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Александър САБАНОВ,
Народен представител, "Обединени патриоти":

Предстои ремонт на Дома за стари хора Изпълняваме предизборните
и саниране на бл. "Възход 3 и 4" обещания
и програмата на
управляващата коалиция
- Проект за асфалтиране и
подмяна на тротоарните площи
по ул. "Александър Стамболийски"
е внесен в ДФ "Земеделие"

Калина ГРЪНЧАРОВА
аред с подготовката
за очакваната празнична седмица "Огненият Дунав", в общинската
администрация на Тутракан
продължава и работата по
няколко проекта, които се
намират на различен етап
от осъществяването си.
Това е и поводът за разговор с кмета на общината
д-р Димитър СТЕФАНОВ.
- Домът за стари хора е
обект, който отдавна се
нуждае от ремонт. Предвиден ли е тази година?
- Да. Това е един социален

Н

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

проект, който предстои да
се осъществи - за оборудване и за ремонт на Дома
за стари хора. Наясно сме
отдавна, че са необходими
нови оборудвания в този
дом, а и има доста ремонтни дейности, които
трябва да извършим, за да
може нашите бащи и майки,
дядовци и баби, наистина,
да живеят в малко по-комфортна среда. Обществените поръчки ще се пускат
още следващата седмица
и се надявам до края на лятото - началото на есента
на стр. 2

Ремонтират детската Лятна академия - 2018!
градина в Зафирово
Почистване на обществени
терени и частичен ремонт
на улици стартира в
община Главиница

на стр. 2

Калина ГРЪНЧАРОВА
Ⱦɨɪɨɬɟɹ ȻȺɅɖɈȼɋɄȺ ɟ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɢɡɜɴɧɭɱɢɥɢɳɧɢ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɋ ɧɟɹ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɹɦɟ ɡɚ ɬɨɜɚ ɤɨɟɬɨ
ɩɨɞɝɨɬɜɹɬɚɡɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹɡɚ
ɥɟɬɧɢɹɨɬɞɢɯɧɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɜ
ɧɚɲɢɹɝɪɚɞ
 ȼɢɧɚɝɢ ɫɦɟ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢ
ɞɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɦɟ ɧɨɜɢ ɧɟɳɚ
ɡɚɳɨɬɨɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɞɟɰɚɬɚ
ɫɟ ɦɟɧɹɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ Ɂɚ ɞɚ
ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɧɚɤɚɪɚɦɟ ɩɨɜɟɱɟ
ɞɟɰɚ ɞɚ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ ɧɚɲɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɤɨɢɬɨ
ɫɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɛɟɡɩɥɚɬɧɢɫɦɟ
ɪɟɲɢɥɢɞɚɜɴɜɟɞɟɦɧɨɜɢɞɟɣɧɨɫɬɢȿɫɬɟɫɬɜɟɧɨɩɨɜɥɢɹɧɢ
ɨɬ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɢɬɟ ɩɪɟɞɚɜɚɧɢɹɨɬɬɨɜɚɤɨɟɬɨɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɡɚɛɚɜɥɹɜɚ ɞɟɰɚɬɚ Ɍɭɤ
ɳɟɝɢɡɚɛɚɜɥɹɜɚɦɟɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɟɞɢɧɦɟɫɟɰɨɬɸɥɢɞɨ
 ɚɜɝɭɫɬ Ɂɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɳɟ
ɨɬɛɟɥɟɠɚ ɱɟ ɝɨɥɹɦɚ ɱɚɫɬ ɨɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɫɚ ɩɨ ɢɞɟɹ ɧɚ
Ⱥɧɬɨɧɢɹ Ʉɚɥɞɚɪɟɜɚ ɇɨɜɨɬɨ
ɤɨɟɬɨ ɜɴɜɟɠɞɚɦɟ ɟ Ɇɚɫɬɴɪ
ɒɟɮɡɚɞɟɰɚɌɨɜɚɟɟɞɧɚɡɚɛɚɜɧɚɢɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɨɜɚ
ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɤɨɹɬɨ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɧɚɭɱɢ ɧɚ ɧɟɳɨ ɜ
ɠɢɜɨɬɚɤɚɤɫɟɩɨɞɪɟɠɞɚɦɚɫɚɬɚɤɚɤɫɟɭɤɪɚɫɹɜɚɬɫɚɧɞɜɢɱɢɬɟɤɚɤɫɟɩɪɚɜɹɬɤɭɪɚɛɢɣɤɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢ ɤɨɥɤɨ ɤɪɚɫɢɜɚ
ɦɨɠɟɞɚɢɡɝɥɟɠɞɚɟɞɧɚɦɚɫɚ
ɫɴɫɫɴɜɫɟɦɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɧɟɳɚ
 ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɩɨɤɪɢɜɤɚ Ɂɚ
ɰɟɥɬɚɫɦɟɩɨɤɚɧɢɥɢɟɞɧɚɦɧɨ-

ȾɨɪɨɬɟɹȻȺɅɖɈȼɋɄȺ

ɝɨɞɨɛɪɚɧɚɲɚɫɴɝɪɚɠɞɚɧɤɚ
ɐɜɟɬɚɧɤɚɇɢɤɨɥɨɜɚɤɨɹɬɨɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚɫɤɭɥɢɧɚɪɢɹɢɩɪɚɜɢ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɢɬɨɪɬɢɜɝɪɚɞɚȼ
ɩɴɪɜɢɹɬɞɟɧɞɨɣɞɨɯɚɞɟɰɚ
ɚɜɒɤɨɥɚɬɚɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ
ɢɡɤɭɫɬɜɨɢɦɚɲɟɧɚɞɞɟɰɚ
ɢ ɛɹɯɦɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧɢ ɱɟ ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɞɟɰɚ
ɧɚɜɴɡɪɚɫɬɨɬɞɨɝɨɞɢɧɢ
ɇɚɲɢɹɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥȺɭɪɟɥ
ɋɬɨɹɧɨɜ ɤɚɬɨ ɟɞɢɧ ɝɨɥɹɦ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɫɬ ɡɚɞɚɞɟ ɧɚ
ɦɚɥɤɢɬɟ ɬɟɦɚ ɡɚ ɪɢɫɭɜɚɧɟ
Ɇɨɪɫɤɨɞɴɧɨɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫ
ɩɨɱɢɜɤɚɬɚɤɨɹɬɨɝɢɨɱɚɤɜɚɚ
ɧɚɝɨɥɟɦɢɬɟɝɨɜɨɪɢɞɴɥɝɨɡɚ
ɨɫɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɚ ɡɚ
на стр. 5

ȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɋȺȻȺɇɈȼ

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Народният представител от
Силистренски избирателен район
- Александър Сабанов от Коалиция "Обединени патриоти", е
организатор на един нов празник
в Тутракан, който се нарича "Тутракан пее". Коя е причината да организирате точно такова събитие?
- Преди седмица в Тутракан се
проведе един празник за младите
- Джулай Морнинг. Ние решихме
да организираме подобен празник/
фестивал и за групите от втората
или третата възраст, които искат
да се изявят, искат да си попеят,
да се видят, да се срещнат. Това ме
накара да го организирам точно в
седмицата след Джулай морнинг.
Надявам се, че тази традиция ще
продължи дълги години. Днес
поставихме нейното начало.
- Каква е емоцията след финала
на този празник?
- Емоцията е отлична, защото
когато виждам усмихнати лица,
особено на възрастни хора, за мен
това е голямо удоволствие. Това
топли моята душа.
- Казахте, че догодина ще има
нещо ново в изпълненията...
- Мислихме и всяка група да изпълни по една патриотична песен,
но тъй като нямаше много време
за репетиции, преценихме, че
тази година ще направим първата
крачка, ще открием фестивала, а
сега на закриването му зададохме

и темата за следващата година,
която ще е "Патриотична песен"
- поне по една да може да изпее
всяка от групите. Имат цяла година
за практика и тренировки, така че
се надявам, че ще се представят
толкова добре, колкото се представиха днес.
- А ще се разшири ли обхватът
за групите самодейни изпълнители, които идват тук от Силистренска област?
- Този празник бе само за групите от община Тутракан, а следващата година мислим да включим
състави и от общините Главиница
и Ситово. И вече оттам насетне
като тръгнат нещата, надявам се
да стане национален фолклорен
фестивал в Тутракан.
- Какво ново в политиката на
Обединените патриоти?
- Ние изпълняваме програмата
с коалиционния ни партньор ГЕРБ.
Вървим напред. Стъпка по стъпка изпълняваме предизборните
обещания и нещата, записани в
коалиционния формат. Мисля,
че първата стъпка, особено за
възрастите хора, беше направена
с увеличението на минималната
пенсия. Надяваме се в този бюджет да бъде заложено още едно
увеличение и в следващия да
достигнем до нивата, които бяхме
обещали - 300 лева. Включително
в този 4-годишен период, ако
разбира се правителството покрие
на стр. 5
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НОВИНИ
КЛАС НА ГОДИНАТА
На свое заседание проведено на 5 юли т.г. Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Тутракан разгледа постъпилите предложения
за участие в конкурса за допуснати най-малък брой неизвинени отсъствия. Комисията прие решение и обяви за победители в конкурса
„Клас на годината 2017-2018” два класа - 8-ми "б" клас от СУ „Йордан
Йовков” с класен ръководител Дияна Цвяткова - с допуснати 8 и 1/2
неизвинени отсъствия и 6-ти "б" клас от СУ „Христо Ботев” с класен
ръководител Ценка Маринова - с допуснати 9 неизвинени отсъствия.
Класовете нямат наложени наказания и допуснати противообществени прояви, имат много награди за участия в национални, общински
и училищни конкурси и състезания.
Наградата - екскурзия до забележителна дестинация в България,
ще бъде проведена в началото на новата учебна година.
КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Курс за професионална квалификация "Специфични изисквания
за директни доставки на малки количества дивеч" се проведе в Тутракан на 6 юли. В него взеха участие ловци от дружинките на ЛРД
"Сокол". Сдружението обединява ловците от две общини - Тутракан и
Главиница. Лектори бяха проф. Николай Бояджиев от Лесотехническия университет и д-р Цвятко Александров, директор на Дирекция
"Здравеопазване на животните" в БАБХ.
ИЗЛОЖБА НА ВИКТОРИЯ АРСЕНОВА В ТУТРАКАН

12 - 18.07.2018 г.

Предстои ремонт на Дома за стари хора
и саниране на бл. "Възход 3 и 4"
от стр. 1 ефективност". До края на
месеца трябва да се сключи
договор за саниране на блоковете "Възход 3" и "Възход
4". Тоест - в началото на
месец август, понеже проектирането вече е готово на съгласуване е, трябва да
започнем да санираме тези
два блока. Съответно - до
края на месец юли, трябва
да започнем санирането на
ДГ "Патиланчо", на сградата на ОЦИД, на сградата
на бившата детска градина, която е срещу съда и на
бившата детска ясла на ул.
"Крепостта". Това са предстоящите проекти, които
трябва да изпълняваме.
Имаме отпуснати средства за асфалтиране - 1

той да бъде изпълнен, понеже срокът за изпълнение на
договора е 4 месеца.
- Кой финансира проекта?
- Проектът се финансира
от Социалното министерство.
- В момента се санира
сградата на Общината
и след финала, надявам
се, тя да има нов и различен вид от преди. На
какъв етап, обаче, са
останалите проекти по
т.нар "Енергийна ефективност"?
- Предстои сключването
на 5 договора по Националната програма "Енергийна

Дари книга - подари знание!

милион лева - от които 600
хиляди лева ще бъдат за гр.
Тутракан и 400 хиляди лева
- за реновиране и преасфалтиране на улици по селата.
- Кога ще се започне
асфалтирането?
- Предстои публикуването на обществената
поръчка. Надявам се, до
края на месец август да
имаме избран изпълнител и
до октомври да приключим
с асфалтирането.
На 9 юли приключи приемът на заявления за подпомагане за „Строителство, реконструкция и/
или рехабилитация на нови
и съществуващи улици и
тротоари и съоръжения
и принадлежностите към

тях” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г. Община Тутракан също внесе
проект - за асфалтиране и
подмяна на тротоарните
площи по една от най-натоварените улици в града - ул.
"Александър Стамболийски".
Той е на стойност 1 млн.лв.
В едномесечен срок след
приключване периода на
прием, оценителна комисия
класира проектните предложения, след което, ако не
са съгласни с класирането,
кандидатите могат да внасят възражения. Комисията
се произнася в срок до 60
дни от подаването на всяко
възражение.

Ремонтират детската
градина в Зафирово
Почистване на обществени
терени и частичен ремонт
на улици стартира в
община Главиница
ɚ ɩ ɨ ɱ ɧ ɚ ɯ ɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ ɨɫɧ ɨ ɜ ɧ ɢ ɹ  ɪ ɟ ɦ ɨ ɧ ɬ
ɧɚ ɫɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ
ɞɟɬɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ
ɜ ɫɟɥɨ Ɂɚɮɢɪɨɜɨɉɨɩɪɨɟɤɬɚɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɩɨɞɦɹɧɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜ
ɞɨɝɪɚɦɚ ɫɚɧɢɪɚɧɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ȼɢɄ ɟɥ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ ɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɧɚ ɞɟɬɫɤɢ ɭɪɟɞɢ
ɧɨɜɨɨɛɡɚɜɟɠɞɚɧɟ
ɡɚɝɪɭɩɢɬɟɢɞɪɭɝɢ
ɇɚɞɹɜɚɦɟ ɫɟ
ɧɚɟɫɟɧ ɧɚɣɦɚɥɤɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ
ɫɟɥɨ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ
ɫɟɥɨ Ʉɨɥɚɪɨɜɨ
ɫɟɥɨȾɨɥɧɨɊɹɯɨɜɨɢɫɟɥɨɆɚɥɴɤɉɪɟɫɥɚɜɟɰɞɚɩɪɢɫɬɴɩɹɬɫ
ɬɪɟɩɟɬɜɟɞɧɚɧɨɜɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɫɪɟɞɚɤɨɹɬɨɳɟɢɦɩɨɡɜɨɥɢɞɚɩɪɟɤɚɪɜɚɬɜɪɟɦɟɬɨɫɢ
ɜ ɩɪɢɹɬɧɢ ɦɨɦɟɧɬɢ ɧɚ ɢɝɪɢ
ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹɢɨɛɭɱɟɧɢɟɤɚɡɚ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɟɠɞɟɬȾɠɟɜɞɟɬ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɹɬɚ ɨɬ  
ɥɟɜɚɳɟɩɨɞɨɛɪɢɭɫɥɨɜɢɹɬɚ
ɜ ɤɨɢɬɨ ɞɟɰɚɬɚ ɩɪɟɤɚɪɜɚɬ
ɜɪɟɦɟɬɨ ɫɢ ɤɚɬɨ ɬɨɜɚ ɳɟ
ɞɚɞɟɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɧɚɬɟɯɧɢɬɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɧɟ ɫɚ
ɡɚɛɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɨɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɚɫɚɫɪɟɞɜɨɞɟ-

З

В Изложбената зала на Историческия музей в Тутракан до края на
месец юли ще бъде отворена за посещение изложбата на Виктория
Арсенова. Тя е родом от Тутракан, но от дълги години живее в Русе.
Изложбата носи наименованието "Водата - извор на живот" и в нея
са включени маслени картини - натюрморти и пейзажи.
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЗАСЕЧЕ 329 НАРУШЕНИЯ НА СКОРОСТНИТЕ
РЕЖИМИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
329 нарушения на скоростните режими са засечени от служители
на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Силистра в периода от 2 до
8 юли т.г. в областта. Общият брой установени нарушения е 448.
Съставени са 23 акта и са наложени 415 глоби по фиш. Издадени са
276 електронни фиша. Заловени са трима неправоспособни водачи и
един, шофирал след употреба на дрога. Прекратени са регистрациите
на 3 моторни превозни средства. През изминалата седмица в Силистренска област са регистрирани 2 пътнотранспортни произшествия с
двама пострадали граждани.
КРИМИНАЛЕ
Незагасена цигара подпалила отпадъци в стопански двор в Главиница на 7 юли около 17:15 часа. Огнеборци от местния противопожарен
участък загасили огъня, преди да обхване стопанска постройка и къща.
Няма материални щети.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 37/10.07.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация
/ПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4108
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; и УПИ ХI-1233 и УПИ ХII-1232
в кв.2 от ЗРП на кв.”Рибарска махала” гр.Тутракан, одобрен със
Заповед №114/29.04.1991 год.
Проектът е изработен по искане на собственика на имота във връзка
с инвестиционните му намерения.
С ПУП-ИПР съществуващите УПИ ХII-1232 и ХI-1233 се обединяват
в нов УПИ ХХ-4108, границите, на който съвпадат с границите на имот
500.4108 от одобрената кадастрална карта.
Запазва се одобрената улична регулация, а нов УПИ ХХ-4108 става
с площ от 205 кв.м.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението
да се запознаят с изработения проект, както и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан: /Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

НЧ „Христо Ботев-1954”
в село Зебил получи дарение от книги от Гьонюл
Хайредин, бивша жителка
на селото.
Дарението съдържа близо
20 заглавия от български
класици и чужди автори.
От културната инсти-

туция изказват своята
дълбока благодарност и
признателност към нея. "В
днешното трудно за всички
ни време, подобен жест
е проява на особено благородство и повярвайте,
ние високо ценим това!",
“ТГ”
споделиха те.

Бъдещите студенти се осигуряват
здравно сами през лятото
чениците, завършили средното си образование през
учебната 2017-2018 година,
трябва да заплатят здравните си
вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната
година във висшето учебно заведение, в което ще продължат
своето обучение, напомнят от НАП
- Силистра.
Бъдещите студенти трябва
да подадат декларация образец
7 за това, че ще осигуряват за
здраве сами след завършване на
училище. Това е необходимо, тъй
като за периода от завършването
на средно образование до записването им като студенти, те не са
осигурени за сметка на бюджета,
защото не попадат в нито една
от двете категории - студенти

У

или ученици, уточняват от приходната агенция. За този период
бъдещите студенти трябва да
внесат здравноосигурителните си
вноски, които са в размер на 20,40
лева на месец, а така също трябва
предварително да подадат и осигурителна декларация образец 7.
Тази декларация се подава в срок
до 25-то число на месеца, следващ
месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки,
който не е осигурен на друго основание. Ако зрелостниците от 1 юли
са в това качество и трябва сами
да внасят здравноосигурителни
вноски, то те трябва до 25 август
да подадат в НАП по постоянен
адрес декларация образец 7 и в
същия срок да внесат здравната
“ТГ”
си вноска.

ɳɢɬɟɧɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɉɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɡɜɟɧɚɬɚ ɣ ɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɫɧɨɜɢɢɜɫɟɩɨɝɨɥɟɦɢ
ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢɤɴɦɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨ
ɫɟɪɚɛɨɬɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚ
ɫɪɟɞɚɬɚɜɫɟɥɚɬɚɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ÄɈɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ´ȻɄɋɡɚɩɨɱɧɚɯɚ
ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɬɟɪɟɧɢ ɢ ɢɡɤɴɪɩɜɚɧɟɬɨ ɫ ɝɨɪɟɳɚɫɮɚɥɬɧɚɞɭɩɤɢɬɟɜɫɟɥɨ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨɧɚɭɱɚɜɚɦɟɨɳɟɨɬ
ɝɧȾɠɟɜɞɟɬ
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 юли 2018 г.
1 оператор, производствена линия – средно образо- За стажуване
вание
1 компютърен оператор – без изискване за заемане
1 технически секретар – средно образование, англий- За обучение по време на работа
ски език – писмено, работа с компютър
3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
2 сервитьори – без изискване за заемане
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.
две направления:

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол №43 от 28.06.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 612
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работата на Общински съвет-Тутракан за II-то
шестмесечие на 2018 г.
Докладва: Председател на ОбС
2. Даване на разрешение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – план
за застояване и парцеларен план
/ПУП - ПЗ и ПП/ за поземлен
имот, извън границите на урбанизираната територия.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Допълване на Годишна
програма за управление и разпореждане с общински имоти
за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Учредяване право на строеж
върху имот – частна общинска
собственост с идентификатор
№7хххх по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
5. Делегиране на правомощия
на Кмета на Община Тутракан за
издаване на Запис на заповед в
полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ
орган на ОП „Околна среда
2014-2020 г.” за изпълнение на
проект „Инвестиционен проект
за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна
мрежа в гр. Тутракан.”
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
6. Стартиране на процедура
по създаване на Организация
за управление на туристически
район Дунав.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 613
На основание чл. 63, ал.3 от
Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет-Тутракан
приема План за работата на
Общински съвет Тутракан за II-то
шестмесечие на 2018г.
Гласували: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 614
На основание чл. 21, ал. 1, т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ:
„Разрешение за изработване на
подробен устройствен план се
дава с решение на общинския
съвет по предложение на кмета
на общината…” и приложените
документи удостоверяващи, че
са изпълнени разпоредбите на
чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ:
Да се изработи Подробен
устройствен план-план за застрояване и парцеларен план
(ПУП-ПЗ и ПП) за поземлен
имот с идентификатор 7хххххх
по КК и КР на гр. Тутракан, имот
извън строителните граници на
населеното място, в местност
„Дикя”, с площ ххх м; Трайно
предназначение на територията:
земеделска;
Начин на трайно ползване на
имота: нива, като се определи
територия от разновидност „предимно производствена“ (Пп).
Проектът за ПУП–ПЗ и ПП да
се изработи върху одобрената
кадастрална карта при спазване
на изискванията, определени
в Закон за устройство на територията, Наредба №8 за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба
№7 за правила и норми за
устройство на отделните видове
територии и устройствени зони,
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ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗСПЗЗ.
Да се представи Решение на
Комисията за земеделски земи
към МЗХГ за промяна предназначението на имота.
Планът да бъде изработен в
цифров и графичен вид.
Проектът да се представи в три
екземпляра – един, от които на
недеформируема основа, също
така и на магнитен носител.
С настоящото разрешение се
одобрява заданието за изработване на ПУП-ПЗ и ПП съгласно
чл. 124б, ал.1 от ЗУТ.
Да се съгласува със заинтересованите централни и териториални администрации, а при
необходимост – и със специализираните контролни органи и
експлоатационните дружества
(ВиК, „Енергоразпределение
Север”, РИОСВ и други).
Настоящото решение да бъде
изпратено на Кмета на Община
Тутракан и Областен управител
на Област Силистра в седем
дневен срок от приемането му.
Да се изпълнят разпоредбите
на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.
Решението не подлежи на
оспорване съгласно чл. 124б,
ал. 4 от ЗУТ.
Гласували: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 615
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост, във
връзка с чл.4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински
съвет гр. Тутракан,
ДОПЪЛВА „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2018 г.”, приета
с решение № 516 по Протокол №
37 от 25.01.2018 г. на Общински
съвет град Тутракан, както следва: В раздел III - „Имотите, които
Община Тутракан има намерение
да предложи за предоставяне
под наем, продажба, концесия
и учредяване на вещни права”
по буква „Б”, т.I, с намерение
за продажба, чрез търг или конкурс, допълва на следващ реда:
едноетажна масивна сграда с
площ 33,45 кв.м, ведно с отстъпено право на строеж в кв.90,
УПИ- V по плана на с. Цар Самуил, и по буква „В” с намерение
да учреди вещни права /право
на ползване, право на строеж,
право на преминаване, право
на прокарване/, чрез търг или
конкурс, допълва на следващ
ред: Възмездно право на строеж
върху имот – частна общинска
собственост с идентификатор
№хххххх с площ от 403 кв.м по
КККР на гр. Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 616
На основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 37,
ал.1 и чл.41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост, и
чл.42, ал.1 във връзка с чл.32,
ал.1, т.3 и ал.3 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право на
строеж върху недвижим имот
- частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, ул. „хххх” №хх
в кв.хх, УПИ-ХIII по плана за
улична регулация от 2006 г. с
идентификатор №73хххх по КК
и КР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ: незастроен
урегулиран поземлен имот с
площ от ххх кв.м /четиристотин
и три квадратни метра/, при граници и съседи: север – поземлен
имот №73хххх; изток – улица

№73хххх; юг – поземлен имот
№73хххх; запад – поземлен
имот №73хххх, съгласно АОС
№532/17.08.2009 г., за изграждане на обект за обществено
обслужване, съобразно предвижданията на влязъл в сила
ПУП и УТВЪРЖДАВА оценката
на вещното право на строеж в
размер на ххх лв./без ДДС.
2. Правото на строеж да се
учреди, чрез публичен търг с
явно наддаване по реда на глава
Пета от НРПУРОИ, при начална
тръжна цена от ххх лв. без ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на
търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 617
На основание чл.21, ал.1,
т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА и на основание
Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.0090002-C01 от 04.04.2018 г. за
проект „Инвестиционен проект
за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна
мрежа в гр. Тутракан”:
1. Упълномощава Кмета на
Община Тутракан да подпише
Запис на заповед, без протест
и без разноски в полза на
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция
„Оперативна програма околна
среда“ – Управляващ орган на
Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”, платим на
предявяване , който обезпечава
пълния размер на авансовото
плащане в размер на хххх лв.,
явяващи се 10% от общия максимален размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ по административен
договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г”, съфинансирана
от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по
процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни
ВиК проекти - компонент 2” на
конкретен бенефициент община
Тутракан № BG16M1OP0021.009-0002-C01 от 04.04.2018
г. за проект „Инвестиционен
проект за изграждане на ГПСОВ
и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”:
2. Възлага на Кмета на община
Тутракан да подготви и представи необходимите документи
за предоставяне на авансово
плащане по Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP0021.009-0002-C01 от 04.04.2018
г. за проект „Инвестиционен
проект за изграждане на ГПСОВ
и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”,
финансиран със средства по
процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ „Изпълнение на ранни
ВиК проекти - компонент 2” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, пред
Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция
„Оперативна програма околна
среда“ – Управляващ орган на
Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали
се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 618
На основание чл.21, ал.15
от ЗМСМА, Общински съветТутракан:
1. Се съгласява Община Тутракан да се включи в Организация
за управление на туристически
район Дунав като учредител и
пълноправен член, след неговото утвърждаване от Министерството на туризма.
Гласували: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН
обявява конкурс
за заемане на следната длъжност:

„Съдебен секретар" - 1 щатна бройка
(на основание Заповед № 145/09.07.2018 г. на и.ф. председател на
Районен съд – Тутракан)
I. Описание на длъжността:
Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в
съдебни заседания, изготвя и прилага
към делото протоколи от съдебните
заседания, подготвя формуляри,
графици и др. документи по разпореждане на съдията от съдебно
заседание; проверява редовността
на връчените призовки преди съдебното заседание; прилага към делото
документите, постъпили в съдебно
заседание; номерира поставените
по делата документи от съдебно
заседание; изготвя изпълнителни
листове по делата по разпореждане
на съдията докладчик; изпълнява
и други задължения, възложени от
административния ръководител на
съда и административния секретар.
II. Общи изисквания за заемане на
длъжността:
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на
длъжността, съгласно чл.340а, ал.1
и ал.2 от Закона за съдебната власт
и Правилника за администрацията в
съдилищата. За съдебен секретар се
назначава лице, което:
- Е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
- Е навършило пълнолетие;
- Не е поставено под запрещение;
- Не е осъждано на лишаване от
свобода за умишлено престъпление
от общ характер;
- Не е лишено по съответен ред
от правото да заема определена
длъжност;
- Нe се намира в йерархическа
връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което е
във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен
включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
- Не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител,
търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или
контрол на търговско дружество или
кооперация;
- Не е съветник в Общински съвет;
- Не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- Не работи по трудово правоотношение при друг работодател,
освен като преподавател във висше
училище;
- Не е адвокат, нотариус, частен
съдебен изпълнител и не упражнява
друга свободна професия.
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на
длъжността:
1. Минимум средно образование.
2. Минимум много добро владеене на машинопис и много добри
познания по стилистика, правопис,
граматика и пунктуация.
3. Отлични познания и умения за
текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel.
4. Много добри познания по общи
деловодни техники, компютърни

умения, работа със стандартно офис
оборудване, софтуерни продукти и
копирна техника.
5. Опит при работа с документи и
кореспонденция.
6. Много добри познания на нормативната уредба, регулираща дейността
на органите на съдебната власт Закона за съдебната власт (ЗСВ),
Правилника за администрацията в
съдилищата (ПАС), Етичен кодекс на
съдебните служители.
IV. Размер на основното трудово
възнаграждение:
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минимален
размер на основното трудово възнаграждение за длъжността „съдебен
секретар“ - 621 лв. На служителите
се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг (минимален ранг за длъжността – V-ти
с допълнително възнаграждение в
размер на 25 лева, максимален ранг
за длъжността - I-ви – с допълнително
възнаграждение в размер 200 лева),
както и за придобит трудов стаж и
професионален опит.
V. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично или
чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:
- Подробна професионална автобиография – европейски формат;
- Мотивационно писмо;
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
не е поставен под запрещение; не
е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ
характер; не е лишен по съответен
ред от правото да заема определена
длъжност; отговаря на минималните
изисквания за степен на завършено
образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните
изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната
длъжност (по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - по
образец);
- Декларация от кандидата по чл.
340а, ал.2 от ЗСВ;
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация
и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от
кандидата);
- Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит – със
заверка от кандидата;
- Свидетелство за съдимост –
оригинал;
- Медицинско свидетелство за
постъпване на работа;
- Други - могат да бъдат приложени
препоръки от работодатели/референции от работодатели или организации
по повод дейността на кандидата и
други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността,
които кандидатът притежава.
Документите следва да бъдат
окомплектовани в посочената по-горе
последователност.

Място за подаване на документи:
Районен съд – Тутракан, ул. Трансмариска № 8, първи етаж - кабинет
№ 5 - служба Регистратура - за Административния секретар.
Срок за подаване на документи:
Считано от 16.07.2018 г. до
16.08.2018 г. включително.
VI. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на три
етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както
следва:
1. Първи етап – подбор по документи:
Разглеждане на постъпилите заявления, като се извършва преценка
дали са представени всички необходими документи, удостоверяващи
изпълнението на минималните и
специфичните изисквания за заемане
на длъжността. Само кандидатите,
които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат
допуснати до втори етап.
В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и
мястото на провеждане на практическия изпит.
2. Втори етап – практически изпит:
Проверка на професионалните
знания и умения, чрез диктовка и тест
за правопис и граматика по точкова
система за оценяване, която съгласно
методиката за оценяване се трансформира в шестобална система.
До трети етап на конкурса се
класират само тези кандидати, които
са получили от практическия изпит
оценка най-малко „Много добър“
(4,50).
3. Заключителен етап – събеседване с кандидатите:
Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси,
свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността
на органите на съдебната власт,
познаване на Етичния кодекс на
съдебните служители и Правилника
за администрацията на съдилищата,
професионалната мотивация за
работа в Районен съд – Тутракан,
комуникативни умения, релевантен
опит, относим към изискванията за
длъжността.
Оценяването на кандидатите за
длъжността „съдебен секретар“ се
извършва по точкова система, която
съгласно методиката за оценяване
се трансформира в шестобална
система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от
„Много добър“ (4,50).
Общият среден резултат от втори
и трети етап от конкурса определят
крайното класиране на кандидатите.
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както
и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо
общодостъпно място в сградата на
Районен съд – Тутракан, както и на
интернет страницата на Районен съд
– Тутракан, секция „Конкурси“.
Длъжностната характеристика за
конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване
от административния секретар в
сградата на Районен съд - Тутракан,
гр.Тутракан, ул. Трансмариска № 8.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38/10.07.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона
за устройство на територията /
ЗУТ/ съобщава, че е изработен
проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - изменение на
План за регулация /ПР/ в обхват на УПИ I-583, УПИ IХ-583
и УПИVIII-580, 583 в кв.47
от действащия ЗРП на с.Цар
Самуил, одобрен със Заповед
№324/22.08.1990 год. на Общински съвет - Тутракан.
С проекта се предвижда:
- страничната регулационна

линия между УПИ I-583 и IХ583 да се премести успоредно
към УПИ IХ-583 на 3,5 м от съществуващата в него жилищна
сграда;
- страничната регулационна
линия между УПИ IХ-583и
VIII-580,583 се променя, като
се поставя да съвпадне със
съществуващата южна граница
на ПИ №583;
- изменя се УПИ VIII-580,583,
като се преотрежда от „съсобствен” в „самостоятелен”,
само за имот №580, т.е. VIII
- 580.
Новообразуваните УПИ са
с площ:

- УПИ I - 583 = 1416 кв.м;
- УПИ IХ - 583 = 1769 кв.м;
- УПИ VIII - 580 = 963 кв.м.
Запазва се одобрената уличната регулация.
Запазва се и предназначението на имота: „За жилищно
застрояване с малка височина
(до 10 м), означена като (Жм)”.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението да се запознаят с
изработения проект, както и да
направят писмени възражения,
предложения и искания по него
до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Награди за староселските самодейци от
Националния фестивал "Фолклорна магия"

ɉɟɟȼɟɥɢɱɤɚ
ɊɍɋȿȼȺ

ационалният фестивал за
народно творчество „Фолклорна магия“ се проведе
в Банско от 29 юни до 1 юли т.г. С
официалния химн на фестивала „Банско е магия“, в изпълнение на
Румяна Попова, бе даден стартът
на неговото първо издание. То
бе открито от кмета на общината
Георги Икономов и директора на
фестивала Виктор Касъмов. Негов
главен организатор е Фен фолк ТВ.
По време на трите фестивални
дни в конкурсната програма взеха
участие над 1600 самодейци от
различни краища на България.
Те демонстрираха традициите и
народната музика на страната облечени в автентични носии и накити.
Сред тях бяха и самодейците от
НЧ „Възраждане-1940“, с. Старо
село, които се представиха изключително успешно.
На две сцени сред дърветата,
гостите на фестивала станаха свидетели на целодневна конкурсна
програма в категориите: пеене, свирене, танци и демонстрация на обичаи и традиции. Участниците бяха
оценявани от авторитетно жури,
а вечерната програма включваше
концерти на най-големите имена
във фолклорния жанр - Янка Рупкина и Илиян Йорданов, оркестър
"Щуро Маке", Гуна Иванова, Илиян
Михов - Баровеца и много други.
Староселци участваха в конкурсната програма през втория ден,

Ⱥɬɪɚɤɬɢɜɧɚɬɚɫɚɦɨɞɟɣɧɚɝɪɭɩɚ
ɧɚɇɑȼɴɡɪɚɠɞɚɧɟɋɬɚɪɨɫɟɥɨ

Една достойна постъпка... С добро за хората

Н

с увреждания

ɃɨɧɤɚȺɅȿɄɋȺɇȾɊɈȼȺɩɨɥɭ
ɱɚɜɚɧɚɝɪɚɞɚɬɚɧɚȽɪɭɩɚɬɚ
ɡɚɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧɮɨɥɤɥɨɪ

а журито с председатели проф.
д-р Дора Христова - диригент на
„Мистерията на българските гласове“ и Кирил Апостолов - главен
хореограф на ансамбъл „Пирин“
определи всички печеливши. С тях
оценяваха още Димитър Христов,
доц. д-р Венцислав Димов, Генчо
Генчев, проф. Лозанка Пейчева, Даниел Спасов, Милен Иванов, Илиян
Михов - Баровеца и Бинка Добрева.
В категория "Дръж се, земьо"
победител е Група за автентичен
фолклор - НЧ „Възраждане-1940“,
с. Старо село с художествен ръководител Светла Коева.

Мостове
Ɂɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɧɚ
ɫɴɳɢɹɞɟɧɜɝɪȽɸɪɝɟɜɨɊɭɦɴɧɢɹ ɛɹɯɦɟ ɩɨɤɚɧɟɧɢ ɝɪɭɩɚ
ɨɬ Ɋɭɫɟɧɫɤɢɹ ɮɢɥɢɚɥ ɧɚ ɋɴɸɡɚ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɬɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ
ɜɨɞɟɧɚɨɬɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɃɨɪɞɚɧ ȼɚɫɢɥɟɜ ɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɤɚɬɚ
ɧɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɢɹ ɰɟɧɬɴɪ ɏɪɢɫɬɨ
Ȼɨɬɟɜ  Ɋɭɫɟ  ȼɹɪɚ Ʉɨɫɟɜɚ
Ʌɸɛɟɡɧɚɬɚ ɩɨɤɚɧɚ ɧɢ ɛɟɲɟ
ɨɬɩɪɚɜɟɧɚ ɨɬ Ɍɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɢɹ
ɄɥɭɛɡɚɤɭɥɬɭɪɚɢɢɡɤɭɫɬɜɨÄȾɭɧɚɜɫɤɢ ɫɴɡɜɟɡɞɢɹ³  Ƚɸɪɝɟɜɨ
ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ Ⱦɭɧɹ ɉɴɥɴɧАдриан ВАСИЛЕВ
ɞɠɚɧɭ  ɩɨɟɬɟɫɚ ɨɬ Ƚɸɪɝɟɜɨ
ɚ  ɸɧɢ ɪɭɦɴɧɰɢɬɟ ɢ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɩɪɚɡɧɭɜɚɬ ɫɜɨɹ ɇɚɰɢɨ- ɬɨɪɤɚɧɚɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɚɥɟɧɞɟɧɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚ
ɇɚɪɨɱɟɧɟɞɚɫɴɜɩɚɞɚɫɪɨɠɞɟɧɢɹɞɟɧɧɚɆɢɯɚɣȿɦɢɧɟɫɤɭ
ɝɟɧɢɹɬɧɚɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚɩɨɟɡɢɹ
ȿɦɢɧɟɫɤɭɡɚɪɭɦɴɧɟɰɚɟɤɚɬɨ
Ȼɨɬɟɜɡɚɛɴɥɝɚɪɢɧɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɦɹɪɤɚ ɡɚ ɝɟɧɢɚɥɧɨɫɬ ɧɹɦɚ
ɧɹɦɚ ɢ ɦɹɫɬɨ ɡɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɇɨ ɪɭɦɴɧɫɤɢɹɬ ɝɟɧɢɣ ɟ ɢɦɚɥ
ɦɚɥɤɨ ɩɨɜɟɱɟ ɤɴɫɦɟɬ ɧɟ ɦɭ
ɫɟɟɧɚɥɚɝɚɥɨɞɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɨɬ ɨɫɦɚɧɥɢɢɬɟ ɢ ɟ
ɠɢɜɹɥ ɦɚɥɤɨ ɩɨɜɟɱɟ Äɰɟɥɢ³
ɝɨɞɢɧɢɂɧɚɤɠɢɡɧɟɧɢɹɬɦɭ
ɩɴɬɛɢɥɧɟɩɨɦɚɥɤɨɬɪɚɝɢɱɟɧ
ɨɬ ɬɨɡɢ ɧɚ Ȼɨɬɟɜ ɧɨ ɜ ɞɪɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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В категория „На мегдана“ (демонстрация на обичаи и традиции)
Групата за автентичен фолклор, с.
Старо село бе класирана на II-ро
място. Те спечелиха и Специалната
награда на Сдружение „Фолклорен
извор“.
В категория „Нашенски славей“
(пеене) първото място грабна
староселката Величка Русева,
която бе поздравена за чудесното
си изпълнение от народната певица
Бинка Добрева.
Най-добрите самодейци от трите
фестивални дни получиха 7 специални награди от Фен Фолк ТВ
- „Заснемане на видеоклип“.
Калина ГРЪНЧАРОВА

5-годишният Кристиян Илиянов Петров от с. Старо село намира
на 3 юли т.г. лични документи и кредитни карти на чужд гражданин.
Сигнализира за това брат си Радомир Илиянов Петров, на 10 години, и
приятеля си Радослав Дойчинов Здравков на 11 години. Тримата заедно
връщат документите на собственика.
За честната постъпка на децата информираха от НЧ "Възраждане-1940
г.", които изказват своята благодарност към тях и ги поздравяват.
ɜ Ɋɭɦɴɧɢɹ ɢ ɧɚ ɪɭɦɴɧɫɤɚɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɑɟɫɬɢɬɟ
ɜɡɚɢɦɧɢ ɝɨɫɬɭɜɚɧɢɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ
ɞɟɣɰɢɨɬɞɜɚɬɚɝɪɚɞɚɫɚɜɟɱɟ
ɭɬɜɴɪɞɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɇɨ ɬɨɡɢ
ɩɴɬ ɩɨɜɨɞɴɬ ɛɟ ɛɟɥɹɡɚɧ ɢ ɨɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɚɬɚ
ɚɧɬɨɥɨɝɢɹ ÄȾɭɧɚɜɫɤɢ ɫɴɡɜɟɡɞɢɹ³ ɜ ɤɨɹɬɨ ɫɚ ɪɚɜɧɨɫɬɨɣɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɩɨɟɬɢ ɨɬ Ɋɭɫɟ
ɢ Ƚɸɪɝɟɜɨ  ɨɛɳɨ  ɬɜɨɪɰɢ
ɉɪɟɜɨɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɦɴɧɫɤɢ ɟɡɢɤ
ɫɚ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɨɬ ɇɚɞɟɠɞɚ
Ɋɚɞɟɜɚ Ⱥɧɤɚ ɋɬɚɧɟɜɚ ɢ ȺɞɪɢɚɧȼɚɫɢɥɟɜȺɧɬɨɥɨɝɢɹɬɚɟ
ɧɚɪɭɦɴɧɫɤɢɟɡɢɤɢɟɢɡɞɚɞɟɧɚ
ɨɬ ɛɭɤɭɪɟɳɤɨɬɨ ɢɡɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
Ä$PXUJVHQWLPHQWDO´ɫɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɂɨɧɆɚɤɢɞɨɧ
Ⱥɤɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɡɥɹɡɚ ɨɬ

ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɳɟ
ɞɨɛɚɜɹ ɱɟ ɢ ɫɴɫɟɞɢɬɟ ɢɦɚɬ
ɦɚɤɚɪɢɩɨɦɚɥɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɫ
ɜɢɯɪɟɳɚɬɚɫɟɩɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɹ
ɱɟɬɜɴɪɬɜɟɤɩɫɟɜɞɨɤɭɥɬɭɪɚɧɨ
ɧɚ ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ
ɞɨɫɬɚɯɨɪɚɢɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚ
ɧɚ ȿɦɢɧɟɫɤɭ ɢ ɜ ɤɚɦɟɪɧɚɬɚ
ɡɚɥɚɧɚɄɭɥɬɭɪɧɢɹɞɨɦɐɹɥɚɬɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɬɴɪɠɟɫɬɜɨɬɨɤɚɤɬɨɢɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɧɚɫɬɢɯɨɫɛɢɪɤɚɬɚɛɟɲɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɢ
ɧɚɱɚɥɚ ɨɬ ɝɠɚ ɉɴɥɴɧɞɠɚɧɭ
ɢ ɟɞɢɧɞɜɚɦɚ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɬɨɧɚɢɡɞɚɜɚɧɟɬɨ
ɟɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɨɬɄɦɟɬɫɬɜɨɬɨ
ɧɚ ɝɪ Ƚɸɪɝɟɜɨ ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚ
ɡɚ ɫɬɢɯɨɫɛɢɪɤɚɬɚ ɫɴɳɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɧɨɝɠɚɉɴɥɴɧɞɠɚɧɭ
Ⱦɪɚɝɢɱɢɬɚɬɟɥɢɩɨɫɴɳɟɫɬɜɨ
ɬɨɡɢɚɥɦɚɧɚɯɟɟɞɧɨɫɤɪɨɦɧɨ
ɞɟɥɨɌɨɧɟɜɤɥɸɱɜɚɫɬɢɯɨɜɟɧɚ
ɧɚɬɟɠɚɥɢɨɬɫɥɚɜɚɢɩɪɟɜɨɞɧɢ
ɢɡɞɚɧɢɹɩɨɟɬɢɇɨɬɨɩɪɢɬɟɠɚɜɚɭɧɢɤɚɥɧɨɬɨɞɨɫɬɨɣɧɫɬɜɨɞɚ
ɟ« ɩɴɪɜɨ Ⱦɨ ɤɨɥɤɨɬɨ ɡɧɚɦ
ɬɨɜɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ
ɩɪɟɦɢɟɪɚ ɉɪɟɜɟɠɞɚɧɢ ɫɚ ɧɚ
ɞɜɚɬɚɟɡɢɤɚɢɧɚɲɢɢɪɭɦɴɧɫɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɧɨ ɬɚɤɴɜ ɫɛɨɪɧɢɤ
ɞɨɫɟɝɚɧɟɟɢɡɞɚɜɚɧȺɤɨɧɹɤɨɣ
ɦɟɨɩɪɨɜɟɪɝɚɟɳɟɫɟɪɚɞɜɚɦ
ɋɟɞɧɚɞɭɦɚɚɧɬɨɥɨɝɢɹɬɚÄȾɭɧɚɜɫɤɢ ɫɴɡɜɟɡɞɢɹ³ ɦɨɠɟ ɫɥɟɞ
ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɨɤɚɠɟ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɚɪɹɞɤɨɫɬɄɨɣɡɧɚɟɬɟɡɢ
ɧɟɳɚɫɚɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɢ«

Анастасия ЯКОВА
ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɡɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ Ⱦɨɫɚɞɧɨ ɡɚ
ɧɹɤɨɢ ɇɨ  ɠɟɧɢ ɢ ɦɴɠɟ
ɨɬ Ʉɥɭɛɚ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ ɜ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɦɨɝɚɬɞɚɫɟɝɨɪɞɟɹɬ
ɫ ɢɡɜɨɸɜɚɧɢ ɧɚɝɪɚɞɢ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɞɜɚɬɡɚɩɪɟɫɬɢɠɚɢɡɜɨɸɜɚɧ
ɫɠɟɥɚɧɢɟɯɴɫɢɬɪɭɞ
ɇɚ  ɢ  ɸɥɢ ɱɥɟɧɨɜɟ ɬɟ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚɜɏ,,ɬɢɹɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢ ɦɧɨɝɨɠɚɧɪɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɫ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
ɜ ɝɪɉɟɪɧɢɤ ɉɪɢ ɩɟɪɮɟɤɬɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɹɬ
ɩɪɚɡɧɢɤɩɪɨɬɟɱɟɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɢɫɦɧɨɝɨɢɡɧɟɧɚɞɢȼɩɪɨɹɜɚɬɚ
ɧɚɦɟɪɢɯɚɢɡɹɜɚɧɚɞɭɱɚɫɬɧɢɰɢɨɬɫɬɪɚɧɚɬɚɢɱɭɠɛɢɧɚ
ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɟ ɨɛɨɫɨɛɟɧɚ
ɚɥɟɹ ɧɚ ɡɚɧɚɹɬɢɬɟ Ƚɨɫɬɢɬɟ
ɧɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɧɚ
ɠɢɜɨ ɤɚɤ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɤɚɱɚɦɚɤ
ɛɭɯɬɢɩɚɥɚɱɢɧɤɢɤɚɤɫɟɩɥɟɬɟ
ɢɬɴɱɟɎɟɫɬɢɜɚɥɴɬɟɫɤɨɧɤɭɪɫɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ
ɨɰɟɧɹɜɚ ɠɭɪɢ ɫ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɟɫɬɪɚɞɧɚɬɚɩɪɢɦɚɆɢɦɢɂɜɚɧɨɜɚ
ɉɪɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɌɭɬɪɚɤɚɧɛɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɨɬ Ɋɚɞɤɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɢɱɤɚɏɪɢɫɬɨɜɚ
ȼɨɤɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ Ʉɥɭɛɚ
ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɜɥɚɞɹɠɭɪɢɬɨɢɩɭɛɥɢɤɚɬɚɫ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɞɨɛɪɭɞɠɚɧɫɤɢɩɟɫɧɢɩɨɞɚɤɨɦɩɚɧɢɦɟɧɬɚ
ɧɚ ɜɢɪɬɭɨɡɧɢɹ ɚɤɨɪɞɟɨɧɢɫɬ
Ƚɟɨɪɝɢ əɧɟɜ Ƚɪɭɩɚɬɚ ɩɨɞɧɟɫɟ ɧɚ ɩɟɪɧɢɱɚɧɢ ɢ ɩɟɫɧɢ ɨɬ
ɪɭɦɴɧɫɤɢɹ ɮɨɥɤɥɨɪ Ɍɨɜɚ ɛɟ
ɢɫɬɢɧɫɤɚɢɡɧɟɧɚɞɚɡɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟɤɨɹɬɨɫɟɩɨɫɪɟɳɧɚɫ
ɦɧɨɝɨɨɜɚɰɢɢ
ɇɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɬɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɫɩɟɱɟɥɢɯɚ
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ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɧɚɝɪɚɞɢȽɪɭɩɚɬɚɡɚ
ɧɚɪɨɞɧɢɩɟɫɧɢɫɩɟɱɟɥɢɉɴɪɜɚ
ɧɚɝɪɚɞɚ ɫɴɫ ɡɥɚɬɟɧ ɦɟɞɚɥ ɢ
ɝɪɚɦɨɬɚɁɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɩɟɫɟɧɧɚɱɭɠɞɟɡɢɤɛɟɨɬɥɢɱɟɧɚ
ɫɴɫɫɪɟɛɴɪɟɧɦɟɞɚɥ
ȼ ɪɚɡɞɟɥ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɢɫɪɟɛɴɪɟɧɦɟɞɚɥ
ɫɩɟɱɟɥɢɊɚɞɤɚȽɟɨɪɝɢɟɜɚɚɜ
ɪɚɡɞɟɥɚɡɚɩɨɟɬɢɱɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨȽɟɨɪɝɢȼɚɫɢɥɟɜɛɟɤɥɚɫɢɪɚɧ
ɧɚɩɪɟɫɬɢɠɧɨɬɨɬɪɟɬɨɦɹɫɬɨɢ
ɧɚɝɪɚɞɟɧ ɫ ɛɪɨɧɡɨɜ ɦɟɞɚɥ ɢ
ɝɪɚɦɨɬɚɌɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɫɜɨɟɬɨ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ Äɇɨɫɬɚɥɝɢɱɧɨ´
ɩɨɦɟɫɬɟɧɨɜɴɜɜÄɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ
ɝɥɚɫ´ 
ɇɚɣɰɟɧɧɚɬɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɛɟ ɡɚ
ɰɹɥɨɫɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɄɥɭɛɚ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɤɨɢɬɨɫɝɨɪɞɨɫɬɩɪɢɟɯɚɤɭɩɚɢ
Ƚɪɚɦɨɬɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɡɚɜɫɢɱɤɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɊɚɞɨɫɬɢɟɦɨɰɢɢ
Ɂɚɫɥɭɝɚɬɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ
ɟ ɧɚ ȿɥɟɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ ɤɨɹɬɨ
ɩɨɥɨɠɢɦɧɨɝɨɝɪɢɠɢɡɚɞɨɫɬɨɣɧɨɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɝɪɭɩɚɬɚ
Ɍɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɢ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ
Ɉɛɳɢɧɚɬɚɡɚɭɱɚɫɬɢɟɬɨɫɢɡɚ
ɬɪɟɬɢ ɩɴɬ ɜɴɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɜ
ɉɟɪɧɢɤ
Ɍɪɟɬɢɹɬ ɞɟɧ ɜɫɢɱɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢɛɹɯɚɧɚɝɪɚɞɟɧɢɫɟɞɧɨɞɧɟɜɧɚ ɟɤɫɤɭɪɡɢɹ ɞɨ ɋɨɥɭɧ
ȽɴɪɰɢɹɌɚɦɪɚɡɝɥɟɞɚɯɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɢɬɟɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɤɪɚɫɢɜɢɹ ɝɪɚɞ ɉɨɫɟɬɢɯɚ
ɰɴɪɤɜɚɬɚ ÄɋɜȾɢɦɢɬɴɪ ɋɨɥɭɧɫɤɢ ɪɢɦɫɤɚɬɚ ɫɬɟɧɚ ɢ
ɛɹɥɚɬɚ ɤɭɥɚ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ȼ ɧɟɹ
ɟ ɛɢɥ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹɬ
ɝɟɪɨɣɄɚɩɢɬɚɧɉɟɬɤɨɜɨɣɜɨɞɚ
ɇɚɫɥɚɞɢɯɚ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚɫɢɜɨɬɨ
ȿɝɟɣɫɤɨɦɨɪɟ
Ɂɚɜɴɪɧɚɯɚ ɫɟ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɡɚɪɟɞɢɫɱɭɜɫɬɜɨɧɚɞɨɫɬɨɣɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɧɚɪɨɞɧɢɹɤɪɚɣ
ɋɧɢɦɤɚȽɟɨɪɝɢəɇȿȼ
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12 - 18.07.2018 г.

В Старо село:

Българските традиции не се забравят
до комбайна, но трудът на земеделеца винаги ще е благословен, защото дните на жътвата хранят цял
един народ през цялата година.
Сполай на Бога, че даде хубаво
време - да напълните хамбарите.
Нека трудът ви да бъде лек, кесията тежка и хлябът мек!"
Под жаркото слънце, жени в
бели премени влязоха в житната нива със сърпове. Сплетен
житен сноп завързан с червен
конец - т.нар."брада", те дариха на
стопанина на нивата, което е знак
за край на жътвата. След това на
хармана бе показано как с кон се
вършеят житните снопи.
И още един народен обичай бе
представен на полето - сватба по
време на жътва - даровете от роКалина ГРЪНЧАРОВА
пресъздаване на народния
обичай, характерен за
района - "рязане на брада"
бе закрита жътвената кампания в
с. Старо село. Млади и стари се
стекоха в нива край селото отзовавайки се на поканата на Местната
културна организация "Старо село
- живот и традиции".
"Хей, староселецо, пожъна ли
нивята, че дойде ред, да режем и
брадата - приканиха още в самото
начало на събитието участниците
в ритуала. От както свят светува,
все е жътва имало и дълъг път е
извървян от паламарката и сърпа

С

дата и поставяне на "рога" - вид забрадка, на булката, която се маха
след раждане на първото дете.
Фолклорната група към Пенсионерски клуб "Добруджанка" също
се включи в любопитния обичай
с изпълнения на народни песни.
Със своето присъствие празника уважиха кметът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов,
председателят на Общински съвет-Тутракан Данаил Николов
и председателят на ЗК "Христо
Ботев - 92" в Тутракан - Цветелина
Калчева.
На всички земеделци и гости
организаторите връчиха символи-

Лятна академия - 2018!

Ɂɚɧɢɦɚɧɢɹɜɒɤɨɥɚɬɚɩɨɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨɢɡɤɭɫɬɜɨ

от стр. 1
ɬɨɜɚ ɤɚɤɜɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɢɦɚ ɜ
ɟɞɧɚɤɚɪɬɢɧɚ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɫɦɟ ɪɟɲɢɥɢ
ɜɫɟɤɢɞɟɧɨɬɫɟɞɦɢɰɚɬɚɞɚ
ɛɴɞɟɪɚɡɥɢɱɟɧȼɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɳɟ ɛɴɞɟ ɒɤɨɥɚɬɚ ɩɨ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɧɨ ɢɡɤɭɫɬɜɨ
ȼɴɜɜɬɨɪɧɢɤɳɟɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɆɚɫɬɴɪɒɟɮɤɭɥɢɧɚɪɟɧ ɤɭɪɫ ɡɚ ɞɟɰɚ ȼ ɫɪɹɞɚ
ɳɟ ɢɦɚ ɢɝɪɢ ɢ ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹ
 ɡɚɛɚɜɧɢ ɫɩɨɪɬɧɢ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɧɢɢɝɪɢɤɨɢɬɨɳɟɛɴɞɚɬ
ɪɴɤɨɜɨɞɟɧɢ ɨɬ ɚɧɢɦɚɬɨɪɢ
ɢ ɨɬ ɧɚɲɢ ɫɩɨɪɬɧɢ ɞɟɹɬɟɥɢ  ɬɚɤɚ ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɞɜɢɠɚɬ ɦɚɥɤɨ ɚ ɧɟ ɞɚ
ɫɚ ɩɪɟɞ ɤɨɦɩɸɬɴɪɚ ɢɥɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ȼ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ
ɳɟ ɢɦɚ ɲɤɨɥɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ

ɯɨɪɚɢɬɚɧɰɢɜɤɨɹɬɨɨɫɧɨɜɚɬɚɧɚɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɬɚɧɰɢ ɳɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɞɢɧɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɟɧɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɨɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
 Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ⱦɠɚɦɛɚɡɨɜ ȼ ɩɟɬɴɤ ɟ
ɲɤɨɥɚɬɚɆɭɡɢɤɚɥɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
Ɍɚɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ
ɟɦɭɡɢɤɚɧɬɴɬɂɥɢɹ
ɂɥɢɟɜ ɨɬ ɝɪ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɤɨɣɬɨ ɳɟ
ɡɚɩɨɡɧɚɟ ɞɟɰɚɬɚ
ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɭɡɢɤɚɥɧɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
 ɫ ɤɢɬɚɪɚɬɚ ɫ ɩɢɚɧɨɬɨ ɫ ɭɞɚɪɧɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɢɳɟ
ɢɦ ɩɨɤɚɠɟ ɤɚɤɜɨ
ɛɢɯɚ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɧɚ-

ɩɪɚɜɹɬɤɨɝɚɬɨɫɟɧɚɭɱɚɬɞɚ
ɫɜɢɪɹɬɧɚɬɹɯ
ȼ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɚɜɝɭɫɬ 
ɫɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɧɹɬɢɹɬɚɳɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɦɟ
ɜɟɱɟɪ ɫ ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɩɪɢɤɥɸɱɢɦ ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɚɬɚ Ʌɹɬɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɹɌɨɝɚɜɚɳɟɪɚɡɞɚɞɟɦɝɪɚɦɨɬɢɡɚɞɨɛɪɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɳɟ ɢɦɚ ɢɡɥɨɠɛɚ
ɨɬ ɪɢɫɭɧɤɢ ɫɚɧɞɜɢɱɢ ɡɚ
ɝɨɫɬɢɬɟɞɟɰɚɬɚɳɟɢɡɫɜɢɪɹɬ
ɬɨɜɚɤɨɟɬɨɫɚɧɚɭɱɢɥɢɢɳɟ
ɬɚɧɰɭɜɚɬ ȼ ɤɪɚɣɧɚ ɫɦɟɬɤɚ
ɜɫɢɱɤɨ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɡɚ ɡɚɛɚɜɥɟɧɢɟɧɨɫɬɨɜɚɰɟɥɢɦ
ɩɪɟɡ ɧɨɜɚɬɚ ɭɱɟɛɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɬɟɡɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɚɤɨ ɫɟ ɯɚɪɟɫɚɬ ɦɧɨɝɨ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɞɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɬɞɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ

ɉɴɪɜɢɹɬɞɟɧɧɚɆɚɫɬɴɪɒɟɮ

Памет за избитите староселци

Старо село почетоха
паметта на 27 невинни
български селяни от
румънската власт през 1926 г.
Пред паметната плоча на лобното
място в местността "Кулвала" те
поднесоха венци и цветя. Преди
това, организаторите - Местната
културна организация "Старо село
- живот и традиция", почистиха
терена около паметника, тъй като
той се намира на трудно достъпно
място. Те припомниха и историята
на тъжното събитие - в нощта
между 3 и 4 юли 1926 г. чета на
Добруджанската революционна
организация навлиза в Старо село.

В

чен подарък - чаша с надпис "Жътва 2018". Те се надяват празникът
да се превърне в традиция, а защо
не в едно от емблематичните събития за Златна Добруджа.
Пресъздаването на обичая "Рязане на брада - закриване на жътвата" се провежда за трети път, но
тази година - със съдействието
на ННЕК ЮНЕСКО, като част от
Културен календар, с който "Старо
село - живот и традиции" спечели
проект. Основната идея, а и цел
на този Календар, е Старо село
да се превърне в притегателен
център за всички, които милеят
за родното. Той се състои от 11
емблематични събития за този
край, като акцентът е върху две
от тях - закриването на жътвата и
Трифон Зарезан.

Началникът на местния румънски
жандармерийски пост е уведомен
и с бомба в ръка застава до Общината, но силно изплашен забравя
да хвърли бомбата и тя избухва
в ръката му, той загива. Четата
успява да се върне обратно зад
границата до сутринта без даде
жертви. Останалите румънски
жандармеристи едва на разсъмване, излизат извън поста и да
уведомят властта за случилото
се. Веднага шефът на окръжната
жандармерия в Силистра, капитан
Попеску, тръгва за Старо село с
автомобили и отряд жандармеристи.

Целият район е блокиран и
започват масови арести в селата
Старо село, Сяново, Шуменци
и Варненци. На 6 юли след две
денонощия на издевателства и
мъчения 27 човека, от които 22
от Старо село, вързани един за
друг са поведени по пътя за Силистра. В местността "Кулвала" ги
причаква рота от 36-ти Румънски
жандармерийски полк и селяните
са избити по жесток начин.
Кървавото събитие скоро става
известно, както в България така и
в Европа. Редица европейски вестници отразяват престъплението.
“ТГ”

Ȼɭɥɤɚɬɚɟɞɚɪɟɧɚɫɤɨɛɢɥɢɰɚɢ
ɦɟɧɰɢɡɚɜɨɞɚ

Изпълняваме предизборните обещания и
програмата на управляващата коалиция

от стр. 1 Европейския съюз. За съжаление,
постоянно излизат различни нови
забравени проблеми, примерно на
майките с деца с увреждания. Там
са огромни суми, но техният казус
трябва да се разгледа по-обширно
и генерално, защото започна да
се създава напрежение между
различни групи инвалиди, което
е много неприятно и оставя един
горчив привкус. Затова трябва
обхватно да се погледне целият
закон, а не да се гледа "на парче"
- само за едните, защото веднага

и четирите години от мандата си,
се надяваме не само да увеличим
минималните пенсии на 300 лева,
но и да направим другото, което
бяхме обещали - всички пенсии
да бъдат индексирани въз основа
на минималната. Защото знаем
колко е прагът на бедност в момента. Има едни 112-115 лева
разлика между минималната
пенсия и прага на бедност, което
е недопустимо за страна-членка на

излизат другите и казват: "На тях
давате, а на нас - не давате." Да не
забравяме, че и държавният бюджет не е безкраен, но трябва да
се съобразим - каквото можем ще
направим, въпреки, че пари трябва
да бъдат отделяни за много сфери.
Икономиката, както се вижда по
всички индикатори, върви добре.
Брутният вътрешен продукт се
увеличава, така че, надявам се, че
и тази година в държавния бюджет
ще влязат достатъчно пари, за да
покрият такива социални разходи.
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парична въпросителница
Ɉɬɤɨɝɚɫɚɩɴɪɜɢɬɟɫɜɟɞɟɧɢɹɡɚɩɚɪɢɬɟ"
ɚɨɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
ɛɨɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
ɜɨɬɩɪɟɞɢɝɨɞɢɧɢ
Ʉɨɣɟɧɚɣɫɬɚɪɢɹɬɦɨɧɟɬɟɧɞɜɨɪ"
ɚɉɚɪɢɠɤɢɹɬ
ɛɊɢɦɫɤɢɹɬ
ɜɋɨɮɢɣɫɤɢɹɬ
Ʉɨɥɤɨɟɧɚɣɬɟɠɤɨɨɬɫɟɱɟɧɚɬɚɦɨɧɟɬɚ"
ɚɤɝ
ɛɤɝ
ɜɤɝ
ȼɤɨɹɞɴɪɠɚɜɚɟɨɬɫɟɱɟɧɚɧɚɣɬɟɠɤɚɬɚɦɨɧɟɬɚ"
ɚȺɧɝɥɢɹ
ɛɄɨɥɭɦɛɢɹ
ɜɒɜɟɰɢɹ
Ɉɬɤɨɝɨɫɚɫɟɱɟɧɢɩɴɪɜɢɬɟɦɨɧɟɬɢɩɨɧɚɲɢɬɟɡɟɦɢ"
ɚɬɪɚɤɢ
ɛɩɪɚɛɴɥɝɚɪɢ
ɜɫɥɚɜɹɧɢ
Ʉɴɞɟɫɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɩɴɪɜɢɬɟɛɚɧɤɧɨɬɢ"
ɚəɩɨɧɢɹ
ɛɄɢɬɚɣ
ɜȽɟɪɦɚɧɢɹ
 Ʉɴɞɟ ɟ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ ɛɚɧɤɧɨɬɚ ɫ
ɧɨɦɢɧɚɥɥɜ"
ɚȼɟɥɢɤɨɌɴɪɧɨɜɨ
ɛɋɨɮɢɹ
ɜɋɚɧɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ʉɨɹɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚɞɴɪɠɚɜɚɧɚɫɜɟɬɚɤɨɹɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚ
ɫɚɦɨɛɚɧɤɧɨɬɢ"
ɚɆɨɧɚɤɨ
ɛɅɚɨɫ
ɜɜɉɟɪɭ
Ʉɨɥɤɨɜɚɥɭɬɢɫɟɢɡɩɨɥɡɜɚɬɜɫɜɟɬɚ"
ɚ
ɛ
ɜ
Ʉɨɹɟɧɚɣɱɟɫɬɨɨɛɦɟɧɹɧɚɬɚɜɚɥɭɬɚɜɫɜɟɬɚ"
ɚɞɨɥɚɪ
ɛɣɟɧɚ
ɜɥɢɪɚ
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-Б,
6-А, 7-А, 8-Б, 9-А, 10-А

Непознатите храни

ували ли сте за полезните качества на
тахана? Не знаете
какво е тахан? Това е хранителен продукт, който
се получава от смилане
на сусамови семена. И не
само. Опитвали ли сте
лешников тахан? Лешников
тахан можете да получите
при смилането на цели лешници до гъста каша. Този
вид ядки са чудотворна
комбинация от протеини,
мазнини, фибри, магнезий и
фолиева киселина. Според
народната медицина, лешниците "гонят" камъните
от бъбреците и подсилват
имунитета. Лешниковият
тахан е задължителна съставка на всеки шоколад.
Затова и вие можете да
го използвате за направа
на вкусното лакомство,
смесвайки го с мляко, какао и мед до получаване на
желаната гъстота.
Друг вид тахан е бадемовият. Бадемовата паста се
получава чрез няколкократно смилане на сурови бадеми. Тя е много богата на
витамин Е, магнезий, цинк,
желязо и важни антиокси-

Ч

данти. Отвара от счукани
бадеми, в комбинация с няколко лимона, нашите баби
и дядовци са пиели при вода
в коляното. Бадемовият
тахан можете да смесите
с масло, мед, сметана и
какао и да получите вкусен
и здравословен пълнеж за
всякакви сладкиши.
Ореховият тахан много ще ви се услади. Него
можете да приготвите в
къщи като в блендер смесите охладени, изсушени
орехи с някакво масло. За
здравословните качества
на орехите се знае от векове. Тези ядки пречат на
зараждането на болести
като Алцхаймер и Паркинсон. Хората, които редовно консумират орехи, не
страдат от високо кръвно
налягане. С помощта на
мелатонина в състава им,
можете да регулирате
съня. Комбинацията от
орехова паста, мед и йогурт е отличен начин да
започнете деня си.
Естествено има и фъстъчен тахан. С фъстъчен
тахан ще се сдобиете, ако
смелите белени, фъстъче-
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Криминални загадки

Взривяването на сградата „Макензи”
В продължение на 80 години сградата „Макензи” се издигаше на кея като стара мома. Утре това господство
щеше да приключи. Утре щеше да бъде поставен динамит в стратегически точки на сградата и тя щеше да
бъде взривена. С тази задача се беше заел както винаги
Лутър. Неговата фирма се занимаваше с разрушаване
на постройки.
Сега той обхождаше сградата, за да прегледа всеки
отделен заряд и да се убеди, че всичко е наред. С него
беше синът му Бруно. Лутър обичаше да му обяснява
детайли от работата си. Надяваше се, че Бруно ще я
поеме от него. Той завъртя желязно кранче, което стърчеше от една от вътрешните страни. Незабавно шурна
чиста и бистра вода.
- Виждаш ли - каза поучително Лутър - това се казва
майсторлък. Тази сграда е необитаема от седем години.
Електричеството е спряно. Никой не припарва до нея, а
някакъв идиот от Общината не си е свършил работата
и не е спрял водата. Това ни казва нещо много важно.
Ако водопроводчиците са били добри, зидарите също са
били добри и трябва да направим още веднъж пробата
с един сноп динамит.
Бруно повдигна рамене.
- Добре, но трябва да извикаме ченгетата за обиколка
на сградата утре сутрин.
- Защо?
- Те трябва да изгонят човека, който е вътре.
- Какъв човек? Сградата е необитаема от месеци.
Няма боклуци, мръсни дюшеци и картони.
- Татко - каза Бруно. - Някой все още използва сградата.
Как Бруно е разбрал това?
Отговорът - в следващия брой
Отговор на миналата загадка: Когато Джери й хванал ръката, той искал да разбере дали по нея има мазоли, ако тя се е придвижвала с инвалидна количка шест
месеца. Но, както изглежд, той е установил, че те са
гладки. Следователно жената е измамница.

Забавна астрология

Рак
отивиращата мисъл на зодия
Рак е: "Животът е като карането на колело. Спреш ли губиш
равновесие." Впрочем тази мисъл е на
Айнщайн. Е, щом велик човек я е казал значи е вярна. И
Ракът кара колело, та се къса. Не може дъх да си поеме
от карането. Защото е деен човек. Такива трябва да
бъдем всички. Обаче не можем. Бог ни е разпръснал
по всички зодии за равновесие. Къде е равновесието
ли питате? Ами, ако всички се бъхтеха като Рака, то
везните щяха да натежат към хубавото и за лошото
нямаше да остане място. А може ли светът без лошо?
Не може. Колелото щеше да спре и щяхме да изгубим
равновесие.
Да, Ракът е неземно същество. Също като Луната.
Тя е ту пълна, ту е като сърпче. И Ракът е понякога
абсолютна откачалка, а друг път тих и предвидим.
Но да знаете, душевният му мир е като Вселената необятен и незнаен. Той може да бъде поет, писател,
композитор, художник. Но всички негови произведение
са обвити в мистика, но интересна мистика, любопитна мистика, гъделичкаща мистика, въобще мистика,
която те кара да ги поглъщаш с очи и разум.
А какво му е нужно от материалния свят? Малко
пари, добри приятели, уютен дом, пълна трапеза. Нали
разбирате, той не е толкова важен за Рака. Него го
влече да тръгне по онзи коридор, който ще му отвори
вратите на неизвестното.
Как не можех да съм Рак...

М

Астрологът

ни ядки. Те са богати на
витамин В3, който е много важен за работата на
мозъка. Съдържат и много
минерали като желязо, фосфор и магнезий. Можете
да го смесите с мед или
някакъв конфитюр, да го
намажете на сухар и да го
хапнете преди тренировка.
А чували ли сте за тиквен тахан? Тиквената
паста се получава при смилането на тиквено семе.
То е богато на растителен
протеин, антиоксиданти,
цинк и манган. Семето е
едно от най-безвредните и
добри начини за очистване
на организма от чревни
паразити. Тиквеният тахан
има приятен вкус и може да
се яде директно с лъжица.
И накрая идва слънчогле-

довият тахан. Слънчогледовата паста се приготвя
от слънчогледово семе. Съдържа магнезий, калий, фосфор, селен, мед и желязо. Те
действат благоприятно на
нервната система, както и
на развитието на костите
и меките тъкани. Таханът
от слънчогледови семки
можете да използвате за
направата на салатени
дресинги, течна халва, хумус, сурови бонбони. Вкъщи
можете да си го приготвите като към запечени на
тиган слънчогледови ядки,
прибавите зехтин и бъркате в блендер до получаване
на желаната консистенция.
Е, привлякох ли вниманието ви? Тичайте към
магазина за тахан! Няма да
сбъркате!
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Албания и Македония - късчета история
Програма
1-2 ден - Отпътуване от Тутракан в 23:30 ч. за София. Преминаване на ГКПП Гюешево и продължаваме към Скопие. Престой в
Скопие /около 1.30 ч./ с кратка обиколка: старата Скопска чаршия,
Каменният мост и площад "Македония" с новоизградените паметници, част от проекта „Скопие 2014". Възможност за обяд.
Отпътуване за Охрид - град, съчетал в себе си вековна история,
блестящ със своята перла - Охридското езеро. Свободно време или
туристическа програма в Охрид по желание: пешеходна обиколка
на стария град Охрид и рибарския площад. Самуиловата крепост,
Църквата „Свети Климент“; църквата „Свети Панталеймон“, където
се съхраняват мощите на Св. Климент; църквата "Св.Богородица
Перивлепта" - паметник на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и градската чаршия. Настаняване в хотела.
Вечеря. Нощувка.
3 ден - Охрид - Тирана - Круя - Дуръс
Закуска. Около 08:30 ч. отпътуване за Тирана - столицата на Албания, културен и индустриален център на страната, градът съчетава
в себе си едновременно съвременна архитектура и забележителни
исторически паметници. Автобусна и пешеходна разходка из
площад Скендербег - сърцето на града. Разглеждане на паметника
на националния герой на Албания Скендербег, Джамията на Етем
бей, Часовниковата кула - символ на града, Двореца на културата
и Националния исторически музей.
Свободно време в Тирана. Около 14:00 ч. отпътуване за Круя крепостен град, чието име означава "пролет". Тук е роден и националният герой на Албания - Скендербег. През XIII век в най-високата
част на крепостта е бил построен замък. През XV век Круя, под
лидерството на Скeндербег, става символ на съпротивата срещу
турците. Крепостта остава единственото непревзето от османците
място на Балканите и едва след смъртта на Скендербег защитниците
й слагат оръжие. Свободно време за разглеждане на Националния
музей на Скендерберг, етнографския музей и крепостния замък.
Отпътуване за Дуръс. Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
4 ден Дуръс -Тирана – Круя – Дуръс
Закуска. Свободно време в Дуръс или по желание - целодневна
екскурзия до Берат - с доплащане 30 лв. на човек (цената включва
транспорт с автобус и обиколка на Берат с екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази цена; екскурзията
се осъществява при минимум 20 човека и се заявява и заплаща
в България, а не на място). Отпътуване за Берат (около 110 км).
Берат е известен като градът с хилядите прозорци. Историческият
му център е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Градът има 2400 години история. Населението е около 40 000
души, част от които са християни с български корени. До ХI век той
е един от центровете на обширната българска област Кутмичевица.
Разглеждане на Берат: цитаделата, средновековните православни
църкви, националния музей на иконописеца Онуфрий Аргитис, един
от най-известните зографи в Албания. Разходка из живописните
улички на града.
Около 15:00 ч. отпътуване за Дуръс. Туристическа обиколка на
Дуръс известен в българската история с името Драч. Дуръс е найстарият град в Албания и най-голямото пристанище в страната,
разположен на брега на Адриатическо море. Градът е известен с
амфитеатъра на император Адриан - най-големият античен амфитеатър на Балканския полуостров. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 Ден - Отпътуване с престой за обяд в Струга - разположена от
северната страна на Охридското езеро, на двата бряга на р. Черни
Дрин. Старото име на Струга е било Енхалон, което означава "змиорка". Охридската змиорка започва миграцията си именно от гр. Струга
към Саргасово море. Днешното име на града е със славянски корен
и означава "място за улов на риба". Славяните наричали местата за
риболов - струги. Отпътуване за България около 14:00 ч. Пристигане
в Тутракан късно през нощта.
Цена: 299 лв.
Пакетната цена включва: - Транспорт с лицензиран автобус за
международни превози, пътни и гранични такси
- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел в Охрид
- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 2 или 3 звезди в
района на Дуръс
- Екскурзоводско обслужване
- Медицинска застраховка
- Кратка програма в Скопие около 1 ч.30 мин.- 2 ч. и пешеходна
разходка в Охрид
- Обиколки на Тирана и Круя
Пакетната цена НЕ включва:
- Екскурзия до град-музей Берат - 30 лева
- входните такси за посещаваните туристически обекти по
програмата: Круя: Музеят на Скендербег - 200 албански леки / | 3
лв./, Етнографският музей в Круя - 300 албански леки /| 4,50 лв./
Берат: Музей на Онуфри - 200 албански леки / | 3 лв./, Крепостта
в Берат - 100 албански леки /| 1,50 лв./
Дуръс: Амфитеатъра в Дуръс - 400 албански леки /| 6 лв./;
Охрид: църквата "Св. Богородица Перивлепта" (100 MKD), Самуиловата крепост - 30 МКD
- Разходи от личен характер
Забележка: Входните такси се заплащат в албански леки и македонски денари на място! Препоръчителна е смяната на валута
от България.
Ориентировъчен валутен курс: 1 лв. около 70 АLL албански лек,
1 лв. около 30 MKD македонски денари
Необходими документи - международен паспорт или лична карта
Записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
0895 425 453
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 42 от 31.05.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 586
ДНЕВЕН РЕД:
1. Удължаване срока на ликвидация на „Комунални
дейности” ЕООД
Докладва: Председател на ОбС
2. Споразумителен протокол между „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ Тутракан” ЕООД и Община Тутракан за
разсрочено плащане на задължението на „МБАЛ Тутракан”
ЕООД към „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД.
Докладва: Управител на МБАЛ
3. Делегиране на правомощия на Кмета на Община
Тутракан за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ,
Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” за изпълнение
на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.„Възход 3” и бл.„Възход 4”, гр.Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Отпускане на еднократна помощ на С. П. К., с
постоянен адрес:ХХХХХ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Отпускане на еднократна помощ на И. Ю. О., с
постоянен адрес:ХХХХХХ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Отпускане на еднократна помощ на Д. Р. А., с
постоянен адрес:ХХХХХ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Възлагане на превози по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на съгласие от Общински съвет гр. Тутракан
за разделяне /делба/ на поземлен имот с кадастрален
идентификатор №73496ХХХХ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор №73496ХХХХ с площ 27,18 кв.м., чрез публичен
търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Отдаване под наем на самостоятелен обект с
идентификатор №73496ХХХХ с площ 57,60 кв.м., чрез
публичен търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Отдаване под наем на самостоятелен обект с
идентификатор №73496ХХХХ с площ 49,28 кв.м., чрез
публичен търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Отдаване под наем на самостоятелен обект с
идентификатор №73496ХХХХ с площ 27,95 кв.м., чрез
публичен търг с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Отдаване под наем на самостоятелен обект – павилион, разположен в имот с идентификатор №73496ХХХХ
по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Допълване на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Допълване на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. и
приемане на решение за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот №VI, кв.15 по плана на с. Бреница,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Допълване на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. и
приемане на решение за закупуване на част от имот частна
собственост с идентификатор №73496ХХХХ, предаваща
се към съществуваща улица по плана на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на поземлени имоти в регулация в с.
Царев дол за срок от 5 /пет/ години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на поземлени имоти в регулация в с.
Преславци за срок от 5 /пет/ години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Учредяване право на ползване върху земеделска
земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Учредяване право на ползване върху земеделска
земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Учредяване право на ползване върху земеделска
земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Делегиране на правомощия на Кмета на Община
Тутракан за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ,
Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” за изпълнение
на проект „Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Конкурс за отдаване под наем, за срок от 10
години, за поставяне на преместваем обект - зарядна
колонка за електрически превозни средства, с размери
1,00/1,00 м, с прилежаща площ за временен престой
на 2/два/ броя електромобили с размери 2,50/5,00 м с
обща площ от 26,00кв.м в гр. Тутракан, на паркинга пред
административната сграда на Община Тутракан имот
№73496ХХХХ по схема издадена от Гл.архитект на общината за поставяне на преместваеми обекти за търговска
дейност по реда на чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Даване на разрешение на Исторически музей гр.
Тутракан за сключване на договор за кредит с „Централна
кооперативна банка” АД за финансиране на проект: „Тутракан-Олтеница: иновативен културен мост за устойчиво
регионално развитие”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
25. Определяне на представител на Община Тутракан
за участие в извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, Силистра, насрочено да се проведе
на 05.06.2018г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Изказвания, питания, становища и предложения
на граждани. Разни
Гласували: 12 съветници, За – 12, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 587
На основание чл. 21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във
връзка чл.266, ал.2 от Търговския закон, във връзка с
чл.25, ал.8 от Наредбаза реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за упражняване
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с решение
№ 135 по протокол № 11 от 12 май 2008 г., Общински
съвет - Тутракан
Р Е Ш И:
1. Удължава срока за приключване на ликвидацията
на „Комунални дейности” в ликвидация с ЕИК ХХХ до
15.03.2019 г. и задължава ликвидатора да извърши необходимите законови действия за финализиране процеса на
ликвидация на „Комунални дейности” и да заличи търговеца в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
2. Определя възнаграждение от ХХХ лв. за срока на
ликвидацията, считано от 16.06.2018 г. до 15.03.2019 г.
3. Възлага на ликвидатора да поиска вписване на
горното решение в регистъра на търговските дружества

към Агенцията по вписванията.
4. Възлага на Кмета на Община Тутракан да сключи
анекс към договора за ликвидация на „Комунални
дейности” ЕООД.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 588
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински
съвет Тутракан реши:
1. ОБЩИНА ТУТРАКАН да стане поръчител - солидарен
длъжник на клиента „МБАЛ Тутракан” ЕООД по Споразумителен протокол за разсрочено плащане на задължението
на „МБАЛ Тутракан” ЕООД към „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ”
АД за консумирана ел. енергия, в общ размер на ХХХ лв.
, което да бъде разсрочено на 6 месечни вноски, всяка от
които в размер на ХХХ лв.
Дава съгласие кметът на Община Тутракан да подпише
Споразумителен протокол между „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД, „МБАЛ Тутракан” ЕООД и Община Тутракан за
разсрочено плащане на задължението на „МБАЛ Тутракан”
ЕООД към „ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ” АД за заплащане
на просрочени задължения за консумирана ел. енергия.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 12, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 589
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА и на основание Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010051-С01 за проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.„Възход 3” и бл.„Възход
4”, гр.Тутракан”:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да
подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и
да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране
и програми за регионално развитие” в размер на ХХХ
лв., явяващи се Х % от предоставената безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
за обезпечаване на авансово плащане за проект „Енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.„Възход
3” и бл.„Възход 4”, гр.Тутракан”, финансиран със средства
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Енергийна ефективност в периферните райони”
на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Тутракан да подготви
необходимите документи за предоставяне на авансово
плащане по Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0051-С01 за
проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл.„Възход 3” и бл.„Възход 4”, гр.Тутракан”,
финансиран със средства по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност
в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 20142020 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
ОП „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие”.
Гласували поименно: 12 съветници, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 590
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет
тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на С. П. К., с
ЕГН ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес: ХХХ, на стойност
ХХХ лева.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 11, Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 591
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на И. Ю.
О., с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес: ХХХХХ, на
стойност ХХХХ лева.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 11, Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 592
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Д. Р.
А., с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес: ХХХХ, на
стойност ХХХ лева.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 12, Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 593
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в,
ал.1 и чл. 18, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси, Общински съвет гр. Тутракан реши:
1. Да бъде проведена процедура за възлагане на
превози по автобусни линии, съгласно Списък - приложение № 1, включващ линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми от квотата на Община
Тутракан, по реда на Закона за обществените поръчки.
2. Определя градските и междуселищните линии и
курсовете по тях, съгласно Списък - приложение №1, които
ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози
на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за
относителен дял на тези курсове, както следва:
2.1. за превози по градски линии - 35 % от общия
брой курсове;
2.2. за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската транспортна
схема, междуобщинските и междуобластните линии от
квотата на общината.
3. Във връзка с изискването на чл.113, ал.1 от ЗОП,
определя срока на договора от 1/една/ календарна година,
считано от датата на сключване.
4. В съответствие с чл.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. и чл.10, ал.1 от ЗОП в процедурата могат да участват
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз
за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България или лиценз на Общността и други
документи, които се изискват от Закона за автомобилните
превози и приложимите подзаконови нормативни актове,
както и от ЗОП.
5. С настоящото решение, Общински съвет Тутракан
делегира изпълнението на своите функции относно
подготовката, провеждането и избора на изпълнител по
процедурата на Кмета на Община Тутракан, като го оправомощава да предприеме всички необходими действия
по провеждането й по реда на Закона за обществените
поръчки.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан в рамките
на предоставените му пълномощия да издаде решение
за откриване на обществена поръчка по реда на чл. 18,
ал.1, т.12 от ЗОП, чрез процедура "публично състезание".
Приложение № 1: Списък на автобусните линии от
общинската, областната и републиканската транспортни
схеми от квотата на Община Тутракан
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 594
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1;
чл.6 ал.1 от ЗОС,чл.2 ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет

гр. Тутракан:
1. Дава съгласие за разделяне на поземлен имот №
73496ХХХХ по КККР на гр. Тутракан, ХХХ по АПОС №
507/09.08.2016 г., на два нови имота с два нови идентификатора № 73496ХХХ с площ от 7,485 дка. и № 73496ХХХ
с площ от 0,252 дка.
2. Обявява новообразувания имот № 73496ХХХ с площ
от 0,252 дка в т.ч. едноетажна жилищна сграда със ЗП от
22 кв.м. с идентификатор № 73496ХХХХ по КККР на гр.
Тутракан от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички
законови процедури
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 595
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ години на недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496ХХХ с площ 27,18 кв.м, по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София, с Акт за частна общинска
собственост №ХХХ, с предназначение за търговски обект
за предоставяне на услуги, находящ се в гр. Тутракан, в
едноетажна масивна сграда №7, разположена в имот с
идентификатор №73496ХХХ по КК и КР на гр. Тутракан,
кв.88, и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно
„Тарифа за началния размерна месечните наеми и цени на
1 кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на ХХХ лв. без ДДС.
2. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 596
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ години на недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496ХХХ с площ 57.60 кв.м, по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София, с предназначение за търговски обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда №7, разположена в имот с идентификатор
№73496ХХХ по КК и КР на гр. Тутракан, кв.88 съгласно АОС
№ХХХ, и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно
„Тарифа за началния размерна месечните наеми и цени на
1кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на ХХХ лв. без ДДС.
2. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 597
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок
от 5/ пет/ години на недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496ХХХХ с площ 49,28 кв.м, по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София, с предназначение за търговски обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда №7, разположена в имот с идентификатор
№73496ХХХ по КК и КР на гр. Тутракан, кв.88, съгласно
АОС №ХХХ, и ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена, съгласно
„Тарифа за началния размерна месечните наеми и цени на
1кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени
и земи” в размер на ХХХ лв. без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши, чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на глава Пета от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 598
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ години на недвижим имот- частна общинска
собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496ХХХХ с площ 27.95 кв.м, по КК и КР на
гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008
г. на ИД на АГКК гр. София, с предназначение за търговски обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда №7, разположена в имот с идентификатор
№73496ХХХХ по КК и КР на гр. Тутракан, кв.88, съгласно
АОС№ХХХ и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за началния размерна месечните наеми и
цени на 1кв.м, при предоставяне на общински помещения,
терени и земи” в размер на ХХХ лв.
2. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 599
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и
ал.4 и чл.19 от ЗОС, във връзка с чл.31 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ и Тарифа за началния
размер на месечните наемни цени на 1 кв.м, при предоставяне на общински помещения, терени и земи, Общински
съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
преместваем обект – частна общинска собственост,

представляващ: павилион с обособени две помещение с
предназначение кафе – аператив и смесен магазин с площ
от 100,00 кв.м, разположен в поземлен имот – публична
общинска собственост с идентификатор №73496ХХХ с
площ от 479 кв.м. по КК на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София,
находящ се в гр. Тутракан, ул. ХХХ, кв.2, с предназначение
за търговски обект, за срок от 5 /пет/ години и ОПРЕДЕЛЯ
НАЧАЛНА ТРЪЖНА МЕСЕЧНА, наемна цена, изчислена
съгласно „Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени на 1 кв.м., при предоставяне на общински
помещения, терени и земи” в размер на ХХХ лв. без ДДС.
2. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез
публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 600
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.4,
ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
гр. Тутракан,
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.,
приета с решение №516 по Протокол № 37 от 25.01.2018
г. на Общински съвет град Тутракан в раздел III - „Имотите,
които Община Тутракан има намерение да предложи за
предоставяне под наем, продажба, концесия и учредяване
на вещни права” в част „А- Имоти, които Община Тутракан
има намерение да предостави под наем” в „I – чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, за землището на
село Варненци с ред 1.3.5. - поземлен имот № ХХХ, местността „Овощната градина” с площ от 122,546 дка, начин
на трайно ползване „овощна градина”, четвърта категория
по Картата на възстановената собственост за с. Варненци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, съгласно АОС №ХХХХ.
По Кадастралната карта и кадастралните регистри
на село Варненци, одобрени със Заповед №РД-18311/02.02.2018 г. на Изпълнителния Директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър град София, имотът
е с идентификатор №10149.50.80.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 601
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.
9; чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и
във връзка с чл. 4, ал. 3; чл.32 ал.1, т.1, ал.3 и чл.36 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан
1.ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и
разпореждане с общинско имущество за 2018 г. приета
с Решение №516 по Протокол № 37/25.01.2018 г. на
Общински съвет гр. Тутракан:
В част III, буква „Б” за /Имоти, които Община Тутракан
има намерение да продаде чрез публичен търг/ с,
„Продажба на незастроен урегулиран поземлен
имот № Х, кв.15 по плана на с. Бреница, общ. Тутракан,
обл. Силистра”
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот № Х, кв.15 с площ от 1125 кв.м,
находящ се в с. ХХХХХ, по плана на селото, съгласно АОС
№ ХХХ при граници и съседи: УПИ-V, улица о.т.16 към о.т.
15; улица о.т. 15 към о.т. 34; регулация на селото.
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в
размер на ХХХ лв. в т.ч. 20%ДДС,
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на глава Пета от НРПУРОИ .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 602
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл. 8 ал. 9;
чл.34 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ,
чл. 4 ал. 3; чл.6 ал.2 т.1 и т.9 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан
1. Допълва Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2018
г. в част „IV- ОПИСАНИ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА
ТУТРАКАН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ” с
точка 3. „Закупуване на 19 кв.м. , представляващи част
от поземлен имот № 73496ХХХ, кв.71 по КККР на гр.
Тутракан, обл. Силистра.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за възмездно придобиване на 19
/деветнадесет/ кв.м. част от дворно място с идентификатор № 73496ХХХ за урегулиране на новообразувания
УПИ- №ХХХ с нова площ от 581,00 кв.м., кв.71, по плана
на гр. Тутракан , общ. Тутракан, при съседи: северозападулица”ХХ”; североизток-имот № 73496ХХХ; югоизток-имот
№ 73496ХХХ; югозапад-имот № 73496ХХХ, собственост
на Б. В. К. с постоянен адрес гр. Тутракан, ул. ХХХ,
собственик на дворно място от 600 кв.м. с кадастрален
идентификатор №73496ХХХ съгласно приложен Н.А. №
125, Том 6, рег. № 4830, дело № 809 от 19.10.2017 г. чрез
покупка при цена от ХХХ лева.
3. Възлага на Кмета на община Тутракан да извърши
всички законосъобразни действия във връзка с взетото
решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 603
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗОС и чл.20, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество / НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат публични търгове
с явно наддаване, по реда на Глава Пета от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, начална месечна тръжна
цена и стъпка за наддаване на публични търгове с явно
наддаване, съгласно списък – приложение.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търгове и сключване на договори.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 604
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗОС и чл.20, ал.1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество / НРПУРОИ/ Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат публични търгове
с явно наддаване, по реда на Глава Пета от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, начална месечна тръжна
цена и стъпка за наддаване на публични търгове с явно
наддаване, съгласно списък – приложение.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търгове и сключване на договори.
Гласували поименно:14 съветника, За – 14, Въздър-

жали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 605
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл.34, ал. 6 и чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, и чл.10б от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно
право на ползване върху земеделска земя с площ от
0,250 /двеста и петдесет кв.м./ дка, представляваща част
от недвижим имот – частна общинска собственост с
идентификатор № 73496ХХХ с обща площ от 22,390 дка,
находящ се в местност „ХХХ” по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед № РД-18-36/04.02.2008 г. на ИД
на АГКК гр. София, с АОС № ХХХ, в полза на И. И. Ш. от
гр.Тутракан, ул.ХХХ за устройване на постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване на
имота ХХ лева/дка, съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 606
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл.34, ал. 6 и чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, и чл.10б от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право
на ползване върху земеделска земя с площ от 1,000 /един/
дка, представляваща част от недвижим имот – публична
общинска собственост с идентификатор № 73496ХХХ с
обща площ от 19,257 дка, находящ се в местност „ХХХ”
по КК и КР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД18-36/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, с АОС №ХХХ
в полза на Я. Т. В. от гр.Тутракан, ул. ХХХХ за устройване
на постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване на
имота ХХ лева/дка, съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 607
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл.34, ал. 6 и чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.11, ал.1 и ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството и чл.10б от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право
на ползване върху земеделска земя с площ от 0,500 /
петстотин кв.м./ дка, представляваща част от недвижим
имот – частна общинска собственост с идентификатор
№ 73496ХХХ с обща площ от 22,390 дка, находящ се в
местност „ХХХ” по КК и КР на гр. Тутракан, одобрени
със Заповед № РД-18-36/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, с АОС № ХХХ, в полза на К. П. С. от гр.Тутракан,
ул. ХХХ за устройване на постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за ползване на
имота ХХ лева/дка, съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички
необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 608
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА и на основание Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010014-С01 за проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура гр.Тутракан”:
1. Упълномощава Кмета на Община Тутракан да
подпише Запис на заповед, без протест и разноски, без
никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да
било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране
и програми за регионално развитие” в размер на ХХХ
лв. , явяващи се Х % от предоставената безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
г. за обезпечаване на авансово плащане за проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура
гр.Тутракан”, финансиран със средства по процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на община Тутракан да подготви
необходимите документи за предоставяне на авансово
плащане по Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0014-С01
за проект „Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура гр.Тутракан”, финансиран със средства
по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните
райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. и да ги
представи пред Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Управляващ орган на ОП „Региони
в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране
и програми за регионално развитие”.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14,Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 609
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.14 ал.7
във връзка с ал.3 от ЗОС, чл.56 ал.1 и 5 от ЗУТ във връзка
с чл.22 ал. 1 и ал. 4; чл.55 ал.1 т.1;чл. 55 ал.2 и чл. 67 ал.1
т.3 от НРПУРОИ, Общински съвет-Тутракан:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, на
терен публична общинска собственост, за поставяне на
преместваем обект - зарядна колонка за електрически
превозни средства, с размери 1,00/1,00 м, с прилежаща
площ за временен престой на 2/два/ броя електромобили
с размери 2,50/5,00м с обща площ от 26,00 кв.м в гр.
Тутракан, на паркинга пред административната сграда
на Община Тутракан имот №73496ХХХ по схема- предложение издадена от Главния архитект на общината за
поставяне на преместваем обекти за търговска дейност
по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, считано от
датата на сключване на договора за наем , при следните
конкурсни условия:
I. Критерии за оценка:
1. Предложена месечна наемна цена с коефициент на
тежест 80%, не по-ниска от определената, съгласно „ТАРИФА -За началния размер на месечните наемни цени на
1 кв.м. при предоставяне на общински помещения,терени
и земи, приета от Общински съвет - Тутракан” в размер
на ХХ лв. без 20 % ДДС.
2. Срок за поставяне на зарядна колонка с коефициент
на тежест 20%, не по-дълъг от 60(шестдесет ) календарни
дни, считано от датата на сключване на договора за наем.
II. Размер на депозита за участие в публично оповестения конкурс – ХХ лева.
III. Други условия, които задължително да бъдат включени в проекта на договора от конкурсната документация:
- Наемателят се задължава да монтира зарядна
колонка за електрически превозни средства спазвайки
всички изисквания за електрическа безопасност и противопожарните норми.
- Наемателят се задължава за срока на наемния
договор да почиства и поддържа в добро екологично
състояние отдадената площ.
- Всяко разполагане на реклами и/или рекламно
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информационни елементи в имота да се извършва по
реда на Наредба по чл.56, ал.2 от ЗУТ, приета от ОбС
гр.Тутракан.
IV. Участниците в офертата следва да предложат: %
отстъпка от крайната цена за всички потребители, която
на подлежи на оценка, но следва да бъде заложена в
Договора за наем.
V. Възлага на кмета на община Тутракан да проведе
конкурса и сключи договор за наем при определените
условия.
Неразделна част от настоящия проект на решение
е един брой схема-предложение за разполагане на
преместваем обект.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 610
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4
и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.149, ал.2 от Закона за
задълженията и договорите, чл.8, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.32, ал.1, т.10 от НРПУРОИ,
приета от ОбС- Тутракан, Общински съвет гр. Тутракан
дава съгласие:
I. Исторически музей гр. Тутракан с Булстат ХХХХ, със
седалище и адрес на управление ХХХХ, представлявано
от Директора - П. К. Б., да сключи Договор за финансиране чрез предоставяне на заем в размер на ХХХ лева
с „Централна кооперативна банка” АД за осигуряване
на оборотни средства за изпълнение на проект „Тутракан-Олтеница: иновативен културен мост за устойчиво
регионално развитие” със срок за изплащане на кредита
до 4 (четири) години.
II. Дава съгласие за обезпечение по Договора за
кредит по т.1 от настоящото решение, да се учреди в
полза на „ЦКБ” АД, както следва:
Първа по ред ипотека върху недвижим имот, частна
общинска собственост, находящ се в ХХХ, община Тутракан, област Силистра, имот с идентификатор № ХХХ,
местност „ХХХ” по картата на възстановената собственост
за ХХХ, представляващ земеделска земя с площ от
344.828 дка( триста четиридесет и четири дка, осемстотин
двадесет и осем кв.м.), с начин на трайно ползване: Нива,
категория на земята при неполивни условия-II (втора) , при
граници и съседи: север- полски път №ХХХ и землищна
граница, североизток- землищна граница, юг- землищна
граница, югоизток- канал №ХХХ
III. Възлага на Директора на Исторически музей гр.
Тутракан да сключи договор за финансиране чрез предоставяне на заем с „Централна кооперативна банка” АД за
финансиране на проект „Тутракан-Олтеница: иновативен
културен мост за устойчиво регионално развитие”, при
условията на т.I и т.II от настоящото решение, както и да
извърши необходимите правни и фактически действия
по учредяване на обезпеченията по т.II от настоящото
решение, като учреди ипотека в предвидената от закона
форма върху недвижимите имоти, подробно описан в т.II
от настоящото решение.
IV. Задължава Директора на Исторически музей
гр. Тутракан до 10 число на месеца, следващ всяко
тримесечие да представя в Общински съвет Тутракан
отчет за размера на усвоения кредит, извършените през
съответното тримесечие обем от дейности, предвидени
за изпълнение на проекта и разплатените за тях средства,
информация за спазване на условията и сроковете по
Договора за финансиране чрез предоставяне на заем и
договора/ите с изпълнител/ите, както и за извършените
към кредитора плащания.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 611
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във вр. с писмо с
изх. № АВК-02-87/30.04.2018 г. на Областния управител
на област Силистра за предстоящо извънредно заседание
на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра,
Общински съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Д. В. С. – Кмет на община Тутракан да представлява Община Тутракан в извънредното
заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра, което ще се проведе на
05.06.2018 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определения по
т.1 представител в извънредното заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД Силистра, той ще бъде заместван от М. М. М. –
Заместник- кмет.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с изх.
№ АВК-02-87/30.04.2018 г. на Областния управител на
област Силистра, в качеството му на председател на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД Силистра за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на
Община Тутракан по точка 1 от проекта за дневен ред
и упълномощава представителя на Община Тутракан в
Общото събрание да гласува по т. 1: "Приемане на решение на основание чл. 5.5, буква "а" във връзка с чл.6.4.,
букви "д" и "е" от Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
между Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване
и канализация" ООД, гр. Силистра и "Водоснабдяване и
канализация" ООД, гр. Силистра в сила от 01.04.2016 г.
за съгласуване на План за опазване на околната среда,
изготвен от ВиК оператора и с предоставено становище
от РИОСВ – Русе" - „за”.
4. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с изх.
№ АВК-02-87/30.04.2018 г. на Областния управител на
област Силистра, в качеството му на председател на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД Силистра за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на
Община Тутракан по точка 2 от проекта за дневен ред
и упълномощава представителя на Община Тутракан
в Общото събрание да гласува по т. 2 "Приемане на
подробна инвестиционна програма за работата на "ВиК"
ООД-Силистра през 2018 г." – „за”.
5. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите, във вр. с писмо с изх.
№ АВК-02-87/30.04.2018 г. на Областния управител на
област Силистра, в качеството му на председател на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД Силистра за провеждане на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува позицията на
Община Тутракан по точка 3 от проекта за дневен ред
и упълномощава представителя на Община Тутракан в
Общото събрание да гласува по т. 3 "Други" – съобразно
вътрешните си убеждения и в защита на интересите на
гражданите на Община Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Тутраканският отбор по
водомоторен спорт - победител!

21 лодки от 5 отбора, разделени в 7 класа, взеха участие
във II-я кръг от Републиканското първенство по водомоторни спортове, проведено
през уикенда на язовир "Брягово" край Първомай.
Отборът по водомоторен
спорт на Тутракан в състав
Никола Тодоров, Виктор Любенов, Николай Иванов, Павлин Димитров, е победител в
състезанието с 5 700 т., следван от лодките на Порт Лом - с
5 138 т. и Ряхово - 4425 т. В
индивидуалната надпревара
тутраканският клуб участва с
6 лодки.
Николай Иванов е първи в
Клас Т-550 и втори в Клас JT250. Виктор Любенов оглави
класирането в Клас О-125,
втори в същия клас е Никола
Тодоров. Любенов е трети в
Клас SA-250, а в Клас SC-550
Павлин Димитров е на второ
място.
Състезанието е организирано от актива на Морски клуб
- Първомай и с финансовото
участие на Община Първомай.
Наградите бяха връчени
от кмета на общината Ангел
Папазов, съдията Стефан Цве-

тков и майстора на спорта,
дългогодишен състезател и
треньор Георги Спасов.
Вчера двете лодки от клас
О-125 с пилоти Никола Тодоров и Виктор Любенов потеглиха на път за Сан Назаро,
Италия, където ще вземат
участие в кръг от Световното
Първенство за този клас,
който ще се проведе в периода 13-15 юли във водите на
река По.
Същите лодки ще участват и
в следващия кръг от Световното в Тернопил, Украйна от 24
до 26 август, както и в последния кръг в Борето, Италия - от
12 до 14 октомври т.г.
Само по себе си участие в
първенство от такъв ранг за
състезателите от нашия клуб е
успех. Конкуренцията е много
голяма, защото ще участват
опитни пилоти от България,
Украйна, Италия, Полша, Англия, САЩ, Унгария, Германия,
Естония и др.
Припомняме, че миналата година Никола Тодоров
се състезава за първи път в
Европейско първенство - по
финансови причини само в
два от кръговете, проведени

в Борето, Италия и Тернопил, Украйна, като в крайното
класиране зае 7-мо място от
допуснатите след квалификацията 15 участника. Нашият
състезател беше най-младият
от всички.
Тази година най-младият
състезател в Световната купа
за клас F-125 ще бъде отново
от Тутраканския отбор - Виктор Любенов, който е на 17
години и това е дебют за него
като участие в международни
състезания.
Да пожелаем успех на нашите състезатели!
Клубът изказва благодарност на д-р Димитър Стефанов
- кмет на община Тутракан,
Георги Пенев - управител на
"Грен-Ди-Транс", "Инерт" ООД
- Русе, Община Тутракан, ЗК
"Христо Ботев-92" - гр.Тутракан
и на всички ентусиасти, които
помагат доброволно по време
на състезанията.
Обръщаме се към всички,
които имат възможност и желание да подпомогнат нашия
отбор - по лодките на Клуба,
които са винаги в челната
тройка, има достатъчно място
за реклама.
“ТГ”

Мамо,прочети ми!
ƤǗƾǔǂǏǋ
ɴɩɪɨɫɴɬ ɦɢɥɢ ɞɟɰɚ
ɦɢɧɚɥɢɹ ɩɴɬ ɛɟɲɟ
ɞɚɥɢɁɴɛɱɨɳɟɪɚɡɛɟɪɟɤɚɤɜɨɦɭɝɨɬɜɢȾɜɭɝɥɚɜɤɨ
ɇɟɬɨɣɢɡɨɛɳɨɧɟɪɚɡɛɢɪɚɥ
ɋɦɹɬɚɥ ɛɚɰɢɥɚ ɡɚ ɧɚɣɞɨɛɪɢɹ ɫɢ ɩɪɢɹɬɟɥ Ⱦɨɪɢ ɡɚɛɪɚɜɢɥ ɡɚ ɫɜɨɹɬɚ ɩɪɟɞɢɲɧɚ
ɩɪɢɹɬɟɥɤɚ Ɋɟɡɢ ɇɨ ɬɹ ɧɟ
ɡɚɛɪɚɜɢɥɚɡɚɧɟɝɨɋɩɨɦɧɹɥɚɫɢɫɬɴɝɚɞɧɢɬɟɤɨɝɚɬɨɫɢ
ɱɟɬɟɥɢ ɫɴɫ Ɂɴɛɱɨ ɩɪɢɤɚɡɤɢ
ɪɢɫɭɜɚɥɢ ɫɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɪɚɡɯɨɠɞɚɥɢɫɟɩɨɤɪɚɣɟɡɟɪɨɬɨ
ÄɌɨɡɢȾɜɭɝɥɚɜɤɨɦɢɟɦɧɨɝɨ
ɫɴɦɧɢɬɟɥɟɧɦɢɫɥɟɥɚɫɢɬɹ
Ʉɚɤɦɨɠɟɬɚɤɚɞɚɨɦɚɝɶɨɫɚ

В

ɦɨɹɬɁɴɛɱɨ"´
ɂ ɬɹ ɪɟɲɢɥɚ ɞɚ ɫɥɟɞɢ
Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ ȼɡɟɥɚ ɟɞɢɧ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɥɭɩɚɢɫɢɫɥɨɠɢɥɚ
ɲɚɩɤɚ ɤɚɬɨ ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫ
ɏɨɞɢɥɚɫɥɟɞɞɜɚɦɚɬɚɩɪɢɹɬɟɥɢɫɥɟɞɢɥɚɝɢɫɤɪɢɬɚɡɚɞ
ɞɴɪɜɟɬɚɬɚ ɧɨ ɜɫɟ ɧɟ ɧɚɦɢɪɚɥɚ ɭɥɢɤɚ ɱɟ Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ ɟ
ɩɪɟɫɬɴɩɧɢɤɂɬɴɤɦɨɳɹɥɚɞɚ
ɫɟɨɬɤɚɠɟɤɨɝɚɬɨɫɢɡɚɝɭɛɢɥɚ
ɥɭɩɚɬɚɌɴɪɫɢɥɚɹɬɴɪɫɢɥɚɹ
ɞɨɤɚɬɨɫɴɜɫɟɦɫɟɫɜɟɱɟɪɢɥɨ
Äȿɯɤɚɡɚɥɚɫɢɬɹɭɬɪɟɳɟ
ɹɬɴɪɫɹ´
ɂ ɢɡɜɟɞɧɴɠ ɜɢɞɹɥɚ Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨɞɚɢɡɥɢɡɚɧɚɩɪɴɫɬɢɨɬ
ɤɴɳɚɬɚɧɚɁɴɛɱɨɌɹɫɟɩɪɢɬɚɢɥɚɡɚɞɫɬɟɧɚɬɚɢɜɢɞɹɥɚ
ɤɚɤɨɬɯɪɚɫɬɢɬɟɢɡɥɢɡɚɬɫɬɨɬɢɰɢɛɚɰɢɥɱɟɬɚɌɟɜɟɱɟɛɢɥɢ

ɞɨɫɬɚɨɯɪɚɧɟɧɢɢɝɨɥɟɦɢ
ɓɟɧɚɩɚɞɚɦɟɥɢɲɟɮɟ
ɩɨɩɢɬɚɥɟɞɢɧɛɚɰɢɥ
 ɓɟ ɧɚɩɚɞɚɦɟ ɧɨ ɭɬɪɟ
ɋɟɝɚɫɟɧɚɫɩɟɬɟɢɨɳɟɩɨɪɚɫɬɟɬɟɚɭɬɪɟɝɪɚɞɴɬɳɟɛɴɞɟ
ɧɚɲ Ƚɨɬɨɜɢ ɥɢ ɫɬɟ ɡɚ ɬɚɡɢ
ɪɚɞɨɫɬɛɚɰɢɥɱɟɬɚ"ɩɨɩɢɬɚɥ
Ⱦɜɭɝɥɚɜɤɨ
Ƚɨɬɨɜɢɫɦɟɲɟɮɟɢɡɪɟɜɚɥɢɛɚɰɢɥɢɬɟ
Ɋɟɡɢɪɚɡɛɪɚɥɚɤɚɤɜɨɢɦɫɟ
ɝɨɬɜɢɌɹɬɪɹɛɜɚɥɨɞɚɫɩɚɫɢ
ɝɪɚɞɚ ɢ Ɂɴɛɱɨ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɣ
ɩɨɦɨɝɧɟɇɨɩɴɪɜɨɬɪɹɛɜɚɥɨ
ɞɚɝɨɭɛɟɞɢɱɟȾɜɭɝɥɚɜɤɨɧɟ
ɦɭɟɩɪɢɹɬɟɥɌɹɧɚɩɪɚɜɢɥɚ
ɤɥɢɩɱɟɧɚɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚɫɢɢ
ɬɢɯɨɜɥɹɡɥɚɜɤɴɳɚɬɚɋɴɛɭɞɢɥɚ Ɂɴɛɱɨ ɢ ɦɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ
ɤɥɢɩɱɟɬɨɁɴɛɱɨɨɧɟɦɹɥɧɨ

Ɋɟɡɢɝɨɱɭɤɧɚɥɚɩɨɝɥɚɜɚɬɚ
ɇɹɦɚɥɨɜɪɟɦɟɡɚɱɭɞɟɧɟ
Ⱥɤɚɤɜɨɳɟɫɬɚɧɟɫɥɟɞɬɨɜɚ
ɳɟ ɪɚɡɛɟɪɟɬɟ ɫɥɟɞɜɚɳɢɹ
ɩɴɬ

Ɇɚɦɱɟɬɨ

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

12 юли - Петя ДОНЧЕВА, Спец.ЕСГРАОН, Община
16 юли - Гюнайдън ИСМАИЛ, Ст.спец. Техник, Община
Тутракан
Главиница
13 юли - Илия ГЕОРГИЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
17 юли - Елвира БОЙЧЕВА, Тутракан
13 юли - Йозджан ЮМЕРОВ, Кмет на с. Черногор, об19 юли - Орхан ИБРЯМ, Изп. "ООСЧ", Община Тутракан
щина Главиница
16 юли - Юлия, Юлиян, Юлияна
14 юли - Гюлер БАЙРАКТАРОВА, Изп. "ООСЧ", Община
17 юли - Св. Марина - Марина, Марин, Маринчо,
Тутракан
Маринка, Марчо
15 юли - Велислава ДИМОВА, ТФ "Дунавска младост",
18 юли - Емил, Емилия, Емилиян, Емилияна
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

