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метът на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов и
Министърът на околната среда и водите Нено
Димов подписаха договор
за изграждане на градска
пречиствателна станция
за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на
канализационната мрежа в
Тутракан, информираха от
екоминистерството.
С доизграждане на канализационната мрежа в
града ще се осигури 100%
свързаност на населението към канализацията,
което ще повиши качеството на ВиК-услугите.
Допълнително над 10 000
жители ще получат достъп
до подобрено пречистване
на отпадъчните води. С
изграждането на новата
ГПСОВ ще се осигури събирането, отвеждането
и пречистването на отпадъчни води от тери-
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ɉɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɨɬɤɦɟɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼɢɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɜɨɞɢɬɟɇɟɧɨȾɂɆɈȼ

Безплатни занимания
по свободна борба за
децата от община Тутракан
З

а осма поредна година
Спортен клуб по борба
"Истър"-Тутракан печели финансиране на свой
проект по Програма „Спорт
за деца в свободното време” на Министерството на
младежта и спорта.

През 2018 г. проектът
ще се реализира в община
Тутракан, като се предостави възможност на над
36 деца да се включат в
безплатни спортни занимания по свободна борба, под
ръководството на двама

на стр. 2

на стр. 2

квалифицирани спортни
специалисти.
Целта на Програмата
е създаване на условия и
възможности за практикуване на спорт от деца
на стр. 2

Неизвестни начупиха
132 кайсиеви дървета в
масив край Коларово
Завистта е в основата на вандалския
акт, смята собственикът Сали Али
на стр. 2

2

ОБЩЕСТВО

НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК - ТУТРАКАН
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɧɚɫɬɴɩɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɧɢɹ ɫɟɡɨɧ ɢ ɡɚɬɨɩɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ȼɢɄ  ɪɚɣɨɧ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ
ɜɫɢɱɤɢ ɚɛɨɧɚɬɢ ɤɨɢɬɨ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ ɜɨɞɨɦɟɪɧɢ ɲɚɯɬɢ ɞɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬɦɟɪɤɢɡɚɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɜɨɞɨɦɟɪɧɢɹɜɴɡɟɥɫ
ɰɟɥɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɞɨɫɬɴɩɧɚɢɧɤɚɫɚɬɨɪɞɨɜɨɞɨɦɟɪɚɢɩɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨɨɬɱɢɬɚɧɟɧɚɩɨɤɚɡɚɧɢɹɬɚɦɭ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО
ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɨɬɩɭɫɤɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɞɚɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɢɞɨɫɬɴɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɱɟɬɢɦɢɭɱɟɛɧɢɰɢɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɨɬ,ɞɨ9,,ɤɥɚɫɆɹɪɤɚɬɚɟɜɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɬɟɠɟɫɬɬɚ ɧɚ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɬɟ ɪɚɧɢɰɢ
ɢ ɡɚ ɩɨɝɨɥɹɦɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɢ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨɱɟɬɢɦɢɬɟ
ɭɱɟɛɧɢɰɢɳɟɢɦɚɬɧɚɩɴɥɧɨɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɫɬɨɜɚɧɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɹɭɱɟɛɧɢɤɫɴɡɞɚɞɟɧɤɚɬɨɩɟɱɚɬɧɨɢɡɞɚɧɢɟȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɫɪɟɞɫɬɜɚɳɟɫɚɜɴɪɯɭɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɧɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɡɚɭɱɟɛɧɢɰɢɬɟɡɚ,ɤɥɚɫɤɨɢɬɨɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬɡɚɟɞɧɚɭɱɟɛɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɢɜɴɪɯɭɧɨɪɦɚɬɢɜɢɬɟɡɚɭɱɟɛɧɢɰɢɬɟɡɚ,,9,,ɤɥɚɫ
ɱɢɹɬɨɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɧɚɩɨɥɡɜɚɧɟɟɬɪɢɭɱɟɛɧɢɝɨɞɢɧɢ
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО ДВОЙНО
ПО-ВИСОКА ОТ ТАЗИ В СТРАНАТА
ɄɴɦɤɪɚɹɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɜɬɪɢɬɟȻɸɪɚɩɨɬɪɭɞɚɜɋɢɥɢɫɬɪɟɧɫɤɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢȾɭɥɨɜɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  Ɍɟɯɧɢɹɬ ɛɪɨɣ ɧɚɦɚɥɹɜɚ ɫɴɫ  ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɤɪɚɹɧɚɹɧɭɚɪɢɄɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɩɪɢ  ɩɪɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹ ɦɟɫɟɰ ɇɚ ɛɚɡɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚ Ⱥɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨ ɡɚɟɬɨɫɬɬɚ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ
ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɡɚ ɮɟɜɪɭɚɪɢ
ɝɟɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ
ɨɛɳɢɧɚɄɚɣɧɚɪɞɠɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚɫɥɟɞɜɚɬ
ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ    ɋɢɬɨɜɨ   
Ⱥɥɮɚɬɚɪ    Ⱦɭɥɨɜɨ    Ɍɭɬɪɚɤɚɧ 
ɢɧɚɣɧɢɫɤɨɜɨɛɳɢɧɚɋɢɥɢɫɬɪɚ
КРИМИНАЛЕ
ɞɤɚɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɧɚɝɨɪɚɤɪɚɣɫɟɥɨȻɨɝɞɚɧɰɢɫɚɫɩɚɫɢɥɢɨɬɨɩɨɠɚɪɹɜɚɧɟɟɤɢɩɧɚɩɨɠɚɪɧɚɬɚɧɚɚɩɪɢɥɌɟɛɢɥɢ
ɡɚɫɬɪɚɲɟɧɢɨɬɝɨɪɹɳɢɜɛɥɢɡɨɫɬɫɭɯɢɬɪɟɜɢɢɯɪɚɫɬɢɧɨɫɥɟɞ
ɧɚɦɟɫɚɬɚ ɧɚ ɨɝɧɟɛɨɪɰɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɳɟɬɢɑɨɜɟɲɤɚɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɟɩɪɢɱɢɧɚɡɚɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɬɚ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚɨɬɨɩɥɢɬɟɥɟɧɭɪɟɞɟɞɨɜɟɥɨɞɨ
ɩɨɠɚɪɜɤɴɳɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɚɩɪɢɥɨɤɨɥɨɱɚɫɚɋɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɫɟɫɩɪɚɜɢɥɟɤɢɩɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɓɟɬɢɬɟɫɚɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ
ɋɭɯɢɬɪɟɜɢɫɚɝɨɪɟɥɢɩɨɨɛɹɞɩɨɤɪɚɣɨɤɨɥɨɜɪɴɫɬɧɢɹɩɴɬ
ɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɉɪɢɱɢɧɚɬɚɟɱɨɜɟɲɤɚɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɈɝɧɟɛɨɪɰɢɨɬ
ɪɚɣɨɧɧɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɝɚɫɢɥɢɩɨɠɚɪɚɩɪɟɞɢ
ɞɚɫɟɫɬɢɝɧɟɞɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɉɨɤɪɢɜɧɚɤɴɳɚɢɢɦɭɳɟɫɬɜɨɫɚɢɡɝɨɪɟɥɢɜɫɟɥɨɁɜɟɧɢɦɢɪɩɪɢɩɨɠɚɪɩɪɢɱɢɧɟɧɨɬɤɴɫɨɫɴɟɞɢɧɟɧɢɟɉɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɟɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɧɚɚɩɪɢɥɨɤɨɥɨɱɚɫɚɈɝɴɧɹɬɟɛɢɥ
ɩɨɬɭɲɟɧɨɬɟɤɢɩɢɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟɡɜɟɧɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɢɌɭɬɪɚɤɚɧ

НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ
“СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ”- ТУТРАКАН
гр. Тутракан, ул. Трансмариска, №25, тел. 0866 6013

До делегатите
на Общото събрание
на СНЦ Ловно-рибарско дружество “Сокол”
гр. Тутракан

П О К А Н А
Управителният съвет на Ловно-рибарско дружество
“Сокол”, гр.Тутракан съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на
сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, свиква Общо отчетно събрание на
сдружението на 27.04.2018 г. от 18:00 ч. в залата на
Общински съвет-Тутракан.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2017 г.
2. Приемане отчет за дейността на Контролния
съвет за 2017 г.
3. Приемане основни насоки и програма за дейността
на сдружението за 2018 г.
4. Приемане бюджет за 2018 г.
5. Вземане решение за размера на членския внос встъпителен, редовен и намален за членовете ловци
и санкция за закъснелите.
6. Вземане решение за размера на членския внос
- встъпителен, редовен и намален за членовете риболовци.
7. Избор на представители на Сдружението, които да
ни представляват в заседанията на ОС на НЛРС - СЛРБ.
22.03.2018 г.
гр. Тутракан

Председател:
/Д-р Д. СТЕФАНОВ/

12 -18.04.2018 г.

Предстои изпълнението на проекта
за Водния цикъл в Тутракан
от стр. 1 опазване на биологичното
разнообразие в река Дунав
торията на града преди с ефект и извън границите
заустването им в река на страната.
Дунав. Ограничаването на
Проектът е на обща
замърсяването на речните стойност над 32,3 млн.
води ще подпомогне и за

лв., като ОПОС 2014-2020
г. осигурява безвъзмездна
финансова помощ в размер
на близо 22,7 млн. лв.
Срокът за приключване
на дейностите е 30 ме-

сеца.
Подробности за конкретните дейности и тяхната
реализация очаквайте в
следващите броеве на в.
"Тутракански глас".
“ТГ”

Безплатни занимания по свободна
борба за децата от община Тутракан
от стр. 1 ното тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието,
употребата на цигари,
алкохол и наркотици, формиране на социални качества - умения за работа
в екип, толерантност,
лидерство, дисциплина,
увереност, спазване на

в свободното им време
с оглед подобряване на
тяхното здраве, физическа
дееспособност и спортно
развитие, използване възможностите на спорта
като превенция срещу
заболяванията, наднорме-

правилата и на принципите на „Феър плей“.
Заниманията по борба се
водят от Сашко Змеев и
Ангел Ройбов.
Партниращи организации по проекта са Община Тутракан, която
предоставя спортна база
- общинска собственост

и двете средни училища в
града. СУ «Йордан Йовков»
съдейства за осигуряването на 10 деца за участие
в заниманията по проекта,
а СУ «Христо Ботев» осигурява 26 деца.
Проектът се реализира
в периода от 01.03.2018 г.
до 07.11.2018 г.
“ТГ”

Неизвестни начупиха
132 кайсиеви дървета в
масив край Коларово
Завистта е в основата на вандалския
акт, смята собственикът Сали Али
олицията в Тутракан
изяснява случай на унищожаване и повреждане на овошки, съобщават от
Областна дирекция на МВР в
Силистра.
На 6 срещу 7 април в землището на село Коларово, община Главиница неизвестно
лице е пречупило в областта
на короната 132 тригодишни
кайсиеви дръвчета. Кайсиевият масив е собственост
на Сали Али от същото
село, който установил вандалския акт и сигнализирал
полицията.
53-годишният мъж вложил
над 2000 лева в кайсиевата
градина през последните

П

три години и очаквал първите кайсиеви плодове през
следващата година.
На мястото на вандализма
Сали разказа за инцидента пред журналисти, като
допълни, че каквото и да
свърши полицията той ще
разплете престъплението
и ще разобличи престъпниците, които според него,
са действали от завист.
Овощарството е семеен
бизнес на известния с майсторството си за рязане на
овошки в цялата Силистренска област.
Подобни прояви на жестокост към плодни дървета в
региона не са рядкост. Само

Полицията изяснява подпреди месец в съседното
село Дичево по същия начин робности по ситуацията,
са унищожени 60 дървета, но образувано е досъдебно
случаите са по 2-3 на година. производство.
“

Стоянов от Школата по
изобразително изкуство
към ОЦИД-Тутракан. Всепризнато е, че те са едни

от най-добрите млади художнички в крайдунавския
град, показвали неведнъж
своите творби.
Всъщност, това са Симона Веселинова Йорданова и Симона Станиславова
Йорданова, които ще открият и първата си обща
изложба. За това важно
събитие те са избрали
неслучайна дата - 13-ти

ǫȉȌǸȏȓȕȔȏȏ
ȌȋȔȇȏȎȒȕȍȈȇ
С

имона и Симона - 2
са дванадесетокласнички, възпитаници
на преподавателя Аурел

ТГ”

април, петък!
В Изложбената зала,
която се помещава в Обредния дом, всички, които
желаят да видят таланта
на двете млади художнички, могат да дойдат на
официалното откриване
в 17:30 часа. И да ги поздравят! И да им вдъхнат
увереност аз творческо
бъдеще!
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 април 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 лекар, ЦСМП – висше медицинско образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
- За стажуване
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
1 технически организатор
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
***За всички работни места трудовите договори
две направления:
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
- За обучение по време на работа
договорът е безсрочен. За учителските места се
3 монтажници, изделия от метал – средно образование изисква педагогическа правоспособност.
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Областната транспортна комисия заседава
В Областна администрация Силистра бе проведено
заседание на Областна
комисия по транспорт,
водено от Стоян Бонев зам.-областен управител,
информираха от пресслужбата на институцията.
Взети са няколко решения
- членовете на комисията
гласуваха „за“ закриване на
3 автобусни линии - по една
в направленията Силистра
- Дулово, Силистра - Осен
и Силистра - Тутракан (и в
трите случая по искане на
Община Силистра). Също
„за“ е и вотът за преминаване на автобусна линия по
маршрут Силистра - Гарван
от квотата на Община
Силистра към квотата на
Община Ситово.
Членовете на комисията
не се съгласиха с мотивите
на Община Алфатар, предвид законодателни разминавания и др. причини, относно искането за закриване
на три автобусни линии,
както следва: Силистра Бистра (2) и Силистра - Алфатар - Чуковец - Алфатар,

и не приеха искането.
Комисията прие искането
отново на Община Алфатар
автобусна линия Силистра - Алфатар да премине
от квотата на Община
Силистра към квотата на
Община Алфатар.
В рамките на дискусията
на представителите на общините бе напомнено, че е
в интерес на съответната
община, така и на населе-

нието, да се оптимизират
пътните схеми, включително чрез гъвкави форми
като обособяване на линии
и др. - по възможност чрез
допитване до хората и до
кметовете на населени
места.
Обърнато бе внимание и
на още един момент - единствено община Силистра
е създала комисия заедно с
ДАИ за проверка на изпълне-

нието на линиите, спечелени от превозвачите, както
и на извършващите т.нар.
нерегламентиран превоз.
Предстои от името на
Комисията Областна администрация да поиска справка от крайните автогари
относно изпълнението на
курсовете, тъй като от
една година насам общините не са осигурили подобна
информация.
Считано от деня на провеждане на заседанието
на Областна транспортна
комисия Силистра (28 март
2018 г.) Общините имат
14-дневен срок, за да предоставят в Областна администрация Силистра справки с данни по възлагането
на превози по маршрутни
разписания от Областна
транспортна схема.
Според последните промени в законодателството
(Закон за автомобилните
превози) при неизпълнение
на това задължение кметовете на общини подлежат
на административни нака“ТГ”
зания.

Двама участници в телефонни измами
са задържани при операция на
тутракански криминалисти
Д

вама мъже - на 27 г. и
на 33 г., участници в
извършване на телефонни измами, са задържани
при операция на служители
на РУ-Тутракан.
Полицейските действия
са стартирали непосредствено след като на 2 и на
3 април в селата Поляна и
Попина две възрастни жени
били въвлечени в заблуждение, че техни близки се
нуждаят от скъпо лечение,
в резултат на което те
дали суми от 1000 лв. и
от 4000 лв. на непознат,
посетил ги в домовете им.

Предприетите незабавни
оперативно-издирвателни
действия насочили криминалистите към 27-годишен
жител на село Коларово. На
3 април вечерта, на път към
Русе той бил задържан на
границата на Тутраканската община от полицейски
служители с част от отнетите суми. В процес на
проверка е съпричастността му към друга телефонна
измама на територията
на област Силистра. Към
момента мъжът е с повдигнато обвинение за същото
престъпление, извършено в

Добричка област.
Друг 33-годишен жител
на Главиница е задържан от
криминалистите сутринта
на 4 април на територията
на село Ситово. Той влязъл
в полезрението на разследващите в рамките на досъдебно производство за телефонна измама, извършена
на 15 март тази година в
село Шуменци за сумата
от 4450 лв. Има данни, че
той е съпричастен към
телефонна измама в края
на месец ноември 2017 г. в
Старо село, както и на друга измама на територията

Стартира активна разяснителна кампания
за превенция на телефонните измами
а територията на Силистренска област започва
активна разяснителна кампания за превенция на телефонните
измами. Подробности съобщиха на
брифинг директорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Кристиян
Петров и началникът на Районното
управление в областния град главен
инспектор Траян Петров.
Разработени са нови флаери,
съдържащи информация за найактуалната престъпна схема,
свързана с участие в полицейска
операция, които са отпечатани
със съдействието на Община Силистра. Те ще бъдат раздавани на
най-уязвимата част от населението - хората от третата възраст. В
малките и отдалечените населени
места полицейските служители ще
посещават в домовете им самотноживеещите и възрастните хора, за
да им предоставят информационните материали и да беседват с тях.
Договорили сме в кампанията
да се включат служителите на
социалния патронаж и социалните
служби, съобщи старши комисар
Петров. Целта е да се постигне
личен контакт с възрастните хора
и отново да им се припомни за
съществуващата опасност. Плани-

на област Разград.
Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.
Продължава работата по
изясняване на случаите и
по установяване и на други
лица, свързани с престъпната дейност.
“ТГ”

Плюс/Минус

"Добри" хора
Васка НИКОЛОВА,
Тутракан
апочвам направо!
В дните на тези
светли празници да
пожелая на всички читатели на в. "Тутракански глас"
да отделят малко внимание
и на моето възмущение,
което ме потресе преди
седмици.
Едно куче роди кученца
- 8 на брой, под стълбище
до бл. "Росица" в Тутракан. В най-големия студ
през м.февруари, аз и едно
милозливо дете (така смятам аз), ги кътахме и отгледахме. Мислихме, като
пораснат да ги дадем на
хора, които желаят да ги
отгледат тук в града или
по селата.
Какво се случи, обаче...

З

Срещат ме млади хора.
На един му миришело чак
до петия етаж... "Да се
махат!" - това е.
Отровиха майката на кученцата. Голямо геройство!
Боже помози!
Мъничетата, слава Богу,
вече можеха да се хранят
самостоятелно. Дойдоха
хора от приюта и ги прибраха.
Що за сърца имат тези
млади хора, се чудя аз! Та,
просякът първо на кучето
дава къшей хляб.
Безпризорно, не домашен
любимец, но и то има право
да живее на земята. За да
е такова - улично, не сме
ли пак ние, "умните" човеци
виновни, питам се аз?
Възмутена съм и огорчена...

Обществено порицание

Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɹɬ ɪɚɣɨɧɟɧ ɫɴɞ
ɉɊɂɁɇȺȼȺɨɛɜɢɧɹɟɦɢɹȻȿɃɏȺɇ ȿɅȼɂɋ ȺɋȺɇ  ɪɨɞɟɧ
ɧɚ  ɝ ɜ ɝɪ ɋɨɮɢɹ
ɠɢɜɭɳɜɫȻɨɝɞɚɧɰɢɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɛɴɥɝɚɪɫɤɢɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɫɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɭɱɚɳ
ɧɟɠɟɧɟɧɧɟɨɫɴɠɞɚɧɡɚȼɂɇɈȼȿɇɜɬɨɜɚɱɟɧɚɝ
ɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚȺɧɬɢɦɨɜɫɤɨɯɚɧɱɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɨɛɥɋɢɥɢɫɬɪɚɤɚɬɨ
ɧɟɩɴɥɧɨɥɟɬɟɧ ɧɨ ɪɚɡɛɢɪɚɳ
ɫɜɨɣɫɬɜɨɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɨɬɨɢɦɨɠɟɳɞɚɪɴɤɨɜɨɞɢ ɩɨɫɬɴɩɤɢɬɟ ɫɢ ɩɨ ɪɚɡɭɦɧɢ ɩɨɞɛɭɞɢ ɛɟɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɧɨ ɩɨ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ
ɡɚɤɨɧɚɞɴɪɠɚɥɜɢɫɨɤɨɪɢɫɤɨɜɨ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɜɟɳɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɦɚ ɦɚɪɢɯɭɚɧɚ ɫ ɚɤɬɢɜɟɧ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɟɥɟɦɟɧɬ
ɬɟɬɪɚɯɢɞɪɨɤɚɧɚɛɢɧɨɥɬɟ-

ɝɥɨɜɧɢɩɪɨɰɟɧɬɚɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬ
ɥɜɜɧɚɪɭɲɟɧɢɟɧɚɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟɜɁɚɤɨɧɚɡɚɤɨɧɬɪɨɥ
ɜɴɪɯɭɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɬɟɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɢɩɪɟɤɭɪɫɨɪɢɬɟɤɚɬɨɫɥɭɱɚɹɬɟ
ɦɚɥɨɜɚɠɟɧɫɤɨɟɬɨɢɡɜɴɪɲɢɥ
ɩɪɟɫɬɴɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɱɥɚ
ɚɥɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɚɥɢɱɥ
ɚɥ ɬ ɨɬ ɇɄ ɩɨɪɚɞɢ ɤɨɟɬɨ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɱɥɚ ɚɥ ɨɬ
ɇɄ ɝɨ ɈɋȼɈȻɈɀȾȺȼȺ ɨɬ
ɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɦɟ
ɇȺɅȺȽȺ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɈ
ɉɈɊɂɐȺɇɂȿ
ɇɚɥɨɠɟɧɨɬɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɞɚ
ɛɴɞɟɢɡɩɴɥɧɟɧɨɱɪɟɡɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɜɴɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɢɜɴɜɜɇɚɩɪɟɞɴɤ
Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨɟɜɥɹɡɥɨɜɡɚɤɨɧɧɚɫɢɥɚɧɚɝ
Ɋɚɣɨɧɟɧɫɴɞɢɹ
ɩɨɞɩɢɫɧɟɫɟɱɟɬɟ

Община Главиница, Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС
Главиница и в изпълнение на Решение № 352 по протокол № 40/ 29.03.2018 г. на Общински съвет се
открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти
- частна общинска собственост, както следва:

Н

рано да бъдат проведени срещи в
пенсионерските клубове, където
потърпевши от телефонни измами
да разкажат в първо лице за начина, по който са били въвлечени
в заблуждение, и как може да се
избегне това. Съдействие ще се
търси и от служителите в банковите
офиси и пощенските служби.
През предходната 2017 г. в ОДМВР-Силистра са регистрирани 48 телефонни измами, а от началото на
2018 г. - 6, 3 от които са разкрити.
Старши комисар Петров заяви, че сигурността на хората от
малките населени места е сред
основните задачи на областната
дирекция. По думите му още през
месец ноември м.г. в дирекцията

са сформирани мобилни групи от
служители на охранителна и криминална полиция, които по график
посещават селата в региона.
Идеята е след срещи с кметовете и жителите по места да
се идентифицират евентуални
проблеми и да се търсят начини
за тяхното решаване, посочи още
областният директор. Така се
постига и обратна връзка за работата на полицейските служители,
обслужващи отдалечените райони,
и се подобрява административното
обслужване, допълни още той.
До момента проведените срещи от мобилните групи са 55,
като работата им продължава по
график.

Публичният търг да се проведе на 16.05.2018 г. в Заседателната зала на IV етаж в административната
сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационния център на община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга
- 15.05.2018 г. Информация за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната
документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 15.06.2018 г. на същото място и при същите
условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед
на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 14.06.2018 г.
За контакти: Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

4

ОБЩЕСТВО

Нова изложба гостува на тутраканци
бойната слава.
Мобилната експозиция
включва архивни документи от фонда на музея,
проследяващи паметните
събития, довели до края на
петвековното робство. Посетителите могат да видят каталог с литографии
„В памет на прославата на
падналите на бойните полета”, оръжия, боеприпаси,
реплики на руски униформи
и други любопитни артефакти, свързани с Руско-турската война 1877-1878 г.
Жителите и гостите
на Тутракан могат да се
запознаят с изложбата до
11 май. Входът е свободен.
Даниела ИВАНОВА,
Исторически музейТутракан
утракан е първият
град, в който е експонирана мобилната
изложба „Пътят на свободата от Шипка до Сан
Стефано” след официалното й откриване в Художествената галерия в гр.
Казанлък, в навечерието
на националния празник на
Република България.
Времената експозиция
е посветена е на 140-годишнината от освобождението на България, а
нейни уредници са музейни
специалисти от Национа-

Т

лен парк-музей „Шипка Бузлуджа” и Художествена
галерия-Казанлък.
Изложбата бе открита
от Екатерина НиколоваЦанева, зам.-директор в
Исторически музей-Тутракан и от д-р Чавдар Ангелов
- директор на Национален
парк-музей „Шипка – Бузлуджа”. В изложението
си д-р Ангелов представи
изложбата и не пропусна
да отбележи, че и тутраканци са взели участие в
Освобождението на България, а Тутракан е град на
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поетично
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Краят на вахтата
На моя съвипускник - офицер от
ВМФ Коста Иванов Стефанов
и на всички, които поеха по неговия път:
"Пред Родината своя отчет щом представим,
и годините иска си щом предявят,
не завиждам на тези, които пълзяха,
а на тези, преминали с „пълен напред“.
Кап. 2-ри ранг Виталий Шевченко
Да, времето ни скъпо бе на лаври,
в морето не откривахме земя,
закон незнаен в него ни постави,
с неписан дълг, че трябва да сме там.
Усещахме със гена на дедите
дори непреживяното от нас.
Усещаха, че там, където трябва,
ще се окажем в някой тежък час.
Да, други бяха нашите години…
Но миналото сякаш на шега
припомняше ни невзривена мина
изхвърлена след буря на брега.
Дано нетърпеливците, които
ни гледат вече с добродушен смях
да не забравят: хлябът им в нощвите
замесен е от други преди тях.
А старият ни кораб ни отсвири…
Но сенките ни в друг архипелаг
замръзват на студа в команда „Мирно!“,
че вярват: в тяхна чест приспуска флаг…

В Народно Читалище "Просвета", с. Стефан Караджа:
Участвайте в изложбата
„Приложни изкуства и "С приказките за Хитър Петър"
художници-любители на Тутракан"

ко Вашето хоби е да
създавате красота
или обичате да рисувате през свободното си
време, може да покажете
своите неповторими ръчно направени произведения
и картини като участвате в изложбата „Приложни
изкуства и художници любители на Тутракан".
За да участвате е необходимо да донесете
своите творби в сградата
на Обреден дом-Тутракан.
Приемат се всякакъв вид
произведения, в сферата
на приложните изкуства:
изделия от дърво, метал,
рисувана керамика, бу-
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тилки, кратуни, дървени
лъжици, различни видове
гоблени, декупаж, както
и всякакъв друг вид изкуство, чрез което сте упражнили своето творческо
въображение.
Изпращайте ни и Вашите рисунки и картини,
независимо от техния
размер и техника.
Краен срок 10 май 2018
г. Участието е безплатно.
Не се колебайте да задавате своите допълнителни въпроси на тел. 089
467 57 07 или ни пишете
на Фейсбук страницата на
Галерия Тутракан.
Очакваме Ви!

о повод 1 април Международен ден
на хумора и шегата
в библиотеката на Чита-

лището бе организирано
забавно събитие с редовните посетители на
културната институция

еждународният ден
на детската книга
и рождението на
датския писател Ханс Кристиан Андерсен бе поводът
за организирането на литературно утро. Той е създал
едни от най-великолепните

приказки на всички времена,
чието вълшебство достига
и до нас. Заедно с учениците от 3 клас прочетохме
една от неговите приказки
- "Палечка" и проведохме
конкурс за най-изразително
четене. Децата споделиха

П

М

- учениците от ОУ "Отец
Паисий".
Четохме популярни приказки за Хитър Петър
и научихме как той е
получил името си. Като
истински артисти, трима от учениците представиха драматизация

на приказката "Торбата
с лъжите", след което
отговаряхме на въпроси
свързани с нея. В края на
срещата учениците изработиха постер с рисунки
и илюстрации на героя
от приказките - Хитър
Петър.

"Литературно утро"

защо обичат да четат, коя грамота и книга, а всички
книга четат в момента и останали поощрихме с хина какво ги е научила тя. микали.
Победителят в конкурса
Дарина КОСТАДИНОВА
Джан Хасан Рамадан получи
Ирена ВЪЛЧЕВА

ПРАЗНИЧНО ЕХО
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На Лазаровден и Великден - в Старо село!
староселки дефилираха
и я показаха на участващите в празника.
Лазарки пожелаха много здраве и любов, а
най-малката лазарка
- двумесечната Ния, заедно с другите се люля
на пролетната люлка.
И надиграване на буенци бяха включили в
празничната програма
организаторите.
На Великден, в препълнената зала на читалището, староселци
имаха възможност да
гледат и слушат различни изпълнения включени
в големия празничен концерт. В него участваха
самодейните състави
наместната културна
институция - Женската
вокална група и Детския
танцов състав, млади-

азаровден се празнува съботата
преди началото на
Страстната седмица и
е денят преди Цветница. В Старо село знаят
традицията и я спаз-

Л

те певици Елица Камбурова и Гергана Тодорова,
а изненадата дойде от
Силистра с Гайдарска
група "Великов".

След празничния концерт, на площада в
Старо село се изви
и голямо великденско
хоро.

ват.
Мало и голямо, организирано от НЧ "Възраждане", се събра в центъра
на селото. Облечени в
традиционната за този
край хърцойска носия,

Гимнастика на душата
Да се нахраним
Приказки за възрастни

Носачката
я беше кокошка-носачка. Снасяше едри, бели
яйца. Стопаните й много
я уважаваха, затова й даваха
зърно в изобилие, прясна вода
и мек полог. Кокошката важно
се разхождаше из двора и дори
петелът отстъпваше, когато тя
минаваше покрай него. „Ко, ко,
ко” - казваше тя и се отправяше
към полога. Там, замислена за
червейчетата в градината, тя
снасяше първото си яйце, после
второто и гордо известяваше

Т

а нахраниш душата си е просто нещо. Трябва
ти предястие от шум на бистър поток, песен
на птица и мирис на зелена трева. За основно
избираме частица прошка и разбиране към проблемите
на другите. Като добавка е усмивката от падналия
духом, на когото сме помогнали. За десерт, естествено, поднасяме любов.
Да нахраниш тялото си също е лесно. Вариш, пържиш, печеш и после ядеш. Но самото приготвяне на
ястието трябва да става в кухня, която е радост за
очите и ръцете. Да ви е кеф когато готвите в нея.
По принцип за кухня се избира малко помещение. Е,
добре, но е добре да я оцветите в свежи светли тонове. Избягвайте аленочервени и тъмносини тонове!
Това ще вгорчи манджите ви. Поставете печката на
срещуположната страна на мивката и хладилника.
Между водата и огъня не бива да има контакт. Така
ще си гарантирате благополучие, щастие и богатство, тъй като силата на огъня няма да се дави във
водата. Добре е да знаете, че енергията на кухнята
се влива от северозапад. Именно за това не позволявайте печката да гледа в тази посока и да се вижда
от входната врата!
Изберете позицията на основния работен плот. Той
ще бъде сърцевината на кухнята. Там ще влагате
душата си и ще постигате максимален резултат
с минимални усилия. Дървеният материал е особено
подходящ за изработката на един работен остров.
В близост до прозореца разположете мивката. Водата, в съчетание с гледката навън, ще балансира
равновесието ви. За да имате благоденствие и любов
в дома, непременно поставете купа с плодове върху
масата или плота в кухнята си. Малка пирамида върху
хладилника ще поддържа и гарантира енергийността
на продуктите в него. Гответе с лице към вратата, а
ако не можете да си го позволите, поставете малки
звънчета над касата, за да получавате сигнал, когато
някой влиза в помещението.

Д

Учителят

стопаните си за даровете, които
е сътворила.
От една седмица стопанката й
грижливо събираше яйцата. Скоро щеше да е Великден и тя щеше
да боядисва яйца. А белите яйца
на кокошчицата й бяха тъкмо за
тази цел. Затова стопанката не
даваше ни едно яйце да бъде
счупено за омлет на стопанина.
И ето, денят на боядисването
дойде. Стопанката разтвори боите и свари яйцата. После още
топлички започна да ги слага в

бурканите с червена, синя, зелена
и жълта боя.
Когато извади първото червено яйце се замисли. То беше
толкова хубаво в наситената си
червена премяна. Тя реши да се
отблагодари на носачката си и да
го сложи в полога й. Представи си
как ще се зарадва кокошката на
това червено бижу.
Кокошката се разхождаше
в градината докато стопанката
сложи яйцето. И когато усети,
че трябва да снася, се прибра в

кокошарника. Скочи на полога
и видя червеното яйце. Побутна
го недоумяващо с клюна. После
решително му би шута с единия
си крак. За нея то бе чуждо,
грозно нещо, което нямаше място
в полога й.
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ОБЯВИ
ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636; e-mail: tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЯВЯВА:
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално
подпомагане, чл. 37 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Кметът на Община Тутракан, със Заповед № РД-04380/03.04.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната
услуга „Обществени трапезарии", във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", в
съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за
изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица (ОП ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и
съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално
подпомагане, както следва:
1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани
в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3
и 4 от Закона за социално подпомагане:
- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския
съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
1.2. Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ към Министерство на труда и социалната политика
съгласно чл. 37, ал. 3 от ППЗСП.
1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:
- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност или e в аналогична процедура, в държавата, в която е установен;
- се намира в процедура по ликвидация или аналогична процедура в държавата, в която е установен;
- е лишен от право да упражнява търговска дейност;
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т .1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или аналогични
задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността
или против стопанството, освен ако е реабилитиран (за кандидатите ФЛ и
лицата, които представляват кандидатите ЮЛ);
1.4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Тутракан
промените в обстоятелствата по т. 1.3, настъпили в процеса на провеждане
на конкурса в тридневен срок от настъпването им.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
2.1. Да разполагат с материална база и оборудване за приготвяне на храна и
осъществяване процеса на хранене, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.
2.3. Да разполагат с подходящ капацитет - технически, финансов, административен;
2.4. Да гарантират предоставянето на разнообразно седмично меню, което
дава принос към балансираното хранене на целевата група, при спазване на
изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми
за хранене;
2.5. Да притежават удостоверение за регистрация на обект за търговия на
дребно с храни или заведение за обществено хранене;
2.6. Закупуването на хранителни продукти следва да се извършват в съответствие с изискванията на националното законодателство, по прозрачен
начин, и при гарантиране спазването на принципите на чл. 30 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета за икономичност,
ефикасност и ефективност на разходването на средствата;
2.7. Да спазват и прилагат по целесъобразност принципите, посочени в
чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета,
за недопускане на дискриминация и зачитане на личното достойнство на
целевата група.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА
УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ":
Пълната информация на точка 3 можете да намерите на сайта на Община
Тутракан - tutrakan.egov.bg/Община Тутракан/Хуманитарни дейности/ Социални
дейности/Социална услуга „Обществена трапезария”/Приложение 1
4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА
Пълната информация на точка 4 можете да намерите на сайта на община
Тутракан - tutrakan.egov.bg/Община Тутракан/Хуманитарни дейности/ Социални
дейности/Социална услуга „Обществена трапезария”/Приложение 2
5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. Опис на представените документи - tutrakan.egov.bg/Обшина Тутракан/
Хуманитарни дейности/ Социални дейности/Социална услуга „Обществена
трапезария”/Приложение 5.
5.2. Предложение за участие по образец - tutrakan.egov.bg/Обшина Тутракан/
Хуманитарни дейности/ Социални дейности/Социална услуга „Обществена
трапезария”/Приложение 6.
5.3. Решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на
кандидата, последното издадено след датата на обявяване на конкурса. /Ако
кандидатът е регистриран в Търговския регистър и Регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел е достатъчно посочване на неговия ЕИК по смисъла
на чл. 23, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ./
5.4. Свидетелство за съдимост, издадено в срок не по-късно от 6 месеца.
(представя се от кандидати ФЛ; а кандидати ЮЛ - лицата, които го представляват)
5.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално
подпомагане за предоставяне на социални услуги „Обществени трапезарии"
- заверено копие.
5.5. Удостоверения от съответните компетентни органи за:
- наличие/липса на данъчни и осигурителни задължения пред НАП, освен ако
компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията
- издадено след датата на обявлението или аналогично;
- наличие/липса на задължения към Община Тутракан и общината по седалището на кандидата, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване

или отсрочване на задълженията – издадено след датата на обявлението.
5.6. Декларация от името на кандидата за липса на обстоятелствата по т.
1.3. от раздел 1 от тази обява, подписана от представляващия кандидата по
образец - tutrakan.egov.bg/Обшина Тутракан/Хуманитарни дейности/ Социални
дейности/Социална услуга „Обществена трапезария”/Приложение 7.
5.7. Копие от регистрация по ЗДДС, ако кандидата има такава.
5.8. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключена година.
5.9. Документ удостоверяващ, че кандидатът разполага с материална база,
в която да управлява и предоставя социалната услуга - документ за право на
собственост, ползване, наем или др. (Ако кандидатът има учредено право на
ползване или е сключил договор за наем или ползва на друго основание, то
срокът на същите следва да е не по-малък от срока за предоставяне на социалната услуга от кандидата).
5.10. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни
или заведение за обществено хранене.
Горепосочените удостоверения се издават на името на кандидата.
Внимание: При установяване липса на някое от гореизброените положителни
или наличие на отрицателни обстоятелства по отношение на кандидата, същият
се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. Всички изискуеми документи трябва да бъдат представени в оригинал или копие, заверено с „Вярно
с оригинала", с подпис на кандидата.
Внимание: Кандидат, който не отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя
документи се отстранява от по нататъшно участие в процедурата.
6. КРАЕН СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
6.1. Кандидатите представят документите по настоящия конкурс посочени в
точка 5. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, в срок до 16:30 ч. на 18.05.2018 г. в Община
Тутракан, окомплектовани и поставени в общ запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на
Община Тутракан, на адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №31, Деловодство
6.2. Пликът с документите се надписва по следния начин: „Конкурс за доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария“ – гр.Тутракан”. Върху
плика се посочват: наименование на кандидата, адрес за кореспонденция,
телефон, факс, електронен адрес.
6.3. При приемане на предложенията, върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на внесеното предложение и тези данни се записват във
входящ регистър, за което на вносителя се издава документ.
6.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на
кандидатите оферти, които са получени след изтичане на крайния срок или в
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия
регистър на Възложителя.
6.5. Ако кандидатът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или
загубване на офертата е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидатът
следва да съобрази посочения краен срок за получаване на офертите в деловодството на Възложителя. От значение ще бъде датата и часът на депозиране
на офертата в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо,
товарителницата, разписката или друг документ от куриер. Всички разходи по
участието в конкурса са за сметка на кандидата.
7. ДАТА, ЧАС И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
7.2. Конкурсът ще се проведе на 21.05.2018 г. от 10:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Тутракан, на два етапа както следва:
7.2.1. Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите
документи и извършва проверка за наличието, редовността им и тяхното съответствие с предварително поставените изисквания и условия от Възложителя.
Кандидатите, чиито документи са редовни и отговарят на всички условия и
изисквания на Възложителя, се допускат до втори етап на конкурса.
Внимание: кандидат, който не отговаря не поставените от Възложителя изисквания за участие и/или не е представил всички изискуеми от Възложителя
документи, не се допуска до участие във втория етап от конкурса и се отстранява
от по- нататъшно участие в процедурата.
7.2.2. Втори етап - Комисията, назначена със заповед на Кмета на Община
Тутракан разглежда оценява и класира представените от кандидатите предложения, съгласно методиката за оценка.
Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване. Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците
в конкурса.
8. КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.
8.1. В срок от 3 (три) работни дни от получаването на Протокола за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите Кметът на Община Тутракан
издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
8.2. Резултатите от конкурса се съобщават писмено на участвалите кандидати
в срок от 7 (седем) дни от издаването на заповедта.
8.3. Заповедта, с която се определя спечелилия конкурса кандидат, подлежи
на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването
на заповедта не спира изпълнението й.
8.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите,
Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.
Договорът за възлагане на социалната услуга „Обществена трапезария” влиза в
сила в 3-дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Изпълнителя.
Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на
договор за БФП между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Тутракан,
и след извършване на процедура за подбор на потребители.
8.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез
пряко договаряне.
8.6. При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор
Възложителят може да предложи на следващия класиран кандидат
да сключи договор или да прекрати процедурата и да проведе нов конкурс.
9. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:
/Пълната информация на точка 9 можете да намерите на сайта на община
Тутракан – tutrakan.egov.bg/Община Тутракан/Хуманитарни дейности/ Социални
дейности/Социална услуга „Обществена трапезария”/Приложение 3
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
/Пълната информация на точка 10 можете да намерите на сайта на община
Тутракан – tutrakan.egov.bg/Община Тутракан/Хуманитарни дейности/ Социални
дейности/Социална услуга „Обществена трапезария”/Приложение 4
Обявлението за провеждане на конкурса се публикува съгласно изискванията
на чл. 38, ал. 1 от ППЗСП - в един местен и един национален всекидневник,
както и на сайта на Община Тутракан.
За допълнителна информация: тел. 0899993625 - Стефка Станкова, Директор
на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община Тутракан.
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"Дунавски Драгажен Флот" АД,
гр.Русе
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

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
за Велико Търново - 7:00 ч. и обратно от Велико
Търново в 15:30 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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ХОБИ
СМЯХ

- Искам един билет – най-далече
Двама затворници видели
една чистачка и си казали: от тоалетната, в последния вагон.
- Добре. Нещо друго?
“Трябва да се омитаме!”
- A циганите пред мен, които
Някога беше по-трудно да си купиха билети, може ли с тях в
избягаш от училище, отколкото едно купе да бъда?
- Може, щом искате…
сега от затвора.
- Чудесно, дайте един билет!
Купил той билета, прибрал се
Лошо е да имаш млада жена,
която я боли главата, но още вкъщи, а жена му от кухнята се
по-лошо е да имаш стара, която провикнала:
- Скъпи, купи ли билет за мама?
пращи от здраве...
- Няма да повярваш, последния
- Много ви е възпитано и спо- взех!
койно детенцето! На колко е?
Семеен скандал... Мъжът
- На два шамара.
ядосано сочи рамото си:
- Кракът ти повече да не е
Пешо звъни на съседката
- Случайно да ти се нами- стъпил тук...
ра крив макарон,щото мойта
- Къде е жена ти?
каза,че щял съм да видя секс
-В токсикологията.
през крив макарон.
- С какво се натрови?
- Влизай,влизай все ще наме- Ухапа се по езика докато
рим нещо.....
викаше...
В тъмна улица посред нощ
Кандидат-депутат се връща
вървят двама мъже. Единият
посърнал вкъщи, след обявявади нож и казва:
ването на изборните резултати.
- Ей, балък, имаш ли пари?
- Колко гласа набра? - пита
Другият вади пистолет:
жена му.
- Имам, що?
- Три…
- Ам... тука... да развалиш 5
- Винаги съм знаела, че имаш
лева?
любовница!
Рускиня за мъжете:
- Какви мъже имаше едно
Богаташ прави поръчка на
времеее… - Зверьев, Богати- художник:
рьов, Медведьев. Виж ги сегаш- Искам да ми нарисуваш
ните - Зайцев, Комаров, Мухин, библейска сцена. Примерно,
Лебедев, Куроедов, Путин..
Адам и Ева в Рая.
- А как да бъде - преди или
Централна гара София:
след грехопадението?
- Имате ли билети за Козлодуй?
- Най-добре по време на гре- Разбира се.
хопадението.

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Овен

Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Все още господар е Овенът. Ама много му се
отдава това! Пъчи се, точи рога и се чуди кого да
заплаши, че ще го набоде. Обаче всичко е само роля.
Той е добричко овне. Ако го познавате, може даже да
го пояздите като магаре. И той няма да има нищо
против. Просто трябва да му кажете: „Нямаш силата
на магаре.”
Та, Овенът както и останалите зодии живее, живее
и остарява. Но да не си мислите, че гледа на това
като нещастие. Не! Той и на 60 години да стане пак
се чувства като на двадесет. Нали сте гледали оная
реклама дето бабата и дядото търкат билетчета и
си мислят какво ще направят с печалбата. Бабата
си представя, че е яхнала мотор и пърпори заедно с
група рокери. Та, тази баба със сигурност е Овен.
За нея възрастта е без значение. Тя по младежки ще
живее до края на живота си. Някой би ми опонирал,
че не може да е Овен, понеже мечтае за рокерска
романтика. Обаче представата, че Овните не са
романтици е грешна. Те обожават романтичните
жестове. В състояние са да носят на ръце този който им ги прави. Особено обичат някой да им говори
за мечти.
В този ред на мисли какъв битов уред си представяте, че би бил Овенът. Печка? Не! Не би издържал
да готви манджа след манджа. Хладилник? Не! Грубоватата хладина не е за него.Ако се предадете ще ви
кажа. Ютия! Трябва да се нагрее добре, за да започне
нещо, но нагрее ли се? Оле-мале! Ще ви изглади така
че гънка няма да остане на вас.
Такъв е Овенът - разнопосочен. Може би ви се иска
вие да бъдете Овен. Е, не при всички може. Това е
дар от Бога - да си Овен.

Астрологът

Сканди

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

СУДОКУ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Бридж турнир
П
оредното издание на
турнира по бридж в
Тутракан бе проведено на 9 април. В него
участваха 12 състезатели
формиращи 6 отбора.

дители. Първото място
заслужиха Димо Денчев и
д-р Димитър Стефанов,
следвани Веселин Костов и
Венцислав Тодоров, а третото място бе за Митко

Турнирът продължи 10
часа и бе домакинстван от
кафе "Адмирал".
Според присъстващите,
а и според участниците,
това е най-оспорваният
турнир провеждан досега.
Като всяко състезание
и тук има финал и побе-

Стойков и Ивелин Русев.
Победителите вдигнаха
купата, а спонсор на турнира тази година бе Дентална и естетична клиника
на д-р Юрий Василев, който
за пореден път подкрепи организацията на спортното
събитие.
“ТГ”

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢɬɟɜɬɭɪɧɢɪɚɩɨɛɪɢɞɠ
ɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼɢȾɢɦɨȾȿɇɑȿȼ

априлска въпросителница

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

1. Как е старото славянско име на април?
а/ брезов
б/ априлий
в/ лъжовен
2. Как прабългарите наричали април?
а/ върбов
б/ твирем
в/ терем
3. Кой е роден през април?
а/ Шекспир
б/ Хайдн
в/ другарят Иванов
4. Кой е умрял през април?
а/ господин Никой
б/ Екатерина Каравелова
в/ Леонардо да Винчи
5. Как наричат първи април във Франция?
а/ ден на шегата
б/ ден на смеха
в/ априлска риба
6. Как се нарича първи април в Дания?
а/ априлска риба
б/ ден на кукувицата
в/ майска котка
7. На кой ден празнуват в Дания първи април?
а/ на 31 декември
б/ на 01април
в/ на първи май
8. Какъв ден е 12 април?
а/ ден на космонавтиката
б/ ден на зъболекаря
в/ ден на Конституцията
9. Като какъв ден е известен 01.04.1916 г.
а/ изчезналият ден
б/ ден на шегата
в/ ден на войната
10. Кога е международният ден на ромите?
а/ 08 април
б/ 12 април
в/ 22 април
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-А, 3-Б, 4-А, 5-А,
6-А, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-А

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 април - Цветанка ПЕТКОВА, Мед.сестра, ДГ "Патиланчо", Тутракан
13 април - Д-р Себахтин ХАЛИД, Общински съветник,
Об-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
13 април - Красимир БОНЕВ, Ст.спец "Техник", Община
Главиница
13 април - Гюлбие АРИФОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан
15 април - Жоржета СТЕФАНОВА, Ст.спец. "АФО", с.
Зафирово, Община Главиница
16 април - Хана СТАНЧЕВА, Мл.експерт "Архитектура

и градоустройство", Община Тутракан
17 април - Денка ГАНЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 април - Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража, ДГС-Тутракан
18 април - Пламен ПРОДАНОВ, Предприемач, "Палермо"
ООД, Тутракан
18 април - Вихрен МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 април - Сенами РАШИД, Гл.експерт "Стопански
дейности", Община Тутракан

да си направим
мини градинка
У

мирате да си
имате градинка? Обаче си
нямате двор. Или живеете в апартамент.
Нищо, не е беда. Можете да си направите и да й се радвате.
Мини градинката е
един интересен начин
да сбъднете мечтата
си и да станете градинар. Не е толкова
трудно. Трябва ви
голяма саксия, щайга,
сандъче, кошница или
дори голяма чаша. А
може и нещо друго да
бъде. Нека танцува
въображението ви. Да
не забравя - трябва
ви и търпение.
Та, в нея може да
поставите всичко, което
има и в голяма градина.
Пейки, къщичка, басейн,
склуптури, но миниатюрни,
нали се разбрахме. Да не
забравите да направите
дупки за дренаж и да сложите пръст. Много е важно.
Важно условие за получаването на красива мини
градина е да се спазват
пропорциите - всеки елемент да бъде съразмерен
с останалите в композицията. Мебелите трябва
да си подхождат по вид и
по материал. За декорация
са подходящи дребен чакъл
и естествени камъчета.
Също така за настилка са
подходящи мрамор, мозайка,
мини тухлени настилки.
Интересен ефект се получава с пътечка от цветни речни камъчета или
натрошена дървена кора. В

зависимост от растенията, които ще отглеждате
настилката може да бъде
съставена от разноцветен
пясък.
Растителността може
да бъде от стайни видове.
Те могат да бъдат найразлични видове. Например,
кактусът е добър избор.
Изобщо всички растения с
дребни листа и цветове са
много подходящи.
Мини градините са много
подходящи и за подарък. Той
се прави за човек, който
обича зеленината и цветята и се прави от човек,
който много обича първия.
И градинарката получи
подарък за рождения си ден
- една мини градинка. Сърцето й се изпълни с много
нежност към тия дето й я
подариха.

Градинарката

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