɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨ
ɦɚɣ
ȼ ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰ ɚ ɩɭɧɤ ɬ ɴ ɬ  ɫ ɟ  ɧ ɚ ɦ ɢ ɪ ɚ  ɧ ɚ  ɭɥ 
ÄȽɋɊɚɤɨɜɫɤɢ³  Ɋɚɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɡɚɩɨɱɧɚ ɧɚ  ɦɚɪɬ ɢ
ɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɞɨɚɩɪɢɥ
ȼɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟ
ɳɟɫɟɪɚɡɞɚɜɚɬɜɨɮɢɫɚɧɚ
ȻɑɄɧɚɭɥÄɄɪɟɩɨɫɬɬɚ³ɨɬ
ɚɩɪɢɥɞɨɦɚɣ
ȼɫɟɤɢ ɩɪɚɜɨɢɦɚɳ ɳɟ ɩɨ
ɥɭɱɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɫɪɟɳɭ ɩɨɞɩɢɫ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ
ɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚ ɨɬ
Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨ
ɦɚɝɚɧɟɢɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɫɴɫ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɧɢɬɟ
ɜɥɚɫɬɢ
ȼɫɢɱɤɢɩɪɚɜɨɢɦɚɳɢɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɜɫɩɢɫɴɰɢɬɟɧɚȺɝɟɧɰɢɹ
ɬɚɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɳɟɩɨɥɭɱɚɬɩɨɤɝɨɬ
ɜɢɞɚ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɥɟɳɚɤɝɪɢɛɧɢɤɨɧɫɟɪɜɢ
ɤɝɝɪɚɯɤɨɧɫɟɪɜɚ
ɤɝɥɸɬɟɧɢɰɚɤɝɞɨɦɚɬɟɧɨ
ɩɸɪɟ   ɤɝ ɛɢɫɤɜɢɬɢ 
ɤɝɢɦɟɞɤɝ
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɢɦɚɬ
ɥɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɞɩɨ
ɦɚɝɚɧɢ ɫ ɰɟɥɟɜɢ ɩɨɦɨɳɢ ɡɚ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɡ ɨɬɨɩɥɢɬɟɥɟɧ
ɫɟɡɨɧ  ɝ  ɦɚɣɤɢ
ɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɤɢ  ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨ
ɥɭɱɚɜɚɥɢ ɦɟɫɟɱɧɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɞɟɬɟɞɨɧɚ
ɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɩɨ

ɪɟɞɚɧɚɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɫɟɦɟɣɧɢɬɟɩɨɦɨɳɢɡɚɞɟɰɚ
ɤɴɦɦɨɤɬɨɦɜɪɢɝ
ɥɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɢ
ɥɢɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɰɟɥɟɜɚɩɨɦɨɳ
ɡɚɭɱɟɧɢɰɢɡɚɩɢɫɚɧɢɜɩɴɪɜɢ
ɤɥɚɫɩɨɱɥɚɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚ
ɫɟɦɟɣɧɢɬɟɩɨɦɨɳɢɡɚɞɟɰɚɡɚ
ɭɱɟɛɧɚɬɚɝ
ɥɢɰɚɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɢ
ɥɢ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢ ɢɥɢ ɦɟɫɟɱɧɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɢ ɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɩɪɢ
ɛɥɢɡɤɢɢɪɨɞɧɢɧɢɢɜɩɪɢɟɦɧɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɩɨɪɟɞɚɢɭɫɥɨɜɢ
ɹɬɚɧɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɡɚɩɪɢɥɚ
ɝɚɧɟɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɡɚɤɪɢɥɚɧɚ
ɞɟɬɟɬɨ ɤɴɦ ɦɟɫɟɰ ɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɝ
 ɥɢɰɚ ɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢɧɰɢ
ɞɟɧɬɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɩɪɢ ɛɟɞ
ɫɬɜɢɹ ɢ ɚɜɚɪɢɢ ɩɪɢ ɮɨɪɫɦɚ
ɠɨɪɧɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɩɨɞɩɨ
ɦɨɝɧɚɬɢɫɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɩɨɦɨɳ
ɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɨɬɉɪɚɜɢɥ
ɧɢɤɚɡɚɩɪɢɥɚɝɚɧɟɧɚɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɜɴɡ
ɨɫɧɨɜɚɧɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɨɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɧɨɧɢɜɨɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨ
ɥɢɲɟɧɢɟɤɴɦɦɟɫɟɰɨɤɬɨɦɜɪɢ
ɝ
 ɥɢɰɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ 
ɬɪɚɣɧɢ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɫ ɱɭɠɞɚ
ɩɨɦɨɳ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢ
ɨɧɧɢɞɨɛɚɜɤɢɩɨɪɟɞɚɧɚɁɚ
ɤɨɧɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɧɚɯɨɪɚɬɚ
ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ
ɥɢɱɟɧ ɞɨɯɨɞ ɞɨ  ɥɜ ɤɴɦ
ɦɟɫɟɰɮɟɜɪɭɚɪɢɝ
 ɥɢɰɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɟɫɟɱɧɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɡɚ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɞɟɬɟɫɬɪɚɣɧɨɭɜɪɟɠɞɚɧɟɩɨ
ɪɟɞɚɧɚɱɥɞɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɫɟ
ɦɟɣɧɢɬɟɩɨɦɨɳɢɡɚɞɟɰɚɤɴɦ
ɦɟɫɟɰɮɟɜɪɭɚɪɢɝ “ТГ”

по съответния ред. Оповестени
и събрани са аварийните групи
в областите Силистра и Русе, и
се извършват обходи по дигите.
Кметовете на общини определят
критичните участъци, за да се знае
къде е възможно да има нужда от
реакция, припомни Стоян Бонев.
Областна дирекция за Пожарна
безопасност и защита на населението има задължението да прави

организация при необходимост
за своевременно раздаване на
чували с пясък за надстрояване на
диги. Това става след поискване от
кметовете на общини и на ръководителите на застрашените инфраструктурни обекти и съоръжения
на територията на област Силистра. Няма опасност за населението
на този етап, заяви в заключение,
зам.-областният управител. “ТГ”
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От 1 април 2018 г.
„Пътят на свободата от Шипка до Сан Стефано” една изложба на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа” Лятно работно време за обекти
на Историческия музей

ъв връзка със 140-годишнината от подписването на Сан
Стефанския мирен договор, Национален парк-музей
„Шипка-Бузлуджа“ организира изложба „Пътят на
свободата от Шипка до Сан
Стефано". Тя ще гостува в
Тутракан от 4 април до 11
май т.г.
Целта на изложбата е
да представи едни от найважните сражения по време
на Руско-турската война
1877-1878 г., довели до
подписването на предварителния мирен договор в
градчето Сан Стефано.
Изложбата започва с
августовските боеве за
Шипка и проследява внезапната турска атака през
септември, описва подвига
на руския войник по време
на Зимното шипченско стоене, падането на Плевен и
всеобщото настъпление на

В

руската армия, завършило
с достигането на руската
армия пред стените на Цариград и подписването на
мирен договор, с който се
възстановява българската
държава.
В изложбата участват и
движими културни ценности от фонда на НПМ „Шипка-Бузлуджа" - пушки, саби,
тесак, щикове, пистолети,
патрони, бинокъл на участник във войната, юбилейни
монети, пощенски пликове, картички и оригинални
снимки на 8-ма тунджанска
дивизия по време на възстановки на боевете на Шипка
през 1909 г.
Художествените картини
от български автори (от
фонда на НПМ „Шипка-Бузлуджа“), рисувани във връзка
с годишнини от войната,
онагледяват трудния път
на Освобождението.

ъвеждането на лятното часово време
налага обектите на
Исторически музей-Тутракан да преминат на ново
- лятно работно време, от
началото на м.април т. г.
Експозициите на Етнографски музей "Дунавски
риболов и лодкостроене" и
Исторически музей - Тут-

В

ракан ще бъдат отворени
за посещение в делничните
дни от 8:00 до 12:00 часа и
от 13:00 до 17:00 часа, а в
събота и неделя - от 9:00
до 16:00 часа.
Мемориал " Военно гробище-1916 г." е отворен
за посещение ежедневно с
безплатен вход.
“ТГ”

Честита победа!

Гимнастика на душата
Домът на нашето тяло
акто ви казах миналия път, много
е важно как ще е
подреден домът на нашето тяло. Това е условие
да се чувства доволен и
щастлив.
Безспорно едно от найважните помещения е
кое? Разбира се, спалнята. Това е най-свято
и сакрално място. Не
само, че там се спи и
човек възстановява силите и енергията си, а
и мястото, където се

К

създава живот. В спалнята любовта трябва да
струи от всяко ъгълче,
да прелитат ангелчета
и амурчета, да ухае на
мечти.
Сигурно си мислите,
че такава спалня трябва
да имат само младите?
Не, тя трябва да бъде
такава за всеки независимо на каква възраст е.
Защото тя е олтар, тя
е сърцето на дома, тя е
центърът.
И така, този олтар
трябва да е боядисан
в пастелни цветове.
Цветове, които да успокояват, да ви докарват
до трас. Някои предпочитат червения цвят.
Да, той е агресивен и
действа твърде сексуално, затова си помислете
още веднъж. Червено или
бледо розово? Бледо розово или червено?
Леглото да е разположено така, че да виж-

дате врата. Това ще
ви осигури чувство за
сигурност. Обаче трябва да е по-далеко от
същата тази врата. И
непременно до стената.
Непременно. А самото
легло трябва да е широко, с удобна височина, постлано с мека покривка.
Има някои неща, които
са табу за спалнята. И
това са огледало, телевизор и компютър.
Те носят лоша енергия,
затрудняват ума и на-

товарват духа. Така че
без тях.
И още нещо - не превръщайте спалнята в
килер! Изхвърлете старите вещи! Под леглото над леглото трябва
да има свободно пространство, което да ви
позволява да дишате
свободно.
А осветлението? Ах,
осветлението влияе
върху настроението и
енергията. Така че купете няколко крушки и
експериментирайте коя
излъчва вашата светлина.
Да знаете колкото
по-добре си починете
през нощта, толкова
по-спокоен и пълноценен
ще е денят ви. Така че
влезте в спалнята и се
потопете в съня. Ще ви
поникнат криле, с които
ще отлетите в незнайни
чудни светове. Лека нощ!

Учителят

пролетна въпросителница
1. Кога започва пролетта през 2018 г.?
а/ на 19 март
б/ на 21 март
в/ на 20 март
2. Кога е пролетта в Южното полукълбо на
земята?
а/ март, април, май
б/ септември, октомври, ноември
в/ декември, януари, февруари
3. Какво настъпва на Първа пролет?
а/ пролетно равноденствие
б/слънчево затъмнение
в/ лунно затъмнение
4. От кого е стихотворението „Песента на
синчеца":
Малко цвете съм в полето,
аз съм синият синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец.
а/ Иван Вазов
б/ Асен Разцветников
в/ Леда Милева
5. С колко цвята е пролетната дъга?
а/ с шест
б/ с четири
в/ с осем
6. Какво трябва най-напред да се направи през
пролетта?
а/да се почисти дома
б/ да си хапнеш една пържола
в/ да отидеш на екскурзия
7. За какво е най-вече време пролетта?
а/ за любов
б/ за чистене
в/ за детоксикация
8. С бял нагръдник с чер сукман, чак в небето
се издига. До зеления Балкан, в първа пролет тя
пристига. Що е то?
а/ лястовичка
б/ щъркел
в/ гарга
9. Бяло цвете в бялата градина, с нежно, крехко
стъбълце. Бори се с неотстъпващата зима да
зарадва малкото дете.
а /калия
б/ кокиче
в/ теменужка
10. Рибар без сак, без мрежа край гьол за риба
чака. Що е то?
а/ щъркел
б/ рибар без късмет
в/ жаба
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. Б; 3. А; 4.
А; 5. Б; 6. А; 7. А; 8.А; 9. А; 10. В

тборът на момичетата /5 - 7 клас/ от СУ "Христо Ботев" се класирали се на първо място в областното състезание по волейбол, което е част
от Ученическите спортни игри, информираха техните
треньори Галина Спасова и Ивелин Спасов.
Първата среща с отбора на Дулово е завършила при
резултат 2:1 гейма в наша полза, а втората - срещу
Силистра с 2:0.
“ТГ”

О

Лотарията с касови бележки
с 4500 последователи
във Фейсбук
ад 11 милиона касови
бележки са регистрирани до този момент
за участие в надпреварата
за 50 000 лв., голямата
награда във втория сезон
на Лотарията с касови бележки на НАП. Фискалните
бонове, записани в играта
до сега, са на обща стойност 157 млн. лв., а средно
за шестте месеца от
старта на Лотарията един
участник регистрира по
около 200 касови бележки.
Лотарията с касови бележки набира популярност
и в социалната мрежа
Фейсбук. Там страницата
на играта - https://www.
facebook.com/kasovbon, има
близо 4500 последователи
и 4130 харесвания от регистрирани потребители.
Над от феновете на Лотарията във Фейсбук са
от столицата, а 75% - са
жени.
Следващата седмична
награда ще бъде изтеглена на 2 април в сутрешния
блок на bTV, малко преди
9,00 ч. Късметлията ще
получи чисто нов таблет с
впечатляващи показатели
и две камери. Четвъртата
месечна награда, която е
2000 лв., ще бъде изтеглена
на 16 април, отново в ефира
на bTV.
В данъчната лотария

Н

имат право да участват
всички български граждани, които са навършили
14 години и регистрират
фискалните си бонове в
интернет, на специално
създадения за целта сайт
– www.kasovbon.bg. Както
и през миналата година,
данните, които трябва да
бъдат въведени за участие,
са стойността на покупката, датата и часа, в
който е издадена касовата
бележка. Няма ограничения
за минимална или максимална стойност на покупките,
допълват от НАП.
* * *
ъм лотарията с касови бележки има
засилен интерес и
от гражданите в област
Силистра. Към момента
в областта са активни
668 потребителя. Регистрирани са общо 144 960
броя касови бележки. Поголямата част от тях са
регистрирани чрез сайта
www.kasovbon.bg - 143 466
броя, а чрез мобилните приложения - 1494 броя, като
5876 от общия брой са регистрираните ПОС бележки. Общата за областта
сума на регистрираните
касови бележки от старта
на кампанията до момента
е 1 824 469,71 лв.

К

“ТГ”
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ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЯВА

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-352/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи от общинския
поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в землището на село Преславци, съставляващ поземлен имот №011117, с площ от 0,956 /
деветстотин петдесет и шест кв.м/, трета категория, местност „Лозята”
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 924,00 /деветстотин двадесет и четири лв/ лева.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
начална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 10% (десет процента) от обявената начална тръжна цена и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа
на 23.04.2018 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед №
РД-04-352/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 23.04.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и
четири) лв. с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в
Заповед № РД-04-352/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 24.04.2018 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
23.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-357/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване: „НИВА” за срок от
5 (пет) стопански години (01.10.2018 г. – 30.09.2023 г.) за землищата на с. Нова
Ɍɚɛɥ
Черна и с. Цар Самуил.
ɢɰɚ
Обект на търга са следните недвижими имоти:




































Ɂɟɦɥɢɳɟ

ɉɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ʋ

Ɇɟɫɬɧɨɫɬ

ɉɥɨɳ/
ɞɤɚ

Ʉɚɬ.

ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ/ɞɤɚ

Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ
ɡɚ ɢɦɨɬ

(1)

(2)

(3)
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(6)
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ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
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ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
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ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ
ɐɚɪɋɚɦɭɢɥ






































ɇɚɞɨɪɟɯɢɬɟ
ɇɚɞɨɪɟɯɢɬɟ
ɉɨɞɥɨɡɹɬɚ
Ʉɨɜɚɧɥɴɤɚ
Ʉɨɜɚɧɥɴɤɚ
Ʉɨɜɚɧɥɴɤɚ
Ʉɨɜɚɧɥɴɤɚ
Ʉɨɜɚɧɥɴɤɚ
Ʉɟɧɟɜɟɪɥɢɤɚ
Ƚɨɪɚɬɚ
Ʉɭɡɭɤɭɥɚɤ
ɘɩɟɪɫɤɢɩɴɬ
Ƚɪɟɞɚɛɚɢɪ
Ɉɪɬɚɣɨɥɭ
Ⱥɥɚɧɝɶɨɥ
Ⱥɥɚɧɝɶɨɥ
Ⱥɥɚɧɝɶɨɥ
Ⱥɥɚɧɝɶɨɥ
Ⱦɟɪɟɬɨ
Ⱦɟɪɟɬɨ
ɋɹɧɨɜɫɤɢɩɴɬ
ɋɹɧɨɜɫɤɢɥɨɡɹ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
ɋɹɧɨɜɫɤɢɥɨɡɹ
Ʉɚɡɚɥɞɠɢɤɚ
Ʉɚɡɚɥɞɠɢɤɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ɏɨɧɞɨɜɢɦɟɫɬɚ







































































ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ
(8)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Търгът ще се проведе при първоначална годишна наемна цена за декар, подробно
описана в колона № 6 (шест) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена за декар.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 8 (осем) от горната таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа на 23.04.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-357/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 23.04.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лв.
с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед
№ РД-04-357/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 24.04.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 04.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
23.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

Със Заповед № РД-04-354/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване: „НИВА” за срок от
Ɍɚɛɥ
5 (пет) стопански години (01.10.2018 г. - 30.09.2023 г.) за землището на с.
Сяново.
ɢɰɚ
Обект на търга са следните недвижими имоти:
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Търгът
ще се проведе при първоначална годишна наемна цена за декар, подробно
описана в колона № 6 (шест) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена за декар.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 8 (осем) от горната таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа на 25.04.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-354/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 25.04.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лв.
с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед
№ РД-04-354/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 26.04.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 13:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
25.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

В Главиница - с грижа за
бедстващите щъркели

а 21 март т. г. в Общинска администрация – гр. Главиница бе
получен сигнал от кмета на

Н

село Сокол. При извършена
проверка бяха преброени
над 100 щъркела в близост
до водоема.
Служители от отдел „Управление и стопанисване на
общински гори”, заедно с
кмета и секретаря на село
Сокол предприеха действия
по изхранването на гостуващите птици с риба.
През седмицата бяха проведени акции по изхранване
на гладни щъркели от служители на Общинска администрация гр. Главиница и
екип от ОП "Общински имоти и комунални дейности"
село Сокол – Иванка Донче- - гр. Главиница в селата
ва, за бедстващи птици от Сокол, Коларово, Зафирово
вида "бял щъркел" в района и Малък Преславец.
“ТГ”
на „Голямата чешма” на

6

ОБЩНОСТ

29.03-4.04.2018 г.

Сафет Халид - добротворецът от Зарица! Ловците подхраниха дивеча
Guardian", турския "Milliyet", италианския "La Republika", немската
преса също я отрази.
"Птиците бяха измръзнали и ги
намерих в крайпътната нива между
селата Зарица и Звенимир. Ще
ги държа на топло и ще ги храня
с риба поне една седмица", каза
тогава Сафед Халид. Нито за миг
той не се е поколебал как трябва
да постъпи. А щъркелите буквално
са били сковани в лед след падналия дъжд температурите паднали
драстично и всичко се заледило.

прелетните птици и да донесат
храна за тях. От Община Главиница
оказаха пълно съдействие и също
доставиха риба за щъркелите, а
за благородната постъпка Сафет
Халид ще бъде награден.
Приятната изненада дойде и от
екоминистерството - зам.-министърът на МОСВ Красимир Живков,
директорът на РИОСВ Русе Любомир Атанасов и зам.-областният
управител на Силистра Стоян

Ивелин Статев бяха връчени на
Сафет Халид, Кметство Зарица и
Левент Садък.
Екоминистърът изпрати и специален подарък за Сафет Халид
– екопечка на твърдо гориво.
Инициаторът на акцията благодари
на всички за вниманието: „Благодаря на всички хора в България и
по света, които ме подкрепихте
(включително и във Фейсбук).
Знам, че щъркелите са божествени

от стр. 1
ɋɛɨɝɭɜɚɧɟɫɳɴɪɤɟɥɚ

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Тази вечер спасихме четири
живота на щъркели, които бяха
буквално сковани и замръзнали
от поледицата в силистренското
с. Зарица. Приютил съм ги на
топло, дано съм направил добро“
- това написа в социалната мрежа
Фейсбук на 18 март в 22:32 часа
Сафет Халид. И добави снимки на
щъркелите - в стая, вече на топло.
Тази благородна постъпка буквално "взриви" мрежата - стотици
хора изразиха своята подкрепа и
станаха съпричастни с нея, като
му предлагаха и съдействие при
необходимост за настаняване
на птиците в спасителен център.
Над 10 хиляди потребители на
Фейсбук харесаха публикацията
на Сафет Халид, а над 8 хиляди
я разпространиха споделяйки я
профилите си.
Така добрата новина стигна до
националните медии - телевизии,
радио, вестници, информационни
сайтове. И не само - доброто дело
на Сафет бе отразено от Агенция
France presse, английския в. "The

Краката на птиците приличали на
тънки алени висулки.
Кметът на Зарица Феджри Билял съобщи, че са създадени
групи, които търсят бедстващи
птици в землището на селото, а в
социалната мрежа непрекъснато се
подаваха сигнали, придружени със
снимков материал за бедстващи
щъркели по обледените полета в
Силистренско.
Сафет Халид призна, че никога
не е мислел, че ще зарази с примера си десетки хора, които спасиха
много щъркели от измръзване
след неговия пример. Според Левент Садък от Зарица - първият,
забелязал щъркелите в беда, е
съвсем нормално действие да
спаси птиците в беда.
През седмицата много хора посетиха дома на Сафет, за да видят

ɋɚɮɟɬɏȺɅɂɅɛɟɩɨɡɞɪɚɜɟɧɨɬɡɚɦɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɆɈɋȼ
ɄɪɚɫɢɦɢɪɀɢɜɤɨɜɢɡɚɦɨɛɥɚɫɬɧɢɹɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧȻɨɧɟɜ

Бонев, заедно с представители на
неправителствената организация
„Зелени Балкани“, посетиха село
Зарица във връзка с местната
акция за спасяване на щъркели,
осъществена от Сафет Халид и
неговите съселяни, за която говори
в цялата страна.
Поздравителни адреси от министъра на МОСВ Нено Димов и от
Областна администрация Силистра
от името на областния управител

птици, символ на здраве и дълголетие. Спасих петте щъркела и го
направих със сърце и съвест. Нека
тези щъркели да донесат на всяко
семейство, без значение религия,
етнос и вяра благословение, здраве и късмет“.
Тази седмица температурите
се повишиха и щъркелите вече
са сред природата, но човешката
постъпка на Сафет Халид ще се
помни.

"Народното творчество - красота,
мъдрост, родолюбие"
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Децата растат бързо
и неусетно. Още от малки
знаят какво е Космос и
компютър, мобилен телефон и Интернет. Изучават
чужди езици. Така неусетно понякога забравяме
корените си. Тази вечер
посвещаваме на народното
творчество. Учениците от
2-ри "а" клас много усърдно
се готвиха. Направихме

богат кът, разучихме български народни приказки,
песни и народни хора, украсихме класната стая с
много народни мотиви." С
тези думи се обърна към
всички присъстващи при
откриването на празника
"Народното творчество
- красота, мъдрост, родолюбие" класната ръководителка на 2-ри "а" клас в СУ
"Христо Ботев" - Добринка
Вълкова, която заедно с колежката си Емилия Шарбанова бяха подготвили една
чудесна изненада.
И наистина, това, което
показаха малките ученици, накара всички да се
почувстват празнично, да
забие радостно сърцето
при всяко изпълнение на
песен или танц, по лицата
да има много усмивки.
С български народни носии бяха облечени не само
децата, но и техните
родители и учители. За носиите от различните фолклорни области на държава
разказа учителката Румяна
Стоянова. Учениците даваха верни отговори на
гатанки, казваха пословици
и предизвикаха искрен смях
с различни скоропоговорки.
Всъщност, така се възпитава родолюбие!

циалист "Ловното стопанство" в СЛРД „Сокол"
- Тутракан. Той информира,
че през последната седмица
ловците от дружеството,
което обхваща общините
Тутракан и Главиница, са
подхранили дивеча, като
са разнесли храна по определените за това места
- хранилки.
Дружинките в ЛРД "Сокол"
са 16 на брой - по една в
Черногор, Осен, Стефан
Караджа, Главиница, Калугерене, Ножарево, Падина,
Сокол, Дичево, Суходол, Коларово, Богданци, Зафирово,
Тутракан, Долно Ряхово и
Малък Преславец.

Всяка година, на база на
пролетната таксацията на
дивеча, през есента се прави План за ловно-стопански
мероприятия, който включва
изграждане на хранилки за
едър и дребен дивеч и набавяне на фураж - груб, сочен
и концентриран.
За отиващия си вече зимен сезон бяха набавени 35
тона царевица, 60 тона люцерна и 5 тона сол. С тях са
направени близо 100 хранилки-сеновали за груб и концентриран фураж - за едрия
дивеч, както и 250 хранилки
за дребен дивеч - фазани,
яребици и зайци разположени
на територията на цялото
ловно стопанство.

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

На разходка из музея

Поетично четене в библиотеката

а 21 март отбелязахме
Световния ден на поезията. Решението е взето
на Генералната конференция на
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и
културата, проведена в Париж. От
1999 г. този ден се празнува с цел
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да популяризира не само писането
и публикуването, но и четенето на
сътворената поезия по света.
По този повод, заедно с второкласниците, участващи в групата
"Аз уча български език" по проект
"Твоят час" и ръководени от г-жа
Даринка Иванова, проведохме

поетично четене в училищната
библиотека.
Основната тема, към която насочихме вниманието си, бе пролетта.
Учениците прочетоха изразително
и емоционално популярни стихотворения от български поети,
пишещи за деца. Гледаха с интерес видеоклипове, създадени по
поетични творби и с прекрасни
пролетни песни. Пяха с усмивки на
лицата заучени песни за този прекрасен годишен сезон. Прекрасно
разбираха, че ако не са творбите
на поетите, не биха съществували
техните любими песни. Тържествено и емоционално изпяха две
от тях: „Де е България“ и „Аз съм
българче“. И не само пяха - те дори
танцуваха с желание. Писаните
поетични слова ни предизвикаха
да дадем воля на чувствата.
Благословени да са поетите!
Нека да продължават да ни радват
луб "Опознай родния край"
със своите стихове, които са неизпри Обединено училище
черпаем източник на вдъхновение!
"Иван Вазов"- с. ЗафироАнка КОЗАРЕВА во, организиран по проект "Твоят
час" на ОП "Наука и образование и
интелигентен растеж", е съставен
от ученици от 5-ти и 6-ти клас с
ръководител Зюлейха Али. Работата в групата за дейности по
интереси води до установяване
на трайни връзки на учениците с
културните институти, местното
население и обществените организации, стимулира ги към участие

К

Урок за астрономическите обсерватории
тбелязахме Международния ден на астрономическите обсерватории
(16 март) чрез интерактивен урок
в училищната библиотека със
седмокласниците от група ЦДО и
г-н Красимир Друмев. Този ден
се чества за пръв път през 1990
г. в Италия.
Гледахме документалния филм
"Космическите очи на България",
който популяризира дейността
на Националната астрономическа
обсерватория. Научихме, че тя се
намира на връх Рожен в Източните
Родопи, близо до град Чепеларе. Стопанисва се от Института
по астрономия към Българската
академия на науките. Там се намира най-големият двуметров
телескоп на Балканите - „аналог
на четиридесет хиляди чифта очи,
гледащи към небето“. Впечатлиха
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ни характеристиките на телескопите. Обсерваторията е открита
официално на 13 март 1981 г. и
е най-голямата на Балканите. Редовната и наблюдателна дейност

по научни програми датира от
септември 1980 г.
Проследихме с интерес и видеоклип, който ни разказа за Слънцето, планетите и планетите-джудже-

Нови отличия за Школата от Зафирово
началото на месец март, по
пощата, пристигнаха наградите на децата от Школата
по приложно и изобразително
изкуство при НЧ „Христо Ботев 1901 г.”, с.Зафирово с ръководител
Лорета Станева за участието им в
два национални конкурса.
Първите са от участието им в НК
„Кукерите” организиран в бургаския град Българево.
Всички седем участници - Преслав Михайлов - 10 г., Преслава
Костадинова - 7 г., Галена Василева - 11 г., Весела Аврамова - 9 г.,
Емилия Демирова - 8 г., Емил Кямилов - 8 г. и Дейвид Кямилов - 7 г.,
които представиха в конкурса десет
рисунки на тема "Кукери" получиха
грамоти и предметни награди.
Комплексно нашата Школа е

В

Приказки за възрастни
ой беше виртуален маниак.
Компютърът беше дясната
му ръка. Не, не, той беше
същността му, неговото второ
аз, душата му. Сърфираше ежедневно, ежечасно, ежеминутно,
ежесекундно. Рядко излизаше от
стаята си. И доходите му идваха
от компютъра. Пазаруваше чрез
него, плащаше си сметките чрез
него, живееше чрез него.
Един ден му дойде на ум да
направи такава програма, в която
виртуалното пространство да
придобие реалност. Работи дълго
и най-сетне постигна резултат.
С разтуптяно сърце кликна и изведнъж стаята му се превърна в

Т

7

ОБЩЕСТВО

29.03-4.04.2018 г.

Тадж Махал. Той тръгна по алеята
и влезе през масивната врата.
Мина покрай мавзолея и се озова
до величествена червена сграда,
която се наричаше Къща за гости.
Влезе в Тадж Махал и се озова в
залата с гробове. Той вървеше и се
опиваше от гледките. Беше просто
прекрасно.
От тогава не се насити да се разхожда по света. Къпеше се в Атлантическия океан, без да се измокри,
вървеше през пустинята, без да
ожаднее, докосваше слънцето,
без да се изгори. Виртуалния свят
беше станал за негова реалност.
Веднъж, когато седеше в оазис,
приближи прайд лъвове. Той

та. Разгледахме илюстрованите
енциклопедии „Звезди и планети“
и „Да надникнем в Космоса“. Проведохме състезание и проверихме
знанията си за небесните тела в
Слънчевата система. Двата отбора
се справиха отлично с поставените
задачи.
Този урок ни помогна да осъзнаем, че трябва да ценим труда на
учените, работещи в обсерваториите, които продължават да търсят
чужди светове и отговори на
въпросите, отнасящи се до нашата
Слънчева система. Поздравения за
техния неуморен труд!
Анка КОЗАРЕВА
класирана на трето място в раздел
"Изобразително изкуство", за което
децата получиха грамота.
По-късно пристигна и наградата
от НК „Свети Трифон Зарезан”, гр.
Сунгурларе. За второто си място
Школата към НЧ „Христо Ботев
- 1901 г.”, с. Зафирово получи
статуетка и грамота.
В конкурса, същите деца от
Школата, участваха и в двата раздела - приложно и изобразително
изкуство. В раздел "Изобразително
изкуство" бяха представени седем
рисунки, а в раздел "Приложно
изкуство" - пет творби.
В конкурса „Св. Трифон Зарезан”
зафировската Школа участва за
девета година.и винаги са печелени индивидуални и комплексни
награди.
Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА

Виртуално
докосна един от тях. Ръката му
премина през него, а лъвът не
реагира. Тогава изпита някакво
чувство на досада. Искаше му се
лъвът да изреве и да го захапе.
Искаше му се пясъкът да го задави.
Устните му да се напукат от жажда.
Искаше му се да се почувства жив.
И тогава в краката му се замота
едно коте. „Тази виртуалност не
съм я програмирал" - каза си той
и по навик прокара ръката си по
козината му. Но ръката му не
премина през него. Тя се докосна
до нещо меко и копринено. Котето
се изви и го одраска. От ръката потече кръв. Той изненадано вдигна
очи и видя, че врата към входа на

къщата е отворена. Котето беше
истинско и беше се вмъкнало. То
хукна към врата и изчезна навън.
Той помисли малко и изведнъж
изключи компютъра. Излезе навън
и примижа от слънчевите отблясъци. Дъждовни капки погалиха
лицето му, а разноцветна дъга
привлече погледа му. Стана му
толкова хубаво, че сложи ръцете
си в джобовете и тръгна по улицата. Чувстваше се щастлив и жив.

в общественополезни дейности.
В тази връзка посетихме музея в
с. Зафирово. Библиотекарката Величка Пейчева запозна учениците
с кратка информация за живота
на една богата селищна система
състояща се от селата Долно
Ряхово, Малък Преславец, Богданци, Косара, Сокол, Коларово и
с център с. Зафирово. Учениците
с интерес разгледаха експонатите,
оръдията на труда от неолитната
епоха, прабългарските накити и
монети, етнографски кът и носии,

които са характерни за този край.
С голям интерес разгледаха много
снимки на нашите деди и прадеди.
. Занятията са изпълнени с богато
съдържание и са насочени към изучаването на история, география,
природа, етнография, фолклор и
др. Като цяло взаимодействието
между училището и читалището е
много ползотворно и благодарение на това и тази година учениците продължават с ентусиазъм
да опознават родния край.
Зюлейха АЛИ

За обичащите красотата

одили ли сте в село Варненци? Не сте? Идете!
Там ще ви посрещне много
красив център. Чудна градинка
с кошници и изрисувани варели.
И невероятна чистота. Личи, че
кметицата и секретарят на читалището са жени. Защо споменавам
село Варненци ли? Защото през
пролетта можете да размърдате
мозъците си за разни нестандартни
идеи за градината. Общо взето в
Тутраканската община градините
са големи, но и малка да е пак можете да я превърнете в приказка.
Например, да вземете варелите,
за които стана дума. На един или
два можете да изрисувате, каквото
си искате - човечета, пейзажи,
извънземни същества. И в тях да
посадите коса от различни билки
или цветя.
Ако имате стара ръчна количка
не я изхвърляйте! Напълнете я с
пръст и си посадете каквото искате
– може и магданоз.
Може би е време да подновите
гумите на колата си. Така ще избегнете автопроизшествия. Но старите не подхвърляйте! И те могат да
послужат за украса в градината.
Боядисайте ги в синьо, жълто, червено и зелено. Отстранете едната
част, отново пръст и отново цветя.
Или без да ги режете заковете ги

Х

на дървена стена и сложете в тях
саксии с висящи цветя.
Детенцето ви е счупило камиончето си или просто му е омръзнало.
И каросерията му става за цветя,
старото колело, пробития чайник,
олющената тенджера също.
От празните пластмасови бутилки може да сътворите прекрасна
висяща градина и част от закачалките в нея да са подкривени
лъжици.
Дори когато се е случило нещастието папагалчето ви да е
загинало, не изхвърляйте ядосано
клетката, в която е било. За да
уважите паметта му ще е добре
да сложите в клетката саксия с
цвете. Така все едно душата на
папагалчето ще се завърне и ще
кацне на цветето.
Рибарските жени пък или уредниците в музея ще дадат нов живот
на старите лодки, ако ги превърнат
в цветни лехи.
Абе, стига да имате въображение, всяка вещ може да стане страхотна саксия. Хайде размърдайте
го и излезте в градината! А когато
сътворите нещо интересно, може
да ни кажете и ние ще го направим
достояние на всички, които обичат
красотата.

Градинарката
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ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ 9/27.03.2018 год.

№РД-04-340/26.03.2018 г.

№РД-04-339/26.03.2018 г.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-227/20.02.2018 г. на
Кмета на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за
поземлен имот с идентификатор 73496. 501.2862 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 47 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
по искане и за сметка на Мария Георгиева Белберова,
заинтересувано лице - собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ  ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɱɥɢɱɥɚɥɬɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɚɥɚɥɚɥɨɬ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɪɟɞɚɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫ
ɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɇɊɉɍɊɈɂɢɊɟɲɟɧɢɟʋɩɨɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɨɬɝɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɆɋɆȺ ɱɥ ɚɥ ɨɬ ɁɈɋ ɜɴɜ
ɜɪɴɡɤɚɫɱɥɢɱɥɚɥɬɩɨɪɟɞɚɧɚɱɥɚɥɚɥɚɥɨɬ
ɇɚɪɟɞɛɚɬɚɡɚɪɟɞɚɡɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ
ɫɨɛɳɢɧɫɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɇɊɉɍɊɈɂɢɊɟɲɟɧɢɟʋɩɨɉɪɨɬɨɤɨɥ
ʋɨɬɝɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

Читалищното настоятелство
на НЧ "Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873"
гр. Тутракан
свиква

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе
на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 часа
в лекционната зала на читалището - ет. 3,
при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището през 2017 г.
2. Финансов отчет за 2017 г.
3. Приемане на бюджет за 2018 г.
4. Отчет на проверителната комисия за 2017 г.
5. Разни.

I. Н А Р Е Ж Д А М:

Ⱦɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚ
ɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ
ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɏ,,ɤɜɫɩɥɨɳɨɬ
ɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɨɛɳɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨ
ɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨɬɨɫɴɝɥɚɫɧɨȺɈɋʋɝɩɪɢɝɪɚɧɢɰɢ
ɢɫɴɫɟɞɢɍɉɂ,,,ɍɉɂɏ,ɨɛɳɭɥɢɰɚɫɨɬɤɴɦɨɬɢ
ɍɉɂʋ;,,,ɨɛɳɩɪɢɫɥɟɞɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
 ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ±  ɥɜ ɩɟɬ ɯɢɥɹɞɢ  ɞɜɟɫɬɚ
ɫɟɞɟɦɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɥɟɜɚ ɜɬɱȾȾɋ
ɇɚɱɢɧɢɫɪɨɤɧɚɩɥɚɳɚɧɟɋɩɟɱɟɥɢɥɢɹɬɭɱɚɫɬɧɢɤɡɚɩɥɚɳɚ
ɞɨɫɬɢɝɧɚɬɚɬɚɧɚɬɴɪɝɚɰɟɧɚɧɚɢɦɨɬɚɛɟɡɜɧɟɫɟɧɢɹɞɟɩɨɡɢɬɜ
ɱɟɬɢɪɢɧɚɞɟɫɟɬɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɜɪɴɱɜɚɧɟɧɚɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɩɨɱɥɚɥɨɬɇɊɉɍɊɈɂɩɨɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚ,%$1
%*ɋȿɋ%%,&&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻ
ȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɹɦɚ
ɌɴɪɝɴɬɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜɁɚɫɟɞɚ
ɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɊɚɡɦɟɪɧɚɞɟɩɨɡɢɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚȾɟɩɨɡɢɬɴɬɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɨɬɧɚɱɚɥɧɚɬɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɧɚɨɛɟɤɬɚɫɟɜɧɚɫɹɩɨɛɚɧɤɨɜɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ,%$1 %*ɋȿɋ%
%,&&(&%%*6)ɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨ
ɱɧɚɝ
Ɋɚɡɦɟɪɧɚɫɬɴɩɤɚɩɪɢɧɚɞɞɚɜɚɧɟɥɜɩɟɬɫɬɨɬɢɧɥɟɜɚ
ȼɪɟɦɟɢɧɚɱɢɧɧɚɨɝɥɟɞ±ɡɚɤɭɩɢɥɢɬɟɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɨɛɟɤɬɚ ɫɥɟɞ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɬɟɥ

Ⱦɪɭɝɢɬɪɴɠɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
 Ɍɪɴɠɧɢɬɟ ɤɧɢɠɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄɈɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭ
ɥɜɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɩɨɫɦɟɬ
ɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ,%$1%*ɋȿɋ%%,&
&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬ
ɝɞɨɱɧɚɝ
Ⱦɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɳɟɛɴɞɚɬɞɨɩɭɫɧɚɬɢɥɢɰɚɬɚɮɢɪɦɢɬɟ
ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɬɪɴɠɧɢ ɤɧɢɠɚ ɜɧɟɫɥɢ ɞɟɩɨɡɢɬ ɢ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɞɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢ
ɜɫɴɳɨɬɨ
ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɬɴɪɝɨɜɰɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɩɨɌɁɩɪɢɥɚɝɚɬɤɴɦ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɥɟɞɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɡɚɜɟɪɟɧɨɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɤɨɩɢɟɨɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
ɡɚɚɤɬɭɚɥɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɬɴɪɝɨɜɟɰɚɢɥɢȿɂɄ
 ɇɨɬɚɪɢɚɥɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɩɪɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɩɪɢɥɚɝɚɬɤɴɦɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɥɟɞɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ɂɚɜɟɪɟɧɨɤɨɩɢɟɨɬɥɢɱɧɚɬɚɤɚɪɬɚ
 ɇɨɬɚɪɢɚɥɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɩɪɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ
ɇɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɱɢɢɬɨɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɢ
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɫɥɟɞɫɪɨɤɚɩɨɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɜɩɪɨɡɪɚɱɟɧɢɥɢɧɟɡɚɩɟɱɚɬɚɧɩɥɢɤ
ɧɟɫɴɞɴɪɠɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɡɚɤɭɩɟɧɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɢɥɢɜɧɟɫɟɧ
ɞɟɩɨɡɢɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɧɟɫɴɞɴɪɠɚɬɤɨɣɬɨɢɞɚɟɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɩɨɫɨɱɟɧɢɜɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɇɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨɢɬɨɢɦɚɬ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɨɬɧɚɟɦɞɚɧɴɰɢɢɞɪɤɴɦɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɨɱ
ɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɞɚɬɚɬɚɧɚɬɴɪɝɚɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɫɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɬɴɪɝɚɢɞɚɧɧɢɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
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Ɍɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
Ɂɚɩɨɜɟɞɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɬɴɪɝɚ
ɋɤɢɰɚɧɚɢɦɨɬɚ
Ⱥɤɬɡɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɉɪɨɟɤɬɨɡɚɩɨɜɟɞɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥɨɬɇɊɉɍɊɈɂ
ɉɪɨɟɤɬɨɞɨɝɨɜɨɪ
Ɉɛɪɚɡɟɰɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɞɨɩɭɫɤɚɧɟɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚ
ɍɫɥɨɜɢɹɡɚɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɚɫɴɝɥɚɫɧɨɬ
 Ʉɪɚɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ  
ɱ ɧɚ ɞɟɧɹ ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳ ɬɴɪɝɚ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
Ⱦɚɬɚɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɬɴɪɝɴɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɩɪɢ ɫɴɳɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɱɚɫ Ɍɪɴɠɧɢɬɟ
ɤɧɢɠɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄɈɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɪɟɳɭ  ɥɜ ɫ
ȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɩɨ,%$1
%*ɋȿɋ%%,&&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻ
ȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɧɚ
ɝ Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɢɹ ɬɴɪɝ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɨɬ
ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɢɦɨɬɚ ɫɟ ɜɧɚɫɹ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ,%$1 %*ɋȿɋ% %,&
&(&%%*6)ɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨ
ɱɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɩɨɜɬɨɪɧɢɹɬɴɪɝɄɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɬɪɴɠɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ±ɱɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɞɚɬɚɬɚɧɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɹɬɴɪɝɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɫɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɬɴɪɝɚ
ɢɞɚɧɧɢɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
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Ⱦɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɭɛɥɢɱɟɧɬɴɪɝɫɹɜɧɨɧɚɞɞɚɜɚɧɟɡɚɩɪɨɞɚɠɛɚ
ɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɢɦɨɬɱɚɫɬɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ
ɧɟɡɚɫɬɪɨɟɧɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬʋɏ,,,ɤɜɫɩɥɨɳɨɬ
ɤɜɦɧɚɯɨɞɹɳɫɟɜɫɐɚɪɋɚɦɭɢɥɨɛɳɌɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɩɨ
ɩɥɚɧɚɧɚɫɟɥɨɬɨɫɴɝɥɚɫɧɨȺɈɋʋɝɩɪɢɝɪɚɧɢɰɢ
ɢɫɴɫɟɞɢɍɉɂ,,ɍɉɂɏ,,ɨɛɳɭɥɢɰɚɫɨɬɤɴɦɨɬɢ
ɍɉɂʋ,ɨɛɳɩɪɢɫɥɟɞɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
 ɇɚɱɚɥɧɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ±  ɥɜ ɩɟɬ ɯɢɥɹɞɢ   ɬɪɢɫɬɚ
ɲɟɫɬɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɥɟɜɚ ɜɬɱȾȾɋ
ɇɚɱɢɧɢɫɪɨɤɧɚɩɥɚɳɚɧɟɋɩɟɱɟɥɢɥɢɹɬɭɱɚɫɬɧɢɤɡɚɩɥɚɳɚ
ɞɨɫɬɢɝɧɚɬɚɬɚɧɚɬɴɪɝɚɰɟɧɚɧɚɢɦɨɬɚɛɟɡɜɧɟɫɟɧɢɹɞɟɩɨɡɢɬɜ
ɱɟɬɢɪɢɧɚɞɟɫɟɬɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɜɪɴɱɜɚɧɟɧɚɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɩɨɱɥɚɥɨɬɇɊɉɍɊɈɂɩɨɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɬɚ,%$1
%*ɋȿɋ%%,&&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻ
ȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɢɭɫɥɨɜɢɹɧɹɦɚ
ɌɴɪɝɴɬɞɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɨɬɱɚɫɚɜɁɚɫɟɞɚ
ɬɟɥɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɊɚɡɦɟɪɧɚɞɟɩɨɡɢɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚȾɟɩɨɡɢɬɴɬɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɨɬɧɚɱɚɥɧɚɬɚɬɪɴɠɧɚɰɟɧɚɧɚɨɛɟɤɬɚɫɟɜɧɚɫɹɩɨɛɚɧɤɨɜɚ
ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ,%$1 %*ɋȿɋ%
%,&&(&%%*6)ɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨ
ɱɧɚɝ
Ɋɚɡɦɟɪɧɚɫɬɴɩɤɚɩɪɢɧɚɞɞɚɜɚɧɟɥɜɩɟɬɫɬɨɬɢɧɥɟɜɚ
ȼɪɟɦɟɢɧɚɱɢɧɧɚɨɝɥɟɞɡɚɤɭɩɢɥɢɬɟɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɦɨɝɚɬɞɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɨɛɟɤɬɚ ɫɥɟɞ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɬɟɥ

Ⱦɪɭɝɢɬɪɴɠɧɢɭɫɥɨɜɢɹ
 Ɍɪɴɠɧɢɬɟ ɤɧɢɠɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄɈɛɳɢɧɫɤɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɢɫɬɨɩɚɧɫɤɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɫɪɟɳɭ
ɥɜɫȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɩɨɫɦɟɬ
ɤɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ,%$1%*ɋȿɋ%%,&
&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬ
ɝɞɨɱɧɚɝ
Ⱦɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɳɟɛɴɞɚɬɞɨɩɭɫɧɚɬɢɥɢɰɚɬɚɮɢɪɦɢɬɟ
ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɬɪɴɠɧɢ ɤɧɢɠɚ ɜɧɟɫɥɢ ɞɟɩɨɡɢɬ ɢ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɡɚ
ɞɨɩɭɫɤɚɧɟ ɞɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢ
ɜɫɴɳɨɬɨ
ɄɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɬɴɪɝɨɜɰɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɩɨɌɁɩɪɢɥɚɝɚɬɤɴɦ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɥɟɞɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ɉɪɢɝɢɧɚɥɢɥɢɡɚɜɟɪɟɧɨɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɤɨɩɢɟɨɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
ɡɚɚɤɬɭɚɥɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɬɴɪɝɨɜɟɰɚɢɥɢȿɂɄ
 ɇɨɬɚɪɢɚɥɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɩɪɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɬɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚɩɪɢɥɚɝɚɬɤɴɦɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ
ɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɫɥɟɞɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ɂɚɜɟɪɟɧɨɤɨɩɢɟɨɬɥɢɱɧɚɬɚɤɚɪɬɚ
 ɇɨɬɚɪɢɚɥɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɨ ɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɴɪɝɚ ɩɪɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɩɴɥɧɨɦɨɳɧɢɤ
ɇɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɱɢɢɬɨɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɢ
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɫɥɟɞɫɪɨɤɚɩɨɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɫɚɩɨɞɚɞɟɧɢɜɩɪɨɡɪɚɱɟɧɢɥɢɧɟɡɚɩɟɱɚɬɚɧɩɥɢɤ
ɧɟɫɴɞɴɪɠɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɡɚɤɭɩɟɧɢɬɪɴɠɧɢɤɧɢɠɚɢɥɢɜɧɟɫɟɧ
ɞɟɩɨɡɢɬɡɚɭɱɚɫɬɢɟ
ɧɟɫɴɞɴɪɠɚɬɤɨɣɬɨɢɞɚɟɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɟɩɨɫɨɱɟɧɢɜɡɚɩɨɜɟɞɬɚ
ɇɟɫɟɞɨɩɭɫɤɚɬɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚɤɚɧɞɢɞɚɬɢɤɨɢɬɨɢɦɚɬ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɨɬɧɚɟɦɞɚɧɴɰɢɢɞɪɤɴɦɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ʉɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɬɪɴɠɧɢɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɨɱ
ɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɞɚɬɚɬɚɧɚɬɴɪɝɚɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪ
ɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɫɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɬɴɪɝɚɢɞɚɧɧɢɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Ɍɪɴɠɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
Ɂɚɩɨɜɟɞɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨɧɚɬɴɪɝɚ
ɋɤɢɰɚɧɚɢɦɨɬɚ
Ⱥɤɬɡɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
ɉɪɨɟɤɬɨɡɚɩɨɜɟɞɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥɨɬɇɊɉɍɊɈɂ
ɉɪɨɟɤɬɨɞɨɝɨɜɨɪ
Ɉɛɪɚɡɟɰɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɡɚɞɨɩɭɫɤɚɧɟɞɨɭɱɚɫɬɢɟɜɬɴɪɝɚ
ɍɫɥɨɜɢɹɡɚɨɝɥɟɞɧɚɢɦɨɬɚɫɴɝɥɚɫɧɨɬ
 Ʉɪɚɟɧ ɫɪɨɤ ɡɚ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ  
ɱ ɧɚ ɞɟɧɹ ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳ ɬɴɪɝɚ ɜ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚ
Ⱦɚɬɚɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɩɨɜɬɨɪɟɧɬɴɪɝɉɪɢɧɟɹɜɹɜɚɧɟɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɬɴɪɝɴɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɚ  ɝ ɜ Ɂɚɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɬɚ ɡɚɥɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚɬɚ ɩɪɢ ɫɴɳɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɱɚɫ Ɍɪɴɠɧɢɬɟ
ɤɧɢɠɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɨɬ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ÄɈɛɳɢɧɫɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɢ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ´ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɪɟɳɭ  ɥɜ ɫ
ȾȾɋɩɥɚɬɢɦɢɧɚɤɚɫɚɬɚɤɴɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɩɨ,%$1
%*ɋȿɋ%%,&&(&%%*6)ɤɨɞɜɐɄȻ
ȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨɱɧɚ
ɝ Ⱦɟɩɨɡɢɬɴɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɢɹ ɬɴɪɝ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ  ɨɬ
ɧɚɱɚɥɧɚɬɚ ɬɪɴɠɧɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɢɦɨɬɚ ɫɟ ɜɧɚɫɹ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ,%$1 %*ɋȿɋ% %,&
&(&%%*6)ɜɐɄȻȺȾɤɥɨɧɊɭɫɟɜɫɪɨɤɨɬɝɞɨ
ɱɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɩɨɜɬɨɪɧɢɹɬɴɪɝɄɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɬɪɴɠɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɱɧɚɞɟɧɹɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɞɚɬɚɬɚɧɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɹɬɴɪɝɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢɹɰɟɧɬɴɪɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɡɚɩɟɱɚɬɚɧɧɟɩɪɨɡɪɚɱɟɧɩɥɢɤɫɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɬɴɪɝɚ
ɢɞɚɧɧɢɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
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ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЯВА

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-353/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване: „НИВА” за срок от 5
(пет) стопански години (01.10.2018 г. - 30.09.2023 г.) за землището на с. Старо
Ɍɚɛɥ село.
Обект на търга са следните недвижими имоти:
ɢɰɚ



























Ɂɟɦɥɢɳɟ

ɉɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ʋ

Ɇɟɫɬɧɨɫɬ

ɉɥɨɳ/
ɞɤɚ

Ʉɚɬ.

ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ/ɞɤɚ

Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ
ɡɚ ɢɦɨɬ

Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ
ɋɬɚɪɨɫɟɥɨ





























Ʉɚɪɚɨɪɦɚɧ
ȼɚɫɢɥɟɜɤɥɚɞɟɧɟɰ
ȼɚɫɢɥɟɜɤɥɚɞɟɧɟɰ
Ⱦɚɣɞɴɪɫɤɢɧɢɜɢ
Ⱦɚɣɞɴɪɫɤɢɧɢɜɢ
Ⱦɚɣɞɴɪɫɤɢɧɢɜɢ
Ⱦɚɣɞɴɪɫɤɢɧɢɜɢ
Ⱦɚɣɞɴɪɫɤɢɧɢɜɢ
Ɍɢɧɤɢɧɢɧɢɜɢ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɨ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɨ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɨ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɨ
Ⱥɧɝɟɥɨɜɨ
ɄɚɣɧɚɤɄɭɥɚɤ
ɄɚɣɧɚɤɄɭɥɚɤ
Ʉɭɪɬɨɦɚɧ
Ʉɭɪɬɨɦɚɧ
Ʉɭɪɬɨɦɚɧ
ɐɢɝɚɧɫɤɢɧɢɜɢ
ɐɢɝɚɧɫɤɢɧɢɜɢ
Ɍɨɩɤɨɪɫɭ
ɉɟɟɜɤɥɚɞɟɧɟɰ
ɉɟɟɜɤɥɚɞɟɧɟɰ
Ɇɚɪɚɡɥɴɤɚ





















































ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Търгът
ще се проведе при първоначална годишна наемна цена за декар, подробно

описана в колона № 6 (шест) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена за декар.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 8 (осем) от горната таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа на 24.04.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-353/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 24.04.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лв.
с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед
№ РД-04-353/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 25.04.2018 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ТЪРГА: 24.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-351/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски земи от общинския
поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване, находящи се в землището на
село Преславци.
Обект на търга са следните недвижими имоти:
1 ͖ ː˃ ˋˏˑ˕ ʛˈ˔˕ːˑ˔˕ ˒ˎˑ˜/ˇˍ˃ ˍ˃˕.



(1)




(2)

Ʌɨɡɹɬɚ
Ʌɨɡɹɬɚ

(3)




(4)

,,,
,,,

ʜ˃˚˃ˎː˃
ʓˈ˒ˑˊˋ˕ ˊ˃
˕˓˝ˉː˃ ˙ˈː˃ ˖˚˃˔˕ˋˈ
(5)

ɥɜ
ɥɜ



Ɂɟɦɥɢɳɟ

















ɉɨɠɚɪɟɜɨ
ɉɨɠɚɪɟɜɨ
ɉɨɠɚɪɟɜɨ
ɉɨɠɚɪɟɜɨ
ɉɨɠɚɪɟɜɨ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ
Ɍɴɪɧɨɜɰɢ

(1)

ɉɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ʋ
(2)

















Ɇɟɫɬɧɨɫɬ
(3)

Ʉɸɤɥɸɰɢ
Ʉɸɤɥɸɰɢ
Ⱦɭɳɭɛɚɤɚ
ɇɨɜɢɬɟɦɟɫɬɚ
Ɍɪɢɬɟɫɚɥɤɴɦɚ
Ʉɚɡɚɥɞɠɢɤɚ
Ʉɚɡɚɥɞɠɢɤɚ
Ʉɚɡɚɥɞɠɢɤɚ
Ʉɨɫɭɣɫɤɢɩɴɬ
Ʉɨɫɭɣɫɤɢɩɴɬ
Ʉɨɫɭɣɫɤɢɩɴɬ
Ⱥɧɬɢɦɨɜɫɤɢɩɴɬ
Ʉɭɸɥɭɤɚ
Ʉɨɫɭɣɫɤɢɩɴɬ
Ʉɭɸɥɭɤɚ

ɉɥɨɳ/
ɞɤɚ

Ʉɚɬ.

(4)

(5)

































ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ/ɞɤɚ
(6)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ
ɡɚ ɢɦɨɬ
(7)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ
(8)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ


Търгът
ще се проведе при първоначална годишна наемна цена за декар, подробно
описана в колона № 6 (шест) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена за декар.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 8 (осем) от горната таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа на 26.04.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-356/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 26.04.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лв.
с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед
№ РД-04-356/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 27.04.2018 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 10.00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
26.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-355/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване: „НИВА” за срок от
5 (пет) стопански години (01.10.2018 г. - 30.09.2023 г.) за землищата на с. Белица,
с. Варненци, с. Шуменци и с. Преславци.
Обект на търга са следните недвижими имоти:

ОБЩИНА ТУТРАКАН

(2)

Със Заповед № РД-04-356/27.03.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване: „НИВА” за срок от
5 (пет) стопански години (01.10.2018 г. - 30.09.2023 г.) за землищата на с. Пожарево и с. Търновци.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Обект на търга са следните недвижими имоти:

(6)

ɥɜ
ɥɜ

ʠ˕˝˒ˍ˃ ˊ˃
ː˃ˇˇ˃˅˃ːˈ
(7)

ɥɜ
ɥɜ

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в колона №
5 (пет) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
начална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 6 (шест) от горната
таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16,00 часа на 23.04.2018г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-351/27.03.2018г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 23.04.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и
четири) лв. с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в
Заповед № РД-04-351/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 24.04.2018 г. от 09.00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 30.04.2018г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 09.00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
23.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.



Ɂɟɦɥɢɳɟ














Ȼɟɥɢɰɚ
Ȼɟɥɢɰɚ
Ȼɟɥɢɰɚ
Ȼɟɥɢɰɚ
Ȼɟɥɢɰɚ
Ȼɟɥɢɰɚ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ȼɚɪɧɟɧɰɢ
ɒɭɦɟɧɰɢ
ɉɪɟɫɥɚɜɰɢ

(1)



ɉɨɡɟɦɥɟɧ
ɢɦɨɬ ʋ
(2)














Ɇɟɫɬɧɨɫɬ
(3)

ȿɫɤɢɞɟɪɟ
ɂɫɟɤɫɴɪɬ
ɑɟɧɝɟɧɟɤɭɥɚɤ
Ʉɚɧɚɪɚɨɪɦɚɧ
ɘɪɬɥɭɤɚ
ɇɨɜɢɥɨɡɹ
Ⱦɨɣɱɢɧɨɜɢɦɟɫɬɚ
Ⱦɨɣɱɢɧɨɜɢɦɟɫɬɚ
ɋɟɜɟɟɜɤɭɥɚɤ
Ʉɚɪɚɚɣɤɴɧ
Ɉɫɬɪɨɜɚ
Ɂɚɞɝɨɪɚɬɚ

ɉɥɨɳ/
ɞɤɚ

Ʉɚɬ.

(4)

(5)



























ɉɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɚ
Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ/ɞɤɚ
(6)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Ƚɨɞɢɲɧɚ
ɧɚɟɦɧɚ ɰɟɧɚ
ɡɚ ɢɦɨɬ
(7)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɡɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ
(8)

ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ
ɥɜ

Търгът ще се проведе при първоначална годишна наемна цена за декар, подробно

описана в колона № 6 (шест) от горната таблица.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална годишна наемна цена за декар.
Депозитът за участие в търга е посочен в колона № 8 (осем) от горната таблица и се внася в срок в срок от 30.03.2018 г. до 16:00 часа на 25.04.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-355/27.03.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите
след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от
30.03.2018 г. до 16:00 ч. на 25.04.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет) лв.
с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед
№ РД-04-356/27.03.2018 г.
Търгът ще се проведе на 26.04.2018 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2018 г. в
заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при
същите условия от 13:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
25.04.2018 г., 16:00 ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg , както
и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.
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РАЗНИ

"Дунавски Драгажен Флот" АД,
гр.Русе

29.03-4.04.2018 г.

Забавна астрология

Търси да назначи

РАБОТНИК (мъж)
в склада си за строителни материали
в гр. Тутракан.
Осемчасов работен ден, допълнителни бонуси.
Информация може да получите на
тел.: 0885 505 926 или на място в базата на ул. "Сливница" №1 (до Автогара Тутракан)

АБА КОНТАКТ - София
посредничи и предлага дългосрочна работа
на пълен работен ден с трудов договор на
приемащата страна – Германия, Холандия в
различни отрасли на производството и селското стопанство, индивидуално и семейно
(трактористи, доячи в кравеферми, работници
в кланица). Настаняването е осигурено и се
предоставя от приемащата компания.
За допълнителна информация на тел:
+359899907663

Ресторант в малък град в Германия
търси барман/ка и сервитьор/ка за летния сезон.
Предишен опит не се изисква. Начални познания по
немски език са в плюс.
Задължения:
- приготвяне на напитки
- помагане на сервитьора
- почистване на работното място, салон, градина
и др.
Осигурена квартира, храна, транспорт до работното място, напитки и домашни потреби.
Заплата 550 евро (спестени пари на месец)
Телефони за връзка:
0889225500 и 004915733419211

Овен
али знаете характера на Овена? Бяга стремглаво по железопътна линия, а насрещу му влак.
Влакът също го вижда и си мисли, че Овенът
ще се отмести. Но, уви! На Овена хич не му пука за
влака. Търчи срещу него с наострени рога. И на влака
нищо не му остава освен да се отмести. Да, това е
той, Овенът.
Мислите, че това е прекалено ли? Но не е. Овенът
винаги се мъчи да разбива всякакви стени - картонени,
тухлени, каменни, бетонни. Той знае, че ще си счупи
главата в някои от тях. Известно му е, че няма да
оцелее, но блъска заради самото блъскане. И никога
не приема, че не е прав. Ама никога, защото смята,
че така ще се обезличи.
Тук трябва да признаем, че самият Астролог е Овен.
Той обаче си мисли, че не бива да го наричат Овен, а
Бик. Някак си по престижно е да ти кажат: „Ти си Бик!
Ей, Бик, голяма си работа!” и така нататък. Защото
право да си кажем, неприятно е когато бъркат Овена
с оФца. Овцата е глупаво, кротко същество. Няма
положителните качества на Овена:
1. Да говори за себе си, без да го е грижа за другите.
2. Да предизвиква раздори.
3. Да пропилява парите.
4. Да буйства и да вдига скандали след запой.
Обаче имат и някои отрицателни качества. Найотрицателното е чувството за хумор. Направо отвратително. Не случайно Чарли Чаплин е Овен. Та той
моля ви се е казал: ”Смейте се, смейте се, аз ще се
смея в края на срока.” Това звучи малко като даскалска реплика, но показва, че когато Овенът реши да си
отиде от този свят, то е в повечето случаи с усмивка.
А ако не се усмихва, значи не е бил Овен, а проста
оФца.

Н

Астрологът

ТГ

справочник

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Разписание

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

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.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

СУДОКУ

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

СМЯХ
Влиза един в бара и вижда, че на една стойка стои
огромна халба пълна със
стодоларови банкноти.
- А това защо? - пита
той бармана.
- Имаме си номер. Слагаш
един стотак в халбата, аз
ти давам три задачи, ако ги
изпълниш, парите са твои.
- А какви задачи?
- Слагай парите и ще
разбереш.
От любопитство мъжът
сложил един стотак в халбата.
- Значи така, трябва да
изпиеш бутилка текила от
гърлото без да се намръщиш, тук зад бара имам
един питбул, един зъб му
се клати, трябва да му го
извадиш с голи ръце, а над
нас в апартамента живее
осемдесетгодишна баба,
мечтае някой да я оправи
още веднъж. Ето ти трите
задачи!
- Ама с това никой не
може да се справи! Майната
му, аз пък ще се пробвам...
Хваща бутилката с текила и за удивление на всички
я излива в гърлото си без
да се мръщи.
После изчезва зад бара.
От там се чуват пъшкане,
кучешко ръмжене, писъци
и псувни. Посетителите
пляскат и свирят... Всичко затихва, появява се
окървавен мъжът целият
на парцали и със страшна
решимост в очите пита:
- И къде е тази баба с
болния зъб?

- Ами чадо, преди 10 години и забравих името...
Началник натиска копчето и казва на секретарката:
- Ленче, две кафета, моля!
Глас от говорителя:
- Шефе, няма ли поне в
почивните дни да ме оставите на мира? Махайте се
от домофона!
- Моля те, стани моя
жена! Не мога да живея без
теб!
- Глупости, утре, като изтрезнееш, ще съжаляваш…
- Заклевам се! Никога няма
да изтрезнея!
Един стар търговец габровец, завел за първи
път сина си в магазина.
Вечерта жена му го пита:
- Е, как мина днес?
- Добре, но има още какво
да се желае.
- Не може да смята?
- В сметките е перфектен.
- Груб е с клиентите?
- Не, държи се вежливо.
- Тогава какво?
- Плаче неудържимо, като
връща ресто.
Докторе, имам склероза.
- Как разбрахте?
- Ами как… пет-десет
минути след като изляза от
вкъщи и забравям, че съм
омъжена…

Учителката по математика дава задача:
- Деца, ако една учителка
Габровец:
по български взима заплата
- Това е моята трапеза- 600 лв., а кредитите й са
рия, на тази маса, не дай 320 лв., след колко време ще
си Боже, може да седнат обере банката?
12 човека.
Имах проблем и теглих
Полицаи решават кръс- кредит… Оказа се че преди
тословица
не съм имал проблем…
- Зеленчук с три букви.
- Зеле.
С напредването на въз- Не се събира.
растта, шансовете ви да
- Сложи по малка зелка... се влюбите до гроб значително нарастват…
На една жена умрял мъжът й. Пожелала да го креЕдна кибритена клечка
мират. Като се прибрала казала на друга, наполовина
вкъщи, излязла на балкона изгоряла:
с урната в ръка, отвори- Колко пъти ти казвах да
ла капачето, загребала с се откажеш от тоя вреден
ръка от праха на мъжа си, навик да се чешеш по глаиздухала го в градината и вата…
казала:
- Грозна съм била, а?
Мъж тръгва за аптекаЗагребала втори път и та. Съпругата му поръчва
отново издухала праха в да купи два капкомера.
градината:
След време съпругът се
- Криви ми били краката, прибира и казва:
а?
- Аз повече няма да стъпя
На третия път издухала в аптека!
всичко от урната и казала:
- Защо?
- Не съм можела да ду- Аз искам два презерхам, а?
ватива. Продавачката ми
отговаря, че са свършили.
Eдна жена умряла и се Аз казвам "Добре! Тогава
качила при Свети Петър. ми дайте два капкомера!"
Започнала да се оглежда Ако знаеш само как ми се
наляво-надясно.
изкикоти тази глупачка...
- Добър ден, дъще. Търсиш
ли нещо?
Катаджия спира мутра
- Търся мъжа си. Почина с BMW на пътя. Непосредпреди 5 години. Как да го ствено след BMW-то спинамеря?
рат пожарникарска кола и
- Как се казва?
линейка. Катаджията им
- Киро.
дава знак да продължат,
- Много Кировци има тук. защото е спрял само муНещо по-конкретно за него? трата. В този момент
- Ами преди да умре ми мутрата сваля стъклото
каза, че колкото пъти му и се провиква:
изневеря, толкова пъти ще
- Ааа, те са с мен.
се преобърне в гроба.
- Е, как така? – пита
- А така кажи, де! - зарад- полицая.
вал се Свети Петър - Знам
- Еми вие катаджиите все
го. Киро Пумпала му викат... я за аптечка ще се заядете,
я за пожарогасител…
- А бе дядо, с баба сте
женени от 50 години, а ти
След обир:
още и казваш "мило". Каква
- Ще броим или ще чакаме
е тайната?
по телевизията...

29.03-4.04.2018 г.

СКАНДИ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В СУ „Христо Ботев“ - Тутракан:

Пролет!

Пролетно представление XW
Н
П

ɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɮɚɤɬɚɱɟ
ȻɚɛɚɆɚɪɬɚɫɟɪɚɡɫɴɪ
ɞɢɢɧɢɞɚɪɢɫɨɛɢɥɟɧ
ɫɧɹɝɩɨɥɟɞɢɰɚɜɹɬɴɪɢɫɬɭɞ
ɫ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜɟɱɟ
ɫɦɟ ɫɟ ɧɚɫɬɪɨɢɥɢ ɡɚ ɬɨɩɥɨ
ɜɪɟɦɟɢɞɴɯɚɜɚɩɪɨɥɟɬ
ɇɚ  ɦɚɪɬ ɬɝ ɫ Ⱥɧɬɨɧɢɹ
ȾɢɥɹɧɚɆɢɥɢɰɚɇɢɹɢɉɟɬɤɨ
ɨɬɚɤɥɚɫɢɫȼɢɥɢɹɧɚɂɩɟɤ
ɆɚɪɢɹɆɢɯɚɟɥɚɢɌɚɧɹɨɬɛ
ɤɥɚɫɢɡɧɟɧɚɞɚɯɦɟɫɩɪɚɡɧɢɱ
ɧɨ ɩɪɨɥɟɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɟɬɨ ɡɚɟɞɧɨ ɩɨɞɝɨɬɜɢɯɦɟ ɫ
ɝɨɥɹɦɨɠɟɥɚɧɢɟɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬɧɚɲɟɬɨɭɱɢɥɢɳɟ
ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟɆɨɦɢɱɟɬɚ
ɬɚɢɦɨɦɱɟɬɚɬɚɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚ
ɫ ɜɴɥɧɟɧɢɟ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɚɬɚ
ɢɡɹɜɚɧɚɤɚɤɢɱɤɢɬɟɢɛɚɬɤɨɬɨ
ɋɥɭɲɚɯɚ ɤɪɚɫɢɜɢɬɟ ɫɬɢɯɨɜɟ
ɡɚɩɪɨɥɟɬɬɚɉɪɢɩɨɦɧɢɯɚɫɢɫ
ɤɚɤɜɨɧɢɞɚɪɹɜɚɬɹɁɚɢɧɬɟɪɟ
ɫɭɜɚɝɢɪɚɡɝɨɜɨɪɴɬɤɨɣɬɨɩɪɨ
ɜɟɞɨɯɚ ɓɴɪɤɟɥɴɬ ɢ Ⱦɟɬɟɬɨ
ɇɟɫɟɭɱɭɞɢɯɚɧɚɫɬɪɚɯɨɜɢɬɢ
ɬɟɫɥɨɜɚɫɤɨɢɬɨɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢ
ȻɚɛɚɁɢɦɚɁɚɬɨɜɚɩɴɤɉɪɨɥɟ
ɬɬɚɜɧɟɫɟɜɟɞɪɢɧɚɢɫɴɡɞɚɞɟ

ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɴɫ ɫɜɨɹ ɢɧɬɪɢ
ɝɭɜɚɳɪɚɡɤɚɡɋɥɴɱɟɡɚɪɧɚɬɚ
ɫɢ ɭɫɦɢɜɤɚ Ⱦɟɬɟɬɨ  ɝɟɪɨɣ ɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɨɯɜɚɧɚȻɚɛɚ
Ɂɢɦɚɢɉɪɨɥɟɬɬɚɡɚɪɴɰɟɢɝɢ
ɭɛɟɞɢɱɟɞɟɰɚɬɚɝɢɨɛɢɱɚɬɢ
ɞɜɟɬɟȾɨɣɞɟɪɟɞɧɚɰɜɟɬɹɬɚ
ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ ɡɚɝɚ
ɞɴɱɧɨɩɪɟɞɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢɬɟ
ɢ ɫɩɥɟɬɨɯɚ ɩɪɨɥɟɬɟɧ ɜɟɧɟɰ

Ɇɚɥɤɢɬɟɭɱɟɧɢɰɢɨɬɝɨɜɨɪɢɯɚ
ɛɴɪɡɨ ɢ ɜɹɪɧɨ ɧɚ ɜɴɩɪɨɫɚ
ɤɨɣɬɨ ɢɦ ɡɚɞɚɞɟ ɉɪɨɥɟɬɬɚ
Ɋɚɡɩɨɡɧɚɯɚɰɜɟɬɹɬɚɉɨɫɪɟɳ
ɧɚɯɚ ɫ ɭɫɦɢɜɤɢ ɡɚɤɚɱɤɢɬɟ ɧɚ
ɓɴɪɤɟɥɚɌɚɧɰɭɜɚɯɚɡɚɟɞɧɨɫ
ɚɪɬɢɫɬɢɬɟɢɫɥɭɲɚɯɚɬɹɯɧɚɬɚ
ɩɟɫɟɧɡɚɩɪɨɥɟɬɬɚɇɚɩɪɚɜɢ
ɯɚ ɫɢ ɫɧɢɦɤɢ ɡɚ ɫɩɨɦɟɧ  ȼ
ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɜɥɟɡɟ
ɋɬɟɮɚɧɢɹɨɬɛɤɥɚɫ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɨɬɫɴɪɰɟɧɚɭɱɚɫ
ɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɩɪɨɥɟɬɧɚɬɚ ɢɡɹɜɚ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɨɝɪɨɦɧɢɹ
ɟɧɬɭɫɢɚɡɴɦ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɫɬ
ɭɩɨɪɢɬɨɫɬɢɬɴɪɩɟɧɢɟɫɤɨɢɬɨ
ɬɟɫɟɜɴɨɪɴɠɢɯɚɡɚɞɚɦɨɠɟɦ
ɞɚɨɫɴɳɟɫɬɜɢɦɬɨɜɚɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɥɟɧɢɟȺɧɚɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɧɢɬɟ
ɩɴɪɜɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɢ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɭɱɢɬɟɥɤɢ Ɇɢɥɟɧɚ ɉɟɧɟɜɚ ɢ
ȼɢɨɥɟɬɚ ɋɬɨɣɤɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚ
ɪɢɦ ɡɚ ɝɨɫɬɨɩɪɢɟɦɫɬɜɨɬɨ ɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨɫɤɨɢɬɨɧɢɨɛɝɪɚ
ɞɢɯɚɀɟɥɚɹɧɚɜɫɢɱɤɢɡɞɪɚɜɟ
ɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟ
Анка КОЗАРЕВА

ролетта е чуден
сезон! Символ е на
ново начало. Винаги си я представяме
като млада хубавица с
топло слънце, с кокичета, с пеещи птички.
И въпреки, че зимата
трудно отстъпва превъзходството си, тя
идва. Нищо не може да
я спре.
Пролетта е един обаятелен символ на живота.
Колкото и мрачни злини
да ни сполетяват, идват
моменти на просветление, слънцето светва
над душите ни и в гърдите нахлува свежият
въздух на свободата.
Виктор Крафт пише, че
пролетта показва какво
може Бог да направи с
един мръсен и студен
свят.
Радвайте се на пролетта! Свалете мартениците и закичете с тях
дърветата! Когато те
се покрият с цветове,
ще заприличат на весели картини от живота.
Изкашляйте мрачните
мисли, заредете се с
нови идеи за бъдещето!
Затичайте се към желаното щастие! Време е
мечтите да се сбъдната. Защо ли? Защото е
пролет! Честита да е!

XW

“ТГ”

Мамо,прочети ми!
ƠǋǍǎǇǅǜǏǁƿǐƾǋǆ

 ɉɪɢɹɬɟɥɢ ɫɴɛɭɠɞɚɣɬɟ
ɫɟɂɞɜɚɦɜɟɱɟɬɨɜɚɢɡɜɢɤɚ
ɜɟɫɟɥɨ ɩɪɨɥɟɬɬɚ ɜɥɢɡɚɣɤɢ
ɜɝɨɪɚɬɚɌɹɪɚɡɩɟɪɢɪɴɰɟɢ
ɨɬɬɹɯɫɟɩɨɫɢɩɚɯɚɫɥɴɧɱɟɜɢ
ɥɴɱɢɌɟɡɚɬɚɧɰɭɜɚɯɚɢɫɬɨ
ɩɢɯɚɫɧɟɝɚɁɟɦɹɬɚɫɟɨɬɪɭɩɚ
ɫɴɫ ɡɟɥɟɧɚ ɬɪɟɜɚ ɤɨɤɢɱɟɬɚ
ɢ ɦɢɧɡɭɯɚɪɱɟɬɚ Ʉɭɤɭɪɹɱɟɬɚ
ɡɚɩɹɯɚɩɟɫɟɧɛɚɛɢɧɨɭɲɟɧɰɟ
ɧɚɞɞɚɞɟ ɫɥɭɯ Ɂɚɣɱɟɬɚ ɧɚɨ
ɫɬɪɢɯɚɭɲɢ
ɂ ɬɴɤɦɨ ɜɟɫɟɥɛɚɬɚ ɡɚɩɨɱ
ɧɚɢɡɜɢɫɟɫɧɟɠɧɚɜɢɯɪɭɲɤɚ
 Ʉɚɤ ɫɢ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɲ ɞɚ
ɢɞɜɚɲ ɜ ɦɨɢɬɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ" 
ɢɡɜɢɤɚɞɨɥɟɬɹɥɚɬɚɁɢɦɚ
Ɍɹ ɛɢɥɚ ɡɥɚ ɛɚɛɢɱɤɚ ɫ ɨɝ
ɪɨɦɧɢɨɱɢɥɚɢɫɤɪɢɜɛɚɫɬɭɧ
Ɍɨɜɚɜɟɱɟɧɟɫɚɬɜɨɢɜɥɚ
ɞɟɧɢɹ ɚ ɦɨɢ ɂ ɚɡ ɫɦɹɬɚɦ
ɞɚɝɢɩɨɞɪɟɞɹɩɨɫɜɨɣɧɚɱɢɧ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɹɉɪɨɥɟɬɬɚ

ɓɟɢɦɚɲɞɚɜɡɟɦɚɲɪɚɡ
ɦɚɯɚɛɚɫɬɭɧɚɁɢɦɚɬɚɇɹɦɚ
ɞɚɬɢɫɟɞɚɦɓɟɢɡɥɟɡɟɦɧɚ
ɞɜɭɛɨɣɄɨɣɬɨɩɨɛɟɞɢɬɨɣɳɟ
ɜɥɚɞɟɟɝɨɪɚɬɚ
Ʉɚɬɨ ɱɭɯɚ ɬɨɜɚ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɬɟ ɫɟ ɪɚɡɬɢɱɚɯɚ Ɂɚɣɱɟɬɚɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɯɚɛɨɤɫɨɜɪɢɧɝɁɥɚ
ɬɤɢɬɟ ɧɚɩɪɚɜɢɯɚ ɛɨɤɫɨɜɢ
ɪɴɤɚɜɢɰɢ Ƚɨɥɟɦɢɹɬ ɦɟɱɨɤ
ɫɬɚɧɚɫɴɞɢɹ
ɂɫɤɚɦɱɟɫɬɧɚɛɨɪɛɚɪɚɡ
ɦɚɯɚɩɪɴɫɬɬɨɣ
ɉɪɨɥɟɬɬɚ ɢ Ɂɢɦɚɬɚ ɡɚɫɬɚ
ɧɚɯɚɟɞɧɚɫɪɟɳɭɞɪɭɝɚɫɪɴɰɟ
ɩɪɢɫɜɢɬɢɞɨɝɴɪɞɢɬɟ
Ƚɨɬɨɜɢɛɨɣɢɡɜɢɤɚɝɨɥɟ
ɦɢɹɬɆɟɱɨ
Ɍɨɝɚɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɠɢɜɨɬɧɢ
ɩɬɢɰɢɰɜɟɬɹɢɞɴɪɜɟɬɚɡɚɜɢ
ɤɚɯɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɉɪɨɥɟɬɬɚ
Ɍɹɡɚɦɚɯɧɚɢ«
 ɑɚɤɚɣ ɱɚɤɚɣ  ɫɩɪɹ ɹ

ɁɢɦɚɬɚɁɚɦɟɧɧɹɦɚɥɢɤɨɣ
ɞɚɜɢɤɚ"
 ɑɟ ɤɨɣ ɳɟ ɜɢɤɚ ɡɚ ɬɟɛ"
Ɍɢ ɫɢ ɢɡɩɹɬɚ ɩɟɫɟɧ  ɤɚɡɚ
ɟɞɧɨɦɚɥɤɨɦɢɲɥɟɏɚɣɞɟ
ɉɪɨɥɟɬɭɞɚɪɢɣɟɞɧɨɤɪɨɲɟ
ɉɪɨɥɟɬɬɚɩɚɤɜɞɢɝɧɚɪɴɤɚ
ɧɨɫɥɟɞɬɨɜɚɹɨɬɩɭɫɧɚ
ɇɟɢɫɤɚɦɞɚɬɢɩɪɢɱɢɧɹ
ɜɚɦɛɨɥɤɚɌɢɫɢɦɨɹɫɟɫɬɪɚ
ɉɪɨɫɬɨ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɜɟɱɟ ɬɢ ɟ
ɢɡɬɟɤɥɨɜɪɟɦɟɬɨ
Ɂɢɦɚɬɚ ɦɧɨɝɨ ɫɟ ɫɬɪɚɯɭ
ɜɚɲɟ ɨɬ ɛɨɥɤɚɬɚ Ɍɹ ɩɴɪɜɨ
ɧɚɱɚɥɧɨɫɢɦɢɫɥɟɲɟɱɟɳɟ

ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɝɨɧɢ ɉɪɨɥɟɬɬɚ
ɫɚɦɨ ɫ ɦɧɢɦɢ ɡɚɩɥɚɯɢ Ɉɝ
ɥɟɞɚ ɫɟ ɢ ɜɢɞɹ ɱɟ ɜɫɢɱɤɢ
ɣ ɫɟ ɡɚɤɚɧɜɚɬ ɇɚɜɟɞɟ ɫɟ ɢ
ɩɪɟɫɤɨɱɢɜɴɠɟɬɚɬɚ
ɋɛɨɝɨɦɩɪɨɦɴɥɜɢɬɹɧɨ
ɬɢɯɢɱɤɨɤɚɡɚȾɚɡɧɚɟɬɟɱɟ
ɩɚɤɳɟɫɟɜɢɞɢɦ«ɞɨɝɨɞɢɧɚ
ɇɨɧɢɤɨɣɧɟɣɨɛɴɪɧɚɜɧɢ
ɦɚɧɢɟȼɫɢɱɤɢɬɚɧɰɭɜɚɯɚɩɨɞ
ɩɚɞɚɳɢɬɟ ɫɥɴɧɱɟɜɢ ɥɴɱɢ ɢ
ɫɟɧɚɞɩɪɟɜɚɪɜɚɯɚɞɚɬɪɨɩɚɬ
ɫɉɪɨɥɟɬɬɚ

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Стефан Караджа", с.
Стефан Караджа, община Главиница
30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, Тутракан
31 март - Зияедин Исмаил, Общински съветник, Реформаторски
блок, ОбС-Главиница
31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФГ "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан
31 март - Димитринка ПАНАЙОТОВА, Директор на ДГ "Славянка",
Тутракан
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател, Тутракан
3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан
4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин на Тутракан,
многократен световен, европейски и републикански шампион по ка-

надска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник-Пластик", Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
31 март - Лазаровден - Лазар, Лазарина
1 април - ЦветницаȻɨɠɭɪɚȻɢɥɹɧɚȼɢɨɥɟɬɚȼɴɪɛɚȼɴɪ
ɛɚɧȼɴɪɛɢɧɤɚȽɟɪɝɢɧ ɚ Ƚɪɨɡɞɚɧ ɤ ɚȾɚɥɢɹȾɚɮɢɧɚȾɟɥɹɧ ɚ 
Ⱦɢɥɹɧ ɚ Ⱦɟɬɟɥɢɧ ɚ ɀɚɫɦɢɧɚɁɞɪɚɜɤɚɁɞɪɚɜɤɨɁɸɦɛɸɥ ɤɚ 
ɂɝɥɢɤɚɄɚɥɢɧ ɤ ɚɄɚɥɢɹɄɚɦɟɥɢɹɄɚɪɚɦɮɢɥ ɤ ɚɄɢɬɤɚɅɚɬɢɧ
ɤɚɅɢɥɢɅɢɥɚɅɢɥɢɹɅɢɥɹɧɚɅɸɥɢɧɚɆɚɪɝɚɪɢɬɚɆɚɝɧɨɥɢɹ
Ɇɚɥɢɧɚɇɟɜɟɧ ɚ ɇɟɡɚɛɪɚɜɤɚɉɟɬɭɧɢɹɊɚɥɢɰɚɊɨɡɚɊɨɫɟɧɊɨ
ɫɢɰɚɋɦɢɥɹɧ ɚ ɌɟɦɟɧɭɝɚɌɟɦɟɧɭɠɤɚɌɪɟɧɞɚɮɢɥ ɤɚ Ɏɢɞɚɧ ɤ
ɚɐɜɟɬɚɐɜɟɬɚɧ ɚ ɐɜɟɬɚɧɤɚɐɜɟɬɟɥɢɧ ɚ ɐɜɟɬɨɦɢɪ ɚ ɐɜɟ
ɬɨɡɚɪ ɚ ɐɜɟɬɨɫɥɚɜ ɚ ɐɜɹɬɤɨəɜɨɪ ɚ əɫɟɧ ɚ əɫɦɢɧɚɢɞɪ

29.03-4.04.2018 г.

Маратон на четенето
в Детската библиотека

а 13-ти пореден път
"Детски отдел" на
библиотеката при НЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873" в Тутракан ще проведе Маратон
на четенето - един празник
за любителите на книгите и
четенето, информира библиотекарката Стефка Капинчева.

Срещите с книгите ще бъдат
в дните от 2 до 23 април в
библиотеката, училищата, детските градини и ЦНСТ "Мечта".
Всеки желаещ може да вземе
участие в инициативите. Идеята е да се четат текстове на
глас от любими автори. Ще
има организирани четения,
драматизации, срещи с писател, презентации, разговори
свързани с книгите и техните
автори.
На 2 април, когато е Международният ден на детската книга
и рождената дата на Андерсен,
Маратонът на четенето ще бъде
открит с участието на гости,
които ще четат на децата свои
любими приказки от приказникът на всички времена Ханс
Кристиан Андерсен.
“ТГ”

помняте ли си стихотворението от Веселин Ханчев
„Парижкият вятър възпят
от една шарманка”? Не? Сега ще
ви го припомня:
„Това е история, стара, стара,
стара като Париж и тя. Един художник по тротоара рисуваше момиче
с цветя.
- Сбогом - бе казало то на
прощаване. - Аз си отивам. Няма
вече обич, хляб и платна. От боите
остава ни само черна боя. От Париж - само улици, водещи в Сена.
- Остани - бе отвърнал художникът. - От боите имам трите бои на
лицето ти. Златна, синя, червена.
От Париж - цяло небе светлина
и един тротоар, дето падат едри
монети, щедри монети.
Това е история, стара, стара,
стара като Париж и тя. Един художник по тротоара рисуваше момиче
с цветя.
- Господин Тротоар - тихо каза
художникът и коленичи. - Позволи
да рисувам върху твоето голямо
платно едно малко момиче. Ще
го рисувам в синьо, в златно, в
червено. С моите три тебешира. И
за да не му е студено, когато на теб
се намира, доведи ми парижкото
слънце да свети през целия ден,
доведи покрай мен стъпки, очи
и ръце, хвърлящи едри монети,
щедри монети.
Това е история, стара, стара,
стара като Париж и тя. Един художник по тротоара рисуваше момиче
с цветя.
Той постави своята шапка встрани и й каза: „Проси!“ После, много
внимателно, сложи на плочите
златни коси, тежки и гъсти, после
- сини очи, после - казващи сбогом
- уста и ръка, стиснала в своите
пръсти цветя с аромат на асфалт.
- Остани - каза той и погали
едва своето русо момиче. - Ще
ти купя легло, по-добро от това,
и цветя, по-красиви от тези. И
когато довечера заедно с черните
шлепове слънцето слезе надолу по
Сена, ние ще бъдем богати. Ние ще
имаме много монети, едри монети,
щедри монети.
Падаха сенки на птици, на об-

лаци. Падаха сенки на хора, зачеркващи бързо рисунката. Падаха
мъртви листа и кори от банани.
После падна дъждът изведнъж.
Ах, парижкият дъжд! Шегобиецът
дъжд, който весело чука и свети,
червен и лъскав! Той единствен
се спря и започна да пръска своите едри монети, своите сребърни
щедри монети.
- Спри - тихо каза художникът.
- Тя ще замине. " Тя ще замине“ сърцето му страшно простена. А
момичето тъжно заплака със сълзи
златни, червени и сини и тръгна
към Сена.
Това е история, стара, стара,
стара като Париж и тя. Един художник по тротоара рисуваше момиче
с цветя.”
Това е една красива история.
Но защо ви я разказвам? За да ви
провокирам да излезете на улицата
и да започнете да рисувате върху
тротоара. Може да се използва
креда за рисуване и асфалт за
платно. Има и различни огнеупорни бои.
Но ако решите да създавате
рисунки и по висша категория
например 3D, тогава ви трябва
специална техника наречена анаморфизъм. Чрез нея се деформира проекцията и перспективата, в
която се вижда рисунката или се
създава така наречената оптична
илюзия. И ако си мислите, че това
е ново изкуство, лъжете се. То е
пренесено от Китай в Европа още
през16 век. Чудно нали?
И ако решите да се занимавате
с това може да посетите Флорида,
където има ежегоден фестивал на
подобни рисунки.
Обаче няма ли да е чудничко
да превърнем нашия град в 3D
рисунка, а?

З

рисунки на тротоара
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