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Ще бъдем близо до нашите
бенефициенти, те са
трудолюбиви и активни
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 25 юли т.г. в Министерство на земеделието, храните
и горите в София, председателят на Сдружение с
нестопанска цел „Местна
инициативна група Тутракан - Сливо поле" д-р Димитър Стефанов подписа
Споразумение с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските
райони, на Оперативна
програма „Околна среда”
и на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на
Стратегията за Водено от
общностите местно развитие за територията на
двете общини - Тутракан
и Сливо поле. Финансовата стойност на проекта
е 5 213 482,00 лв. Това е

Н

ȾɨɰɞɪɢɧɠȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆȺɊɂɇɈȼȺ

на стр. 2

Осигурен е топъл обяд
за 50 потребители
С

тартира проект „Об- на безвъзмездна финансова
ществена трапеза- помощ, операция тип „Осирия за гражданите гуряване на топъл обяд на Тутракан” по договор
на стр. 2
за директно предоставяне

Незаконна цигарена
фабрика в Тутракан
М
ащабна престъпна
схема за производство на незаконни
цигари е разкрита при акция на пловдивската полиция проведена през нощта
на 24 срещу 25 август.
Подробностите съобщи на
брифинг в Пловдив окръжният прокурор Румен Попов.
В Тутракан, Горна Оряховица и в Дупница са открити 4 фабрики, в които са
се произвеждали цигарите.
Те са били снабдявани с тю-

тюн от модерно оборудвана
база в пазарджишкото село
Калугерово и с материали
от печатница във Варна.
на стр. 3

ɇɚɚɜɝɭɫɬ ɩɟɬɴɤ ɨɬɱɚɫɚɜ
ɩɚɪɤɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

Цена 0.70 лв.
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НОВИНИ
ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ЗА НАЦИОНАЛНОТО
ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ТУТРАКАНСКАТА ЕПОПЕЯ
Националното честване на 102-та годишнина от
Тутраканската епопея ще се проведе на 2 септември
т.г. в Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.“
от 11:00 часа.
Организаторите - Община Тутракан и Исторически музей, организират транспорт за гражданите и
гостите на гр. Тутракан до мястото на събитието.
Маршрутът е: пл. „Вапцаров“ (Чатала), Стара автогара, ул. „Ал. Стамболийски“, парк „Христо Ботев“,
ул. „Ана Вентура“, Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г."
Час на тръгване: 9:30, 10:00, 10:30.
Час на връщане: 12:00, 12:30, 13:00.
КРИМИНАЛЕ
42-годишен украински граждани е поучил 6-месечна
условна присъда с изпитателен срок от 3 години и глоба от 200 лв., след като бил задържан от силистренски
полицаи за предложен им подкуп, съобщи пресцентърът
на полицията.
На 22 август около 22,00 часа по ул. „Седми септември“ в Силистра мъжът бил зад волана на товарен
автомобил в колона от чакащи тирове. В опит да
избегне колоната и да премине безпрепятствено през
граничния контролно-пропускателен пункт украинецът
подал заедно с поисканите му документи банкнота от
100 долара на полицейски служители от група „Охрана
на обществения ред“ при РУ-Силистра.
Униформените незабавно задържали мъжа, а дежурна
оперативна група извършила оглед. За предлагане на
подкуп срещу него било образувано бързо производство,
а друго производство по бързата процедура било започнато, когато се оказало, че той шофира с 1,85 промила
алкохолно съдържание в издишания въздух.
След като разследващият полицай, поел делото за
предложения подкуп съумял да приключи разследването
в рамките на 12 часа и да внесе материалите в прокуратурата, на 25 август украинецът получил 6-месечна
условна присъда с изпитателен срок от 3 години и
глоба от 200 лв. от Силистренския окръжен съд.

Осигурен е топъл обяд
за 50 потребители
от стр. 1
2016-2020” от Оперативна
програма за храни и/или
основно материално подпомагане, финансирана от
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица. Целта на проекта
е намаляване на бедността
чрез осигуряване на обяд
на лицата, живеещи в найвисока степен на бедност
и социална изолация.

Неговата продължителност е 21 месеца - от 1
август 2018 г. до 20 април
2020 г. и е на стойност 60
500,00 лева.
Социалната услуга „Топъл обяд” ще получават
50 потребители, за които
доставчикът на услугата
- ЕТ „Нора - А. Чорбаджиева”, всеки работен ден
ще приготвя супа, основно
ястие и хляб.

Задържани бракониери
край Главиница
С
лужители на РУ-Тутракан установиха
и задържаха трима
мъже, заподозрени в бракониерство. На 25 август
около 00:20 часа горски
стражари подали сигнал
в полицията за открит
изоставен автомобил ВАЗ
с повредена задна гума в
местността Кладенците
в района на Главиница.
Полицейски служители, отзовали се незабавно на
сигнала, установили, че
автомобилът е оборудван
с регистрационни табели,
издадени за друго МПС, а
на задната седалка открили заредена ловна пушка
надцевка.
По горещи следи били

предприети оперативноиздирвателни мероприятия,
в резултат на които в
рамките на няколко часа
били установени извършителите – мъже на 39 г., на
36 г. и на 35 г. от дуловско
село. Пред разследващите
тримата, които са редовни
ловци, са направили самопризнания, че същата нощ
са извършвали незаконен
лов в гористата местност.
Намерената в автомобила
им пушка, която е законно
притежавана от единия, е
иззета.
Мъжете са били задържани за срок до 24 часа. По
случая е образувано досъдебно производство.
“ТГ”

30.08-5.09.2018 г.

Доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА,
Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле":

Ще бъдем близо до нашите
бенефициенти, те са
трудолюбиви и активни
от стр. 1 кан и Сливо поле. Всичко
това, ще бъде качено на
страницата на Местната
Инициативна Група - www.
mig.tutrakan-slivopole.bg, която след десетина дни ще
бъде оформена с максимално лесен достъп, вкл. и с
иконка "Въпроси и отговори". Смятам, че трябва да
бъдем рационални, имайки
предвид, че транспортът
е част от разходите на
всеки бенефициент или
не всеки човек може да
задели такива средства
и време. С колегите от
екипа ще се опитаме да се
справим с всички трудности - да бъдем на една ръка
разстояние, за да може
всичко, което интересува
бенефициентите, да стига
до тях. Сега подготвяме
Общо събрание, което е
много важно. То е на основание Устава, приет за
работата за Местната
Инициативна Група - задължителен публичен орган,
който следи за приемането
и стартирането на всички
дейности, които трябва да
бъдат заложени и изпълнени
в рамките на приетата
Стратегията.
- Да припомним на читателите и на потенциалните бенефициенти
трите Оперативни програми, които са включени
в Стратегията на МИГ
"Тутракан - Сливо поле"?
- МИГ "Тутракан - Сливо
поле" работи с трите Управляващи органа. Първо
- прилагане на мерки от
Програмата за развитие
на селските райони - тя е
с най-голям процент като
участие. Около 56% от
предвидения ресурс ще бъде
използван в тази Програма,
имайки предвид, че това
е на база анализ, който е
направен от подготвителната мярка. Земеделските
производители, хората,
които се занимават в региона, са преценили, че това

поводът да се срещнем с
изпълнителния директор
на МИГ "Тутракан - Сливо
поле" доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА. Защитена докторантура по
икономика и управление на
горското стопанство от
Лесотехническия университет в София, магистърска
степен по горско стопанство, специализирала
международни отношения
и международен бизнес във
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, сочи нейната богата
професионална биография.
И още - работила е като
помощник-лесничей и лесничей в Горските стопанства
в Твърдица и Котел, а от
1999 г. поема ръководството на дейността в Котел.
От януари 2006 г. е главен
секретар на Изпълнителната агенция по горите.
Доц. д-р инж. Валентина
Маринова е била заместник-министър на Министерството на земеделието и
храните в екипа на проф.
Димитър Греков през 2013 г.
- На какъв етап в своето развитие се намира
МИГ "Тутракан - Сливо
поле"?
- Местната Инициативна
Група "Тутракан - Сливо
поле" е на етап на разработване на насоки за
кандидатстване по трите
Оперативни програми, които са включени в многофондовата Стратегия на
МИГ-а. Очакваме приемането на годишния бюджет,
тъй като Споразумението
ни е подписано в края на
юли. Надяваме се, до края
на месеца да имаме одобрен бюджет, за да можем
да стартираме с новата
информационна кампания.
- В какво ще се изразява тя?
- Ще бъдат проведени
информационни срещи и
обучения на територията
на двете общини - Тутра-

ги интересува. Това със сигурност ще им донесе една
по-голяма устойчивост на
дейността, с която се занимават.
Вторият оперативен орган е Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020
г.“ (ОПОС) на екоминистерството. Със сигурност
трябва да запазим природата, за да я оставим за
бъдещото поколение - тук
имаме и много добро биоразнообразие, Виа Понтика, минават и специални
птици. Всичко това наистина е едно богатство,
което, ако ние съумеем да
го запазваме и надграждаме, ще е само в наш плюс
и интерес. Не на последно
място, този инструмент
тепърва ще се надгражда,
имайки предвид и регламентите, и новите насоки,
които са за следващия програмен период. Аз съм длъжна да кажа, че с приключването на Стратегията
не свършват програмните
периоди, напротив, ние тук
ще се опитаме да сложим
едно начало, а следващия
програмен период, който
ще е от 2020 до 2027, да
го надградим.
Третият инструмент е
Министерство на икономиката, нарича с е ОПИК
- Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“- за надграждане и
разширяване на капацитета и растеж на предприятия от малкия и средния
бизнес.
- Какви са Вашите наблюдения и впечатления
от района на общините
Тутракан и Сливо поле?
- Аз съм с много добри
впечатления. Това, което
ми направи най-голямо и
най-сериозно впечатление
и го споделям с мои близки е, че хората са много
трудолюбиви. Виждам едни
много устойчиви земеделски производители. Виж-

дам една приемственост
между поколенията, което
също е много важно. Запознах се с вече действащи от години хора, които
прилагат няколкократно
инструменти, говорим за
Програмата за развитие
на селските райони, защото и свинекомплексите, и
зеленчукопроизводителите,
и пчеларите са хора, които
имат експертиза. Дори
вчера един гражданин, на
посещение в офиса сподели, че вече започват да се
обединяват. Аз лично като
експерт, като специалист,
приемам, че само това е
решението, за да може да
се излезе на външни пазари.
Иначе идеята е да правим
нещо и да вървим напред.
А то се получава, когато
произвеждаме определени
количества и стигнем до
по-добра добавена стойност, до по-добра реализация на продукцията.
Младите хора също ми
направиха много добро впечатление, някои от тях
ходят, връщат се. В понеделник, имахме посещение
от един млад човек, който
е работил в Австралия
- иска нещо да направи
тук. Работим по узряване
и осмисляне на неговата
проектна идея. Времето
ще покаже, но има какво да
се прави и с общи усилия
мисля, че ще постигнем
една по-голяма устойчивост. Със сигурност ще
направим и по-специфични
турове - да популяризираме
какво има община Тутракан и община Сливо поле.
Младите хора, говоря и за
IT-тата, търсят такива
непознати, неразработени
места, така че е въпрос на
време е да преценим как да
популяризираме, за да има
по-голяма посещаемост. Не
казвам "не" на традиционната реклама, но личният
контакт е по-добър и носи
повече резултати.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 август 2018 г.
1 учител по математика, гимназиален етап – висше
образование по специалността, на 4 часа
1 възпитател, прогимназиален етап – висше образование, български език и литература/математика
1 старши учител, начален етап – висше образование,
НУП, мин.10 години професионален опит
1 учител, начален етап – висше образование, НУП
2 учители по английски учители, прогимназиален етап
- висше образование по специалността
1 учители по история и цивилизац
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско
1 психолог – висше образование по специалността
1 чистач/хигиенист – основно образование
2 машинни оператори, производство на пластмасови
изделия – средно образование, на едното място режимът
на работа е двусменен
1 шивачка – средно образование образованиеия,
прогимназиален етап – висше образование по специ-

алността
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 касиер – средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Днес - сесия на Общински съвет-Тутракан
Н
а 30 август т.г. Общински съвет-Тутракан ще проведе редовно заседание. В дневния
ред са включени 12 докладни
записки. Най-напред местните парламентаристи
ще изберат съдебни заседатели за Окръжен съд
- Силистра, след което

ще разгледат отчета за
изпълнение на Бюджет на
Община Тутракан за 2017 г.
включително и информация
за изпълнение на бюджета
и сметките за средства от
Европейския съюз на Общината за първото полугодие
на 2018 г.
Образованието е другата

тема на сесията - с предложенията за включване на
ДГ „Патиланчо” в Списъка
на средищните детски
градини в Република България за учебната 2018-2019
г., както и включване на
двете средни училища СУ „Йордан Йовков” и СУ
„Христо Ботев”, в Списъка

на Средищните училища за
новата учебна година.
След допълване на Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост за
2018 г. съветниците ще
разгледат шест докладни
записки с разпоредителни
“ТГ”
сделки.

Незаконна цигарена фабрика в Тутракан
от стр. 1
Повдигнати са обвинения
на 23-ма души, а четирима
се издирват. Вече са задържани шефовете на две от
тайните фабрики - Сава
Шопов в Горна Оряховица
и Айше Юсеин в Тутракан.
В разследването участват 8 областни дирекции на
МВР. Окръжният прокурор
Румен Попов поясни, че до
разкритията се стига след
наблюдението от Икономическа полиция на двама
пловдивчани, които без
доходи, са водили доста
охолен живот. Разследващите се натъкват първо
на фабриката в Тутракан.
Поради големите обеми,
фабриката е започнала
изкупуване на значително
количество тютюн от Калугерово. След като са проследили пътя на тютюна,
разследващите са стигнали
до още три фабрики - две
в Дупница и една в Горна
Оряховица.
Фабриките са се намирали на различни места
- старо военно поделение,
производствени цехове на

ɈɤɪɴɠɧɢɹɬɩɪɨɤɭɪɨɪɧɚɉɥɨɜɞɢɜɊɭɦɟɧɉɨɩɨɜɧɚɛɪɢɮɢɧɝɚ

закрити заводи. В Тутракан
- в бивша консервена фабрика. Те са нямали изобщо
прозорци или прозорците
им са били изцяло затъмнени.
Пространството наоколо
до 250 м е било проследявано със сензори за движение
и видеокамери. Вътре във
фабриките са открити
и спални помещения за
работниците, столова и
фитнес. Работната ръка
е набирана сред хора, останали без работа при
закриване на тютюневи

фабрики. До работното им
място те са били извозвани
с три превозни средства
със затъмнени прозорци –
така, че никой да не знае
къде точно отива. Всеки
от тях е работил по 15
дни вътре във фабриката,
без да излиза и без да има
право на връзка със семейството си. За този си труд
обикновените работници
са получавали по 1500 лв.
заплата.
Цигарите, които са заварени в момента на акцията, са от познати марки

„Ева слимс“ - произвеждани
в Тутракан, „Капитал“ - в
Горна Оряховица и „Марбле“
- в Дупница. Задържан е
един натоварен с цигари
ТИР. Количествата са
били пласирани у нас и в
чужбина, а качеството на
цигарите е много близко
до оригиналните. При акцията са иззети 42 тона
акцизен тютюн, готов за
производство на цигари за
7 милиона лева, машини, мотокари, товарни автомобили, микробуси, автомобили.
Окръжният прокурор Румен Попов каза, че законът
е доста несъвършен по отношение на този вид дейност. На практика могат
да бъдат обвинени само
хора, които в момента на
акцията са заварени да
произвеждат или транспортират цигари без бандерол.
Инвестицията, която е
направена, е много голяма
- само в една от фабриките
е над 3,5 млн. лв.
Следствените действия
продължават, работи се по
събиране на доказателство
за обвинение за престъпна
група.
“ТГ”

МБАЛ-Силистра поиска пари за Психиатричното
отделение от общините-акционери
В
Областна администрация Силистра
бе проведена консултативна среща по покана
на областния управител
Ивелин Статев с участието на различни институции – НС на Република
България, МБАЛ Силистра
АД, общините в областта
(участваха представители на Силистра, Дулово и
Ситово), РЗИ, НЗОК и др.,
на която главна тема за
обсъждане са били проблемите на силистренската
болница.
Д-р Даниела Костадинова
– изпълнителен директор
на МБАЛ Силистра АД,
представи съдържанието
на своя докладна записка
по повод два проблема:
спешната необходимост
от ремонт на покрива на
„Психиатрично отделение“,
което е единствено по рода
си в област Силистра; и
създаване на фонд „Здраве“
за подпомагане на лекари
специализанти, както и
на пътуващи медицински
кадри, живеещи извън областния град.
По първия въпрос – необходимата сума е 40 000
лева според оферта на
фирма изпълнител. Идеята
на ръководството на болницата е те да бъдат разпределени сред 7-те общини на
база на процента на всяка

община като акционер в
дружеството.
Става дума за размери,
примерно от 4 494 лв. за
община Алфатар, до 8 888
лв. – за община Силистра,
като останалите общини
имат да дават средства в
рамките на този диапазон.
За целта обаче са необходими промени в бюджетите на общините и спешно
провеждане на заседания на
местните общински съвети, за да бъдат гласувани
сумите.
До 7 септември се очаква
в Областна администрация
Силистра да бъде върната
обратна връзка за нагласите в местните законодателни и изпълнителни

власти относно изпълнение
на отправеното към тях
предложение.
По втората тема – създаването на фонд „Здраве“,
бяха представени следните факти: в момента в
МБАЛ Силистра АД, която
е акредитирана да обу-

чава млади лекари, има 13
специализанти, трима, от
които са пред завършване,
и други 10, които продължават своето обучение.
От десетте половината
са подписали договори след
края на специализацията
си да продължат 5 години
да работят в Силистра.
За тях има предложение за
събиране на средства за
формиране на определена
месечна стипендия.
Отделно за 18 лекари
и медицински сестри, неживеещи в Силистра, има
нужда от покриване на
транспортните им разходи
в една посока, тъй като в
другата това се извършва
от бюджета на болницата.
Предложението на МБАЛ
Силистра е свързано с
тревогата, че болничното
заведение е сред тези в
страната, където е найвисока средната възраст
на лекарите и на медицинските сестри.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

20 -24 септември 2018 г.

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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Тутраканско участие във Форум "Българско наследство" в Балчик

ȺɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɡɚɟɞɧɨɫɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪɅɚɦɛɨɜ
ɨɬȻɚɥɱɢɤɢɛɟɫɚɪɚɛɫɤɢɹɯɭɞɨɠɧɢɤȼɢɤɬɨɪɏɪɢɫɬɨɜ

Анастасия ЯКОВА
т 23 до 27 август
т.г. в красивия морски
град Балчик се проведе IV-ят международен
форум „Българско наследство”. През празничните
дни се удивихме и насладихме на разнообразна програма с изява на таланти
и творци от различни държави. Направи впечатление
чудесната организация с
над 1000 участници от
Молдова, Румъния, Украйна
и България.
Празникът бе открит вечерта на 23 август с изложба на бесарабския художник
Виктор Христов, който
също присъства. В картините изпъква неговият
талант и опит придобит
в Художествената академия в Кишинев. Образите
и цветовете в платната
изразяват мисли и чувства
влияещи се от красивата
околна действителност.
На следващия ден се проведе конференция на тема
„140 години от Освобождението”. Конференцията се
води от доц. Елена Рацеева
от Тараклийския държавен университет "Григорий
Цамблак" в Молдова. Докладчици бяха още проф. Пламен Митев, Дора Чаушева,
проф. Калчо Калчев и проф.
Пламен Павлов.
Приятно впечатление на-

О

прави участието на млади
хора - студенти и ученици
от Молдова. За Форума бе
пристигнал и депутатът
от Украйна Афанасий Амаджи, който на откриването
призова: "Българите от
всички страни да се обе-

на българите". Засегнати
бяха теми за влиянието на
преселението през различни
те исторически събития.
Така например, впечатлително бе участието във
форума на Анастасия Якова
/т.е. моето представяне/
с темата за усвояване
на професионални, занаятчийски умения, въпреки
трагичните преселенски
събития през 1941 г. от
Румъния в България и обратно. Интересът на присъстващите към двете
мои литературни произведения на историческа
тема бе голям - въпросите
към мен продължиха и след
конференцията. Публиката
се взриви от посочените
данни и преживявания на
хората през този период,
които са малко известни
или почти без всякакви
данни.
На 24 август бе открита

триоти" и Любен Драгнев
за дарителския жест, благодарение на който те
осъществиха участието
във Форума в Балчик.
На следващия ден бе про-

добре български език. Попитах ги, как се получава
това, а те ми отговориха:
"Още от раждането на децата им се говори и общува
на български език". В жела-

ɎɨɥɤɥɨɪɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɄɥɭɛɧɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɭɱɚɫɬɜɚɜɴɜɎɨɪɭɦȻɴɥɝɚɪɫɤɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɧɨɜȻɚɥɱɢɤ

диним, ние сме нейни чеда
и винаги помним от`къде са
нашите корени!”.
Трябва да споменем и
Димитър Боримечков - публицист и журналист, редактор на вестниците
„Роден край”, който излиза
в Одеса, и ”Български глас”
в Тараклия. Той се оказа
приятел на Тутракан, бил
е вече в града ни, приятел
е с творци от нашия град,
за които си спомня с добро.
В следобедните часове
конференцията продължи
с модул „За етнологията

прекрасната фотоизложба
на популярния български
фотограф Асен Великов и
на Александър Барон от Украйна със снимки на българи
и българки в носии от различни фолклорни области.
Празникът включваше и
форумно шествие на всички участници от България
и гостуващите държави.
Те бяха облечени с носии
типични за етнографските
области.
Вечерта продължи с голям концерт на състав от
Фокшани, Румъния. Със-

Улиците на Тутракан
М
нозина си мислят, че
боят на връх Шипка
е бил през март,
защото тогава празнуваме
Освобождението. Обаче,
той е на 9-11 август 1877
г. Малцина са тутраканците, които са участвали
в него и един от тях е
Симеон Папазов. На него е
кръстена улицата, където
се намират "Възходи"-те и
ресторант "Палермо".
Но кой е той? Роден в гр.
Габрово през 1845 г. от православни родители - Васил
и Деша Папазови. По време
на Априлското въстание
през 1876 г. взема участие
в четата на Цанко Дюстабанов и Тотю Иванов, която
разбива турската поща при
Червен бряг на 1 май 1876
г., а на 5 май се сражава с
четата срещу башибозуците и черкезите на Дели
Неджиб и Сабдула Ефенди
при с. Батошево. След разбиване на четата е заловен
и изпратен в Търновския затвор, от който е освободен

тавът е професионален, с
ръководител проф. Елена
Йонеску. Изпълненията им
бяха често прекъсвани от
аплодисментите от развълнувана публика.

след дадената амнистия.
Емигрира в Румъния, където
се включва в Българското
опълчение. Постъпва на
кавалерийска служба към
Щаба на Българското опълчение. Участва в епичните
боеве на Шипка - на 9, 10
и 11 август 1877 г. и в
ожесточеното сражение
при с. Шипка на 27-28 декември 1877 г. След Рускотурската освободителна
война Симеон Папазов се

установява на постоянно
местожителство в гр.
Тутракан и се занимава с
кафеджийство. Тук създава
свое семейство. Жени се за
Мария Симеонова, родена
през 1853 г. в Тутракан.
Живеят на улица „Княз Борис” № 9. Раждат им се пет
деца. На 26 февруари 1883 г.
Симеон Папазов е награден
със Сребърен медал от Военното министерство, а на
27 април 1901 г. е записан
в „Книгата на Русенското
поборническо-опълченско
дружество за записване
документите на членовете
живи и умрели – книга I”.
Той е един от основателите на Тутраканското
поборническо-опълченско
дружество през декември
1902 г. и негов първи председател.
В материално отношение
семейството на Симеон
Папазов е бедно и трудно
се прехранва със скромната
му годишна пенсия от 480
лв., а молбата му за уве-

На 25 август се проведе фолклорният Форум с
над 500 участници от 24
общински организации на
Съюза на инвалидите. В
него участва и фолклорната група към Клуба на
инвалидите в гр. Тутракан.
Приятна изненада бе обявяването на изпълненията им
от Маруся Костова, която
съобщи, че в Балчик има голям брой преселени хора от
Тутракан. Ръководител на
тутраканската фолклорна
група е Елена Ангелова, а
Георги Янев акомпанира с
акордеон. За своите изпълнения групата бе отличена
с Грамота. Самодейците
от Клуба на инвалидите в
Тутракан отправят своята искрена благодарност
към ПП ГЕРБ, Ротари Клуб
Тутракан, "Обединени паличаването й, изпратена
до председателя на IХ-то
Обикновено народно събрание, не е уважена.
След Първата световна
война България преживява Втората си национална катастрофа и Южна
Добруджа е заграбена от
Румъния, която провежда
политика на денационализиране и асимилиране на
българското население в
областта. Мнозина българи са отвлечени и стават
жертва на масови убийства. Симеон Папазов и
неговата съпруга са сред
отвлечените. На 17 февруари 1918 г. в гр. Букурещ,
на 73-годишна възраст завършва своя житейски път
поборник-опълченецът Симеон Папазов. Той умира в
бедност, но с достойнство.
В знак на почит и уважение
към Симеон Папазов, признателното тутраканско
гражданство именува една
от улиците на града на
негово име.
Това е историята на тази
улица. И когато видите
името й знайте, че то е на
достоен тутраканец.

дължението на конференцията и представянето на
бр.3 на списание "Форум".
Организирана бе и дискусия
по проблемите на хората с
увреждания.
Трябва да изкажем удовлетворение от положените усилия на организаторите на този празник - председателя Росица Шалдин,
Маруся Костова - директор
на Форум „Българско наследство", председателя на
Общинската организация
на инвалидите „Св.Марина”
в Балчик - Деспина Маринова и останалите техни
помощници. Те удивително
се справиха с планираната
програма и бе създадена
прекрасна атмосфера.
Направи ми впечатление,
че всички 150 човека от
Молдова говорят много

нието им да бъдат на българска земя, в разговорите,
в теоретичните изяви и в
емоционалните изпълнения
на сцена, в песните им
за България и на изложбите, личеше тяхната обич,
патриотизъм и обич към
Майка България.
И действително, Форумът създаде обстановка
на дружески отношения,
на емоционално общуване
на млади и възрастни през
горещите летни дни, на
приятелства и обич между
българите от различни държави. Затова и за дълго в
душите на участниците от
четирите страни, които са
с българско самосъзнание,
ще останат вълнуващите
моменти от прекрасните
дни в Балчик.
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Тутракански танцьори на "Охридско слънце"
П

реди броени дни
Танцова формация ”Дунавска
младост” и Клуб за
народни танци „Добруджа” се завърнаха
от Република Македония, информират
от НЧ "Н.Й.Вапцаров",
чийто самодейни състави са двата състава. Те взеха участие
в Международния фолклорен фестивал ”Охридско слънце", който
се проведе от 20 до
25 август в гр.Охрид.
На откритата сцена, във втората фестивална вечер, самодейците показаха магията на българските
танци. Участници от
Сърбия, Братислава,
Словакия, Босна и Херцеговина , България
представиха културата на своята страна
чрез танц и музика.
Участието ще се
запомни с много положителни емоции и
красотата на Охридското езеро .

Златен плакет за самодейците от с. Варненци
С

амодейците от
Народно читалище
"Светлина - 1904
г.", с.Варненци се завърнаха с много награди от
своето участие в 26тото издание на "Балкан
Фолк фест - Варна 2018".
Фолклорното събитие
се проведе на 18август
т.г.
За своите великолепни
изпълнения със "Златния
плакет" на фестивала
бяха отличени Кукерска група "Денизлерци",
Мъжка певческа група
"Настроение" и Ансамбъл за изворен фолклор
"Денизлерци", информира
секретарят на читалището Олга Атанасова.

Предстои
Enigma Rock - 2!
злезе официалният постер на Enigma Rock 2.
На него са посочени 11
групи, които ще вземат участие в рок маратона на 8 септември т.г. в село Секулово,
община Дулово. Сред тях са
молдовците Infected Rain, които по-рано тази година бяха
част от Hills of Rock в Пловдив,
италианската банда ArseA и
първите български участници
на легендарния Wacken Open
Air Dash the Effort.
Програмата на фестивала
започва точно на обяд - в
12:00 ч. със Soda A’Coustic и
продължава: 13:00 – FireSouls

И

14:00 – Catorga 15:00 – Forgot
the Ten 16:00 – Pavlin Manev’s
Lady Evil 17:00 – W.O.P.S.
18:30 – Everdream 19:30 –
Mirror 20:30 – ArseA 21:30 –
Dash the Effort 22:30 – Infected
Rain.
Освен музикалните изкушения, организаторите на Enigma
Rock - Боби Ейнджъл, Николай
Илиев и читалище „Христо
Ботев - 1941“ са подготвили
палаткова зона за феновете,
желаещи да останат в Секулово, която ще е налична от предходната вечер. Фестивалът е
напълно безплатен за всички
посетители. Заповядайте!

Спортно състезание
събира любители-атлети в
резервата Сребърна
а територията на
поддържан резерват „Сребърна“ на
7 октомври ще се проведе спортното събитие Srebarna Trail Run.
Състезанието се организира от Клуба по
бегови спортове в Русе
с подкрепата на РИОСВ
– Русе. Събитието се
посвещава на 70-годишнината от обявяване на
„Сребърна“ за защитена
територия, както и във
връзка с присъединяването й към мрежата на
биосферните паркове на
UNESCO. Трасетата са с
дължина 3, 7, 13 и 21 км и
са по туристическите
еко-пътеки,
в защитена
местност
„Пеликаните“ – бивша
буферна зона
на резервата.
Идеята на
организаторите е да
привлекат
любителиатлети от
региона и
съседна Румъния, като

Н

същевременно популяризират условията за
туризъм и рекреация на
територията на защитената местност.
Условията за участие и
информация за състезанието и съпътстващите
прояви ще се публикуват
на интернет страниците на РИОСВ – Русе:
http://www.riosv-ruse.org/,
на ПР „Сребърна“: http://
srebarnalake.com/ , https://
runnersofruse.com и в социалните мрежи на адрес:
https://www.facebook.com/
events/304009466826162/.
“ТГ”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН
чен с Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020г.,
постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която, настоящи и бъдещи също са обект на особен залог.
- Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на Община
Министерство на регионалното развитие и Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“
благоустройството, Управляващ орган на до „ж“ от Закон за публичните финанси и
Оперативна програма „Региони в растеж” – бюджетните взаимоотношения на Община
Главна дирекция „Стратегическо планиране и Тутракан по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а” и
програми за регионално развитие” в размер „б” от Закона за публичните финанси, пона ХХХХ лева, явяващи се Х% от предоста- стъпващи по банкова сметка, вземанията за
вената безвъзмездна финансова помощ наличностите по която, настоящи и бъдещи,
по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. за също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на
обезпечаване на авансово плащане за
проект „„Енергийна ефективност в много- Община Тутракан да подготви искането за
фамилни жилищни и сгради в гр.Тутракан”, кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ –
ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора за кредит
финансиран със средства по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова и договорите за залог, както и да извърши
помощ “Енергийна ефективност в пери- всички останали необходими правни и
ферните райони” на Оперативна програма фактически действия за изпълнение на
решението по т.1.
„Региони в растеж” 2014-2020 г.
Гласували поименно: 15 съветника, За
2. Възлага на Кмета на община Тутракан
да подготви необходимите документи за – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 624
предоставяне на авансово плащане по
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № ХХХХХ от 14.10.2016 г. чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с
за проект „Енергийна ефективност в много- чл. 3, чл.13,чл.16, чл. 17 и чл.19 „ а „ от ЗОД,
фамилни жилищни и сгради в гр.Тутракан”, Общински съвет Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да сключи договор
финансиран със средства по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова за кредит с „Фонд за органите на местното
помощ “Енергийна ефективност в перифер- самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по
ните райони” на Оперативна програма „Реги- силата на който да поеме дългосрочен обони в растеж” 2014-2020 г. и да ги представи щински дълг с цел реализацията на проект
пред Министерство на регионалното разви- „Енергийна ефективност в многофамилни
тие и благоустройството, Управляващ орган жилищни сгради бл."Възход 3" и бл."Възход
на Оперативна програма „Региони в растеж” 4", гр.Тутракан", Оперативна програма „Ре– Главна дирекция „Стратегическо планиране гиони в растеж” 2014-2020 г., при следните
основни параметри:
и програми за регионално развитие”.
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÌ¼ÃÈÁÌÉ¼ÀÖÇ¿¼u±±±Ç¾
Гласували поименно: 15 съветника, За
t¼ÇÏÎ¼É¼ÀÖÇ¿¼uÇÁ¾¼
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
tÄÀÉ¼ÀÖÇ¿¼uÆÌ¼ÎÆÊÍÌÊÓÁÉÀÖÇ¿ ËÊÁÎ
РЕШЕНИЕ № 622
с
договор
за общински заем;
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
t¯ÍÇÊ¾ÄÛÃ¼ËÊ¿¼ÍÛ¾¼ÉÁ
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с
- Срок на погасяване – до 12 месеца,
чл. 3, чл.13,чл.16, чл. 17 и чл.19 „а„ от ЗОД,
считано от датата на подписване на договора
Общински съвет Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да сключи договор за кредит, с възможност за предсрочно
за кредит с „Фонд за органите на местното погасяване изцяло или на части, без такса
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата
по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект – чрез плащанията от Управляващия орган
„Енергийна ефективност в многофамилни съгласно Договор за безвъзмездна помощ
жилищни и сгради в гр.Тутракан”, Оператив- №ХХХХХХХХ от 07.09.2016 г.
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÇÄÑ¾ÁÉËÌÊÒÁÉÎuÔÁÍÎÈÁна програма „Региони в растеж” 2014-2020
сечен EURIBOR плюс максимална надбавка
г., при следните основни параметри:
- Максимален размер на дълга – ХХХ лв.; от Х %.
t ÌÏ¿ÄÎ¼ÆÍÄ É¼Æ¼Ã¼ÎÁÇÉÄÇÄÑ¾Ä ÉÁÏÍ- Валута на дълга – лева;
- Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет тойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
с договор за общински заем;
t©¼ÓÄÉÉ¼Ê½ÁÃËÁÓÁÉÄÁÉ¼ÆÌÁÀÄÎ¼
- Условия за погасяване:
- Учредяване на залог върху вземанията
- Срок на погасяване – до 12 месеца,
считано от датата на подписване на договора на Община Тутракан по Договор за безвъзза кредит, с възможност за предсрочно мездна помощ ХХХХХХХ от 07.09.2016г.,
сключен
с Управляващия орган на Оперативпогасяване изцяло или на части, без такса
на програма „Региони в растеж” 2014-2020г.,
за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата постъпващи по банкова сметка, вземанията
– чрез плащанията от Управляващия орган за наличностите по която, настоящи и бъдесъгласно Договор за безвъзмездна финан- щи също са обект на особен залог.
- Учредяване на залог върху настоящи и
сова помощ № ХХХ от 14.10.2016 г.
- Максимален лихвен процент – шестме- бъдещи парични вземания, представляващи
сечен EURIBOR плюс максимална надбавка настоящи и бъдещи приходи на Община
Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“
от Х %.
- Други такси, наказателни лихви, неус- до „ж“ от Закон за публичните финанси и
тойки и разноски – съгласно ценовата поли- бюджетните взаимоотношения на Община
тика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка Тутракан по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а” и
„б” от Закона за публичните финанси, по- Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията стъпващи по банкова сметка, вземанията за
на Община Тутракан по Договор за безвъз- наличностите по която, настоящи и бъдещи,
мездна помощ № ХХХ от 14.10.2016 г., склю- също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на
чен с Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Община Тутракан да подготви искането за
постъпващи по банкова сметка, вземанията кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ –
за наличностите по която, настоящи и бъде- ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит
и договорите за залог, както и да извърши
щи също са обект на особен залог.
- Учредяване на залог върху настоящи и всички останали необходими правни и
бъдещи парични вземания, представляващи фактически действия за изпълнение на
настоящи и бъдещи приходи на Община решението по т.1.
Гласували поименно: 15 съветника, За
Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“
до „ж“ от Закон за публичните финанси и – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 625
бюджетните взаимоотношения на Община
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2 от
Тутракан по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а” и
„б” от Закона за публичните финанси, по- ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.2, чл. 69, ал.1
стъпващи по банкова сметка, вземанията за и ал. 3 от Наредбата за финансиране на инналичностите по която, настоящи и бъдещи, ституциите в системата на предучилищното
и училищното образование, Общински съвет
също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на гр. Тутракан
Разрешава изключение от минималния
Община Тутракан да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – брой ученици в паралелките на СУ „Йордан
ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит Йовков”, гр. Тутракан, както следва:
1. В VII б клас – 16 ученици, с недостиг
и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и 2 ученици;
2. VII а клас – 17 ученици с недостиг 1
фактически действия за изпълнение на
ученик;
решението по т.1.
3. В X а клас – 17 ученици с недостиг
Гласували поименно: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма 1 ученик;
4. В XI а клас, профил „Технологичен” – 12
РЕШЕНИЕ № 623
ученици
с недостиг 6 ученици;
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
5. В XII б клас , профил „Природоматемачл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 3, чл.13,чл.16, чл. 17 и чл.19 „ а „ от ЗОД, тически” – 15 ученици с недостиг 3 ученици.
Осигурява допълнителни средства за 13
Общински съвет Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да сключи договор ученици x ХХХ лв. x Х% = ХХХ лв.
Разрешава изключение от минималния
за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, брой ученици в паралелките на ОУ „Св.
по силата на който да поеме краткосрочен св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна както
общински дълг с цел реализацията на проект следва:
1. В I клас – 10 ученици с недостиг 6
„Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”, Оперативна ученици;
2. В II клас – 10 ученици с недостиг 6
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
ученици;
при следните основни параметри:
3. В III клас – 13 ученици с недостиг 3
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÌ¼ÃÈÁÌÉ¼ÀÖÇ¿¼u±±±Ç¾
ученици;
t¼ÇÏÎ¼É¼ÀÖÇ¿¼uÇÁ¾¼
4. В IV клас – 10 ученици с недостиг 6
tÄÀÉ¼ÀÖÇ¿¼uÆÌ¼ÎÆÊÍÌÊÓÁÉÀÖÇ¿ ËÊÁÎ
ученици;
с договор за общински заем;
5. В V клас – 10 ученици с недостиг 8
t¯ÍÇÊ¾ÄÛÃ¼ËÊ¿¼ÍÛ¾¼ÉÁ
- Срок на погасяване - до 12 месеца, ученици;
6. В VI клас – 10 ученици с недостиг 8
считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно ученици;
7. В VII клас – 10 ученици с недостиг 8
погасяване изцяло или на части, без такса
ученици.
за предсрочно погасяване.
И осигурява допълнителни средства за 45
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия ученици x ХХ лв. x Х % = ХХХ лв.
Разрешава изключение от минималния
орган съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № ХХХХХ от 15.09.2016 г. брой ученици в паралелките на
ОУ „Стефан Караджа”, с Цар Самуил
t¨¼ÆÍÄÈ¼ÇÁÉÇÄÑ¾ÁÉËÌÊÒÁÉÎuÔÁÍÎÈÁсечен EURIBOR плюс максимална надбавка както следва:
1. Една паралелка от два класа в III и IV
от Х %.
t ÌÏ¿ÄÎ¼ÆÍÄ É¼Æ¼Ã¼ÎÁÇÉÄÇÄÑ¾Ä ÉÁÏÍ- клас – 15 ученици с недостиг 1 ученик;
2. Една паралелка от два класа в V и VI
тойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка клас – 13 ученици с недостиг 5 ученици;
3. Една паралелка от два класа в I и II клас
t©¼ÓÄÉÉ¼Ê½ÁÃËÁÓÁÉÄÁÉ¼ÆÌÁÀÄÎ¼
под
10 ученика – 8 ученици в паралелката с
- Учредяване на залог върху вземанията
на Община Тутракан по Договор за безвъз- недостиг 8 ученици.
Осигурява
допълнителни средства за 14
мездна помощ № ХХХ от 15.09.2016г., склюученици x ХХ лв. x Х% = ХХ лв.

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 44 от 26.07.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 619
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността н Общински съветТутракан и неговите комисии за периода от
01 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.
Докладва: Председател на ОбС
2. Делегиране на правомощия на Кмета
на Община Тутракан - Димитър Венков Стефанов за издаване на Запис на заповед от
Община Тутракан 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”, за изпълнение
на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № ХХХ за проект
„Енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради в гр. Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл. „Възход 3” и бл.
„Възход 4”, в гр. Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес,
съгласно наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, приета с ПМС
№ХХХ, съгласно чл.68, ал.1, т.2 и чл.69, ал.1
за учебната 2018/2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Осигуряване дърва за огрев на ветераните от войните, съпругите на починалите
ветерани от войните и пенсионери военно
инвалиди от Община Тутракан, живеещи на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с
общински жилища.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Отдаване под наем на част от имот
- публична общинска собственост, представляваща: обособено помещение за
„дискотека” с площ от ХХ кв.м., находящо
се в административна сграда „Кметство” в
кв.Х, УПИ - Х по плана на с. Варненци, с предназначение за търговка дейност, чрез търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя
№734ХХХ с площ от ХХХ кв.м., местност „Зад
болницата” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №ХХХ с НТП:
За земеделски труд и отдих, находящ се в
гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ земеделска земя
№734ХХХ с площ от ХХ кв.м., местност „Зад
болницата” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №ХХХ с НТП:
За земеделски труд и отдих, находящ се в
гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя №ХХХ с площ от ХХ кв.м., местност
„Голишна” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №ХХХ с НТП:
Друг вид нова, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ земеделска
земя №ХХХХ с площ от ХХХ кв.м., местност
„Голишна” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №ХХХХХ с НТП:
Друг вид нива, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация
по ВИК на обособена територия, обслужвана
от „ВИК” ООД, Силистра, насрочено да се
проведе на 28.08.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 620
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на
Общински съвет- Тутракан за дейността на
Общински съвет- гр. Тутракан и постоянните
комисии към него за периода 01 януари
2018 г. до 30 юни 2018 г.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 621
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и на основание Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ № ХХХХХХ
от 14.10.2016 г. за проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни и сгради
в гр.Тутракан”, Общински съвет 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

Разрешава изключение от минималния
брой ученици в паралелките на ОУ „Стефан
Караджа”, с. Цар Самуил както следва:
1. Самостоятелна паралелка в VII клас – 7
ученици с недостиг 11 ученици.
Осигурява допълнителни средства за 11
ученици x ХХ лв. x Х% = ХХ лв.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
15, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 626
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната целева помощ в размер на 4/четири/ кубични
метра дърва за огрев за всеки ветеран от
войните и пенсионер военно инвалид и по 2
/два/ кубични метра за съпруга на починал
ветеран и от Община Тутракан, живеещи на
територията на Община Тутракан.
2. Отпускането на целевата помощ да
бъде извършено съгласно приложен списък
на правоимащите. (Към 10.07.2018 г., броят
на ветераните е 3, вдовици - 10 и военноинвалиди пенсионери 8).
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 627
На основание чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.45а,
ал.1 от Закона за общинската собственост /
ЗОС/, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/, чл.76 и чл.79 от
Административнопроцесуален кодекс /АПК/,
Общински съвет гр. Тутракан:
I. ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА
И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, приета
с Решение № ХХХ, изм. с Решение №ХХХ. и
ХХХ, изм. Реш. № ХХ /ХХ, с Решение №ХХ
по Протокол №Х от ХХХХХХ , както следва:
§ 1. В чл.4 се създава нова ал.4
„Поддръжката и извършването на текущи
ремонти, дължащи се на обикновено ползване на общинското жилище, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на
кранове, на брави, запушване на комини и
други са за сметка на наемателя”
§ 2. В чл.4 се създава нова ал.5
„Основните ремонти на общинските
жилища и на общите части на сгради са за
сметка на община Тутракан.”
§ 3. Чл. 15 се отменя
§ 4. В чл.16, ал.3 в точки 2, 3 и 5 след
„семейство” се добавя „или домакинство”
§ 5. В чл.16, ал.3 се създава нова т.7
„данни за трайно намалена работоспособност - номер на решение на ТЕЛК /НЕЛК,
степен на увреждане в проценти и срок на
инвалидността.
§ 6. В 17, ал.3 се отменят т 1-т.8 и създават нови, както следва:
„1. удостоверение за общ годишен доход
по чл.17, ал.2, т.5, с изключение на доходите
по реда на Закона за социалното подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и правилниците за тяхното прилагане.
2. удостоверение за застрахователна
стойност за притежаваното моторно превозно средство."
§ 7. В чл.18, ал.5 се отменя и придобива
следната редакция
„Комисията по ал.1 задължително изисква по служебен път необходимата и информация от автоматизираните информационни
системи на ЕСГРАОН, териториалните
структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията
по заетостта, Националния осигурителен
институт, Агенция за социално подпомагане
и от други държавни и общински органи, с
оглед установяване верността на декларираните обстоятелства, подадени от лицата в
декларацията по чл.14, ал.2”
§ 8. Чл.20, ал.3 придобива следната
редакция:
„При изменение на данните по чл.14, ал.1
и на условията по чл.16 и чл.17, водещо до
промяна на жилищните нужди, семействата
/домакинствата се прекартотекират, а настанените наематели се пренастаняват в друго
общинско жилище, отговарящо на нормите
по чл.7, ал.1”
§ 9 Чл. 23, се изменя както следва:
1. В ал.2 се добави нова т.3, със следното
съдържание:
„Се съдържат данни по входящ номер на
картотечната преписка и имена на картотекираното лице, както и информация за брой
членове на семейството/ домакинството,
групата по чл.16 и присъдения брой точки,
както и основание за картотекиране”.
2. Ал.3 се измени така:
„Проектосписъкът, в който са заличени
данните за имената на лица с установени
жилищни нужди се обявява в срок до 01
март на информационното табло в общинска
администрация. В 14- дневен срок от датата
на обявяване заинтересованите лица могат
да правят възражения по списъка до кмета
на общината„
3. Ал.4 в края на изречението да се добави
израза „в който за заличени имената на
картотекираните лица”
§ 10. Чл.37, придобива следната редакция:
„Продажбата на общински жилища,
включени в списъка по чл.3, ал.2, във връзка
с ал. 1, т.4 се извършва след решение на
Общински съвет гр. Тутракан. „
§ 11. Чл.38, ал.4 се изменя, като „продажбата на жилища на наематели, настанени по
административен реда” става „жилищата
за продажба на настанени в тях наематели,
отговарящи на условията за закупуване,
определени в този раздел.”
§ 12. Чл.40, придобива следната редакция:
„/1/Решенията по чл.38, ал.4 се вземат
след отправено предложение от комисията
по чл.18, ал.1, утвърдено от Кмета, след
проведена процедура по чл.40, ал.1 от
Наредбата.
/2/ Продажбата на жилищата по чл.38,
ал.5 се осъществява чрез публичен търг
по реда на глава V от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
/3/ Замяната на общински на общински
жилища с жилищни или нежилищни имоти
– собственост на държавата, на физически
или юридически лица се извършва по реда
на чл.40, във връзка с чл.49 от ЗОС. „
§ 13. В чл.41, ал. 2 се отменя
§ 14. В чл.41, ал.3, т.2 , придобива след-

ната редакция:
„да е наемател на общинско жилище, не
по-малко от 10 години.”
§ 15. В чл.41, ал.4, придобива следната
редакция:
„Комисията по чл.18, ал.1 от настоящата
наредба, проучва наличието или липсата на
условия по чл.41, ал.1 и ал.3, след което
представя писмено становище на кмета с
мнение относно разпореждането.”
§ 16. В чл.41, ал.5, придобива следната
редакция:
„При отрицателно становище на комисията по чл.18, ал.1, кметът постановява
отказ и прекратява образуваната преписка
с мотивирана заповед, която се съобщава
на заинтересованите лица в 7 /седем/
дневен срок.”
§ 17. В чл.41, ал.6, придобива следната
редакция:
„При положително становище на комисията по чл.18, ал.1, кметът възлага изготвянето на оценка по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС,,
при съблюдаване на критериите по чл.34
от тази наредба. Оценките се извършват по
пазарни цени, но не по- ниски от данъчната
оценка”
§ 18. В чл.41, ал.7, придобива следната
редакция:
„След изготвяне на оценката по ал.6,
преписката се комплектова и кметът я внася
с доклад за разглеждане от общински съвет.
& 19. В чл.42, ал.1, в изречение второ
се отменя израза „режийни разноски и ДДС
върху тях”
Гласували поименно: 16 съветника, За –
10, Въздържали се – 6, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 628
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.9 във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от
ЗОС, Общински съвет гр.Тутракан
1. ДОПЪЛВА „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018г.”, приета с Решение
№ХХ по Протокол №Х от ХХХХ на Общински
съвет гр. Тутракан, в раздел III, буква А, т.I
със следния имот: обособено помещение с
основна площ от ХХ кв.м, с предназначение
за „дискотека”, част от двуетажна административна сграда „Кметство”, находяща
в с. Варненци, кв. Х, УПИ- Х, с намерение
за отдаване под наем чрез публичен търг.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ:обособено
помещение с предназначение за „дискотека”
с площ от Х кв.м, находящо се в сутерена на
двуетажна административна сграда „Кметство”, цялата със ЗП-Х кв.м, разположена
с кв.Х, УПИ- Х по плана на с. Варненци, с
предназначение за търговска дейност.
3. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за
началния размер на месечните наеми и цени
на 1 кв.м, при предоставяне на общински
помещения, терени и земи” в размер на ХХ
лв. без ДДС.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга за отдаване под наем и сключване
на договора.
Гласували поименно: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 629
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.4, ал. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан
I. ДОПЪЛВА Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2018г., приета с Решение № ХХ по Протокол
№ ХХ/ХХХ на Общински съвет гр. Тутракан
както следва:
1. В раздел „Б” – Имоти, които Община Тутракан има намерение да продаде, част I – чрез
публичен търг или конкурс, земеделска земя
в гр. Тутракан с идентификатор № 73ХХХХ
местност „Голишна” с площ от ХХ кв.м.
2. В раздел „Б” – Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде, част I –
чрез публичен търг или конкурс, земеделска
земя в гр. Тутракан с идентификатор № 7ХХХ
местност „Голишна” с площ от ХХХ кв.м.
3. В раздел „Б” – Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде, част
I – чрез публичен търг или конкурс, земеделска земя в гр. Тутракан с идентификатор
№73ХХХ местност „Зад болницата” с площ
от ХХХ кв.м.
4. В раздел „Б” – Имоти, които Община
Тутракан има намерение да продаде, част I –
чрез публичен търг или конкурс, незастроено
дворно място в с. Цар Самуил, кв. 50 имот с
идентификатор №ХХ с площ от ХХХ кв.м. по
плана на с. Цар Самуил, общ. Тутракан.
Гласували: 15 съветника, За – 14, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 630
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.32 ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя №73ХХХ с
площ от ХХХ кв.м, местност ”Зад болницата”
по плана на новообразуваните имоти, одобрен
със Заповед № ХХ с НТП: За земеделски труд и
отдих, находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № ХХХ при
граници и съседи: ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ и ХХХ.
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на ХХ лв.
- 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: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 631
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.32, ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с

30.08-5.09.2018 г.
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя №73ХХХ с
площ от ХХ кв.м, местност ”Зад болницата”
по плана на новообразуваните имоти, одобрен
със Заповед № ХХХ с НТП: За земеделски труд
и отдих, находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № ХХХ.
при граници и съседи: ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ;
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на ХХ лв.
- 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: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 632
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.32 ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя №ХХХ с
площ от ХХ кв.м, местност” Голишна” по
плана на новообразуваните имоти, одобрен
със Заповед № ХХХ с НТП: Друг вид нива,
находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл.
Силистра, съгласно АОС № ХХХ при граници
и съседи: ХХХ; ХХХ; ХХХ и ХХХ .
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на е ХХХ лв.
- 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: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 633
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.32 ал.1,
т.1, ал.3 и чл.36 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
представляващ земеделска земя № ХХХ с
площ от ХХХ кв.м, местност ”Голишна” по
плана на новообразуваните имоти, одобрен
със Заповед № ХХХ с НТП:Друг вид нива,
находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл.
Силистра, съгласно АОС № ХХХ при граници
и съседи: ХХХ; ХХХ; ХХХ и ХХХ
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на е ХХ лв.
- 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: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 634
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. № ХХХ 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 Димитър Венков
Стефанов – 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
28.08.2018 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. № ХХХХ 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:
"Обсъждане и приемане на препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета
на асоциацията за 2019 г., в размер на ХХХХ
лв, съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ,
бр.66 от 8 август 2014г.)" - „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. № ХХХ 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
"Други" – съобразно вътрешните си убеждения
и в защита на интересите на гражданите на
Община Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбСТутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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ХОБИ
СМЯХ

Евреин и арменец се изкуство.
съдили...
- Е как мислиш да се изСъдията се отървал с 2 държате ?
години условно...
- Еми, каквото Господ
даде …
При секс мъжът изгаря 2
- Ами децата, тях с как000 калории, 100 по време во?
на секса и 1 900 на другия
- Еми, и тях, каквото Госден, докато се хвали...
под дал…
- Ами, наеми, апарта- Какво е бедност?
мент, кола ….
- Да ти е останал твър- Ми, Господ все ще даде
де много месец в края на нещо.
заплатата.
Тръгва си младежът.
Бащата казва на майКачва се една баба в ката:
маршрутката и докато си
- Бе малко е смотан,
рови в чантата за парите, ама ме кефи, че ми вика
нещо пада на пода. Шофьор- Господ…
ът се пошегувал:
- Квото падне - за мен
Катаджия спечелил госи е!
лямата печалба от лотаА бабата:
рията, възлизаща на един
- Гледай къде караш, че милион лева. Поканил по
сега аз ако падна - цялата този повод колегите си и
съм твоя...
започнал да ги черпи.
- И какво ще правиш с
Малкият Нострадамус:
толкова много пари? Сигур- Какво ще ядем за обяд, но ще си купиш нова къща и
мамо?
кола? – питат те.
- Ти ли не знаеш, малка
- Не, братлета. Искам да
гадино!
си купя едно кръстовище в
центъра и да си работя за
Млад мъж отива в дома собствено удоволствие…
на годеницата си да я иска
за жена.
- Какво означава глаго- Какво работиш - пита лът "прибира"?
бащата.
- Ами, че си отиваш в
- Ми... занимавам се с къщи при бира.

Забавна астрология
Перфектната Дева
Казват, че Девата била много суетна. Има дори виц по
този въпрос. Ето го: Дванайсетте зодии ще крият труп.
- Овенът прави план.
- Телецът мълчи и мисли.
- Близнаците говорят несвързано.
- Ракът е в шок.
- Лъвът казва “Аз ще се погрижа!”
- Девата търси какво да облече.
- Везната - ще дойда, няма дойда.
- Скорпионът взима лопата.
- Стрелецът не харесва лопатата.
- Козирогът - "Аз ще копая!"
- Водолеят е толкова студен, че не се знае дали и той не е мъртъв.
- Рибите вече пият, плачат, пак пият…
Резултатът: - Планът на Овена не струва; обиден е и няма да копае.
- Телецът още мълчи, ама не мисли вече.
- Близнаците - говорят повече от друг път (глупости естествено).
- Ракът се прави на умрял, дано всичко се размине.
- Лъвът - "Аааа, аз няма да си цапам ръцете!"
- Девата не е подходящо облечена.
- Везната още се чуди какво да прави.
- Стрелецът не може да копае с тази лопата.
- Козирогът - е всички знаем, че само говори, нищо не може да
свърши.
- Водолеят - май наистина е умрял.
- Рибата пие трета бутилка водка.
- Скорпионът взима лопатата, копае и си мисли: "Тоя да го закопая,
че после имам още единайсет!"
Обаче това не е съвсем вярно за Девата. Истина е, че е превзета, суетна, придирчива и критична, но в същото време е и предана, скромна,
чиста. Не знам кой го е писал този виц, но ако оставяха на мен щом ще
заравя труп Девата ще следи да е правилен правоъгълник и изкопан
според всички гробарски правила. Та мен, ако питате, добре е да се
оставите в ръцете на Девата да ви заравя. Няма да съжалявате. Работата й е толкова перфектна, че ще ви се иска три пъти да ви зарови.
Та това за Девата. Дева да си.
Астрологът

Сканди

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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Призово класиране на тутраканските
Убийство в училище
спортисти по водомоторен спорт И
Криминални загадки

Лина ТАТАРОВА
а 25 и 26 август т.г. в
гр.Тернопил, Украйна
се състоя Вторият
кръг от Световното първенство по Водомоторен
спорт в клас F-125. Клубът
по водомоторен клуб - Тутракан беше представен от
двама пилоти - Никола Димитров Тодоров и Виктор
Теодоров Любенов.
В оспорваната надпревара с много по-опитни
пилоти и водещи в този
спорт от Полша, Украйна,
Италия, Германия, Естония,
Беларус, САЩ, България и
др. нашите момчета успяха
да запазят самообладание и
се класираха в призовата
шестица - Виктор Теодоров

Н

Любенов на 5-то място и
Никола Димитров Тодоров
на шеста позиция.
Резултатът след проведените два кръга в Италия
и Украйна е, че Никола е
пети във временното кла-

сиране, а Виктор - 7-ми.
Предстои последният, трети кръг, който ще се проведе в Борето, Италия на
13 и 14 октомври.
Да пожелаем успех на нашите млади състезатели!

нспектор Ду-ду вървеше замислено по
училищния коридор.
Тук беше извършено убийство. И то не на кого да е,
а на учителя по география.
Странно, нали? Убиецът
сигурно е бил перверзник,
иначе щеше да убие учителя по математика. Беше
първия ден на учебната
година и учениците още не
бяха дошли. Така от заподозрените се изключваха
853 ученика и кръгът се
стесняваше. Инспекторът
се спря пред в учителската
стая. Трепетът на малко
дете го накара да се поколебае дали да влезе. Но се
сети, че вече е голям и натисна дръжката. Четирима
души стояха с наведена
глава. Това бяха заподозрените. Инспектор Ду-ду ги
подуши. Всички миришеха
на кръв. Той се обърна към
градинаря.
- Какво правехте вие?
- Аз подрязвах храстите
в задния двор.
- А защо ми миришете
на кръв?
- Ами порязах се.
Инспектор Ду-ду разочаровано погледна към учителя по математика.
- Аз провеждах срочен
тест и се убодох на едно
кабърче - бързо каза той и
угоднически се усмихна.
Учителят по физическо се
потеше като прасе.
- Аз играех баскетбол с
прислужника.
- А кръвта откъде е?
- Топката ми разби носа
- показа кърпичката си
учителят.
- Само аз нямам алиби -

Мамо,прочети ми!
ƩƢƴƫƧƷƯƥƨưƨƝƯƝ
згуби си горският
пазач лулата, кесията с тютюн и
запалката и кой мислите,
че я намери? Мечо! Започна Мечо да пуши лула
и толкова му хареса, че
когато тютюнът свърши
започна да си събира сухи
листа. Това добре, обаче
Мечо започна да боледува.
Кашляше, гърдите го боляха, стомахът го свива.
Но защо, той не знаеше. И
тогава срещна Лиса.
- Мечо, друже, где се дяваш? Никакъв не се вестяваш. Колко си измършавял,

И

сякаш месец не си ял!
- Гледам, Лисо, нещо не
ме бива, кръст боли, стомах ме свива. Кашлица ме
задушава, вечер пък ми
прилошава.
- Що не идеш при Кълвача
за съвет? Тук познават го
навред. Ще ти каже що и
как. Днес е в стария букак.
Намери Мечо Кълвача и
му каза с жален глас.
- Нещо съм неразположен.
Косопад, сърбеж подкожен.
Уж не ям, а все съм сит,
нямам никак апетит. И
сърцето ме боли…
- Пушиш здравата, нали?

Мечо се учуди как така
Кълвачът знае това, но
той строго му каза да
захвърли лулата. Мечо с
въздишка стори това, но
през нощта си я намери
и пак запуши. И така ден
след ден Мечо стискаше
лулата в уста и все повече
отслабваше. Събраха се
всичките животни разтревожени за него. Те се
чудеха какво да направят
и тогава Зайо каза:
- Ще изчакаме като заспи
и ще му вземем лулата.
- А след това? - попита
Вълкът.

география и как инспектор Ду-ду се е досетил?
Oтгoвop от миналия
брой:Cпopeд тexникaтa зa
бeзoпacнocт вcички вpaти
oт aвapийния изxoд тpябвa
дa ce oтвapят нaвън.

туристическа въпросителница
1. Как се нарича още град Регенсбург, Германия?
а/ градът на църквите
б/ градът на изгрева
в/ градът на мостовете
2. С какво е известен град Пасау, Германия?
а/ с дърветата си
б/ с цветята си
в/с най-големият орган в света
3. Колко е дълъг Дунав мост 2?
а/ 1800 метра
б/ 2000 метра
в/ 1000 метра
4. Къде се сливат реките Сава и Дунав?
а/ край Силистра
б/ край Белград
в/ край Рени
5. Къде Моцарт е създал своята „Симфония за
Линц”?
а/ в Линц, Австрия
б/ в Берлин, Германия
в/ във Виена, Австрия
6. Къде се намира Синята църква?
а/ в Братислава
б/ в София
в/ в Русе
7. Кой е вторият по големина град в Сърбия?
а/ Нови Сад
б/ Белград
в/ Прищина
8. Къде се намират „пеещите фонтани”?
а/ в Браила, Румъния
б/ в Санкт Петербург
в/ в Тутракан
9. Къде се намира крепостта Калемегдан?
а/ в Белград
б/ във Виена
в/ в Дюселдорф
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. Б; 3. А; 4.
В; 5. А; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. А;

- След това ще я оставим до вратата на къщата
на горския пазач.
Така и направили. На
сутринта жената на горския пазач излязла навън и
видяла лулата. Тя я взела
и я хвърлила в огнището.
- Така ти се пада - казала тя.
А Мечокът дълго тъжил
за своята лула, но после
му минало и оздравял. Тогава разбрал, че без лула в
старата гора е по-хубаво.
Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

31 август - Марияна ГЕОРГИЕВА, Мл.експерт "Управление на проекти", Община Тутракан
1 септември - Юлияна ГАНЕВА, Гл.спец. "ДеловодителОбС, Община Тутракан
1 септември - Силвия БОЯДЖИЕВА, Аниматор, Община Тутракан
2 септември - Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на
ОЦИД, Община Тутракан
2 септември - Валентина ХРИСТОВА, Гл.експерт "Регионално развитие", Община Тутракан
2 септември - Леман ОСМАН, Секретар на МКБППМН,
Община Главиница

каза директорът. Целия
ден бях сам в кабинета си.
И не знам защо мириша на
кръв. Арестувайте ме!
- Да, ама не - каза инспектор Ду- ду. - Убиецът
е друг.
Кой е убил учителя по

2 септември - Веселина ИВАНОВА, ФГ "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 септември - Славена БАЛКАНСКА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 септември - Галина МАРИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Акушер-гинеколог,
Ротари Клуб Тутракан
5 септември - Тодор КАРАИВАНОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Александър ГЕОРГИЕВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
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