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21 септември - Празник на Тутракан
Уважаеми съграждани,
Благодаря на всички, които обичат Тутракан и
допринасят за неговото развитие и просперитет!
Убеден съм, че благодарение на съвместните
усилия ще постигнем по-добро бъдеще.
Приемете моите искрени пожелания за здраве и
успешни начинания!
Бъдете силни, радвайте се на споделеното
човешко щастие!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми съграждани,
Приемете моите и на целия Общински съвет
пожелания за здраве, късмет и благополучие.
В този тържествен ден отправям своята и на
моите колеги благодарност към всички, които с
делата си градят бъдещето на нашия град въпреки
трудностите на днешния ден.
На младите хора пожелавам да съхранят своя
устрем и да следват завещаното от предците ни!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Независимостта и Свободата наша!
ɚ ɫɢ ɡɚɜɢɫɢɦ ɱɨɜɟɤ ɟ
ɥɨɲɨ ɧɟɳɨ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɭɛɢɜɚ ɞɭɯɚ ɢ
ɩɨɪɚɠɞɚ ɪɨɛɫɤɨ ɱɭɜɫɬɜɨ Ⱥ
ɤɨɝɚɬɨɟɞɢɧɧɚɪɨɞɟɡɚɜɢɫɢɦ
ɬɨɜɚ ɝɨ ɩɪɚɜɢ ɫɥɭɝɚ ɧɚ ɟɞɢɧ
ɢɥɢ ɧɹɤɨɥɤɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɢ Ɍɚɤɚ
ɫɚ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɥɢ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ
ɩɪɟɡ  ɝ ɜɴɩɪɟɤɢ ɢɡɜɨɸɜɚɧɚɫɜɨɛɨɞɚɤɚɬɨɜɚɫɚɥɢɧɚ
ɧɹɤɨɝɚɲɧɢɹɩɨɪɨɛɢɬɟɥ
Ɍɟɧɟɢɫɤɚɥɢɞɚɛɴɞɚɬɫɥɭɝɢ ɋɬɴɩɤɚ ɩɨ ɫɬɴɩɤɚ ɫɟ ɤɚɬɟɪɟɥɢ ɤɴɦ ɜɴɪɯɚ ɧɚ ɞɟɣɫɬ-

Д

ɜɢɬɟɥɧɨɬɨ ɫɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɉɴɪɜɨȺɩɪɢɥɫɤɨɬɨɜɴɫɬɚɧɢɟ
ɩɨɫɥɟ ɪɭɫɤɨɬɭɪɫɤɚɬɚ ɜɨɣɧɚ
ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ
ɇɨ ɋɜɨɛɨɞɚɬɚ ɜɫɟ ɧɟ ɢɞɜɚɥ
ɍɫɢɥɢɟɫɥɟɞɭɫɢɥɢɟɢɟɬɨɧɚ
 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɛɢɥɚ
ɩɪɨɜɴɡɝɥɚɫɟɧɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɂɨɬɜɚɫɚɥɧɨ
ɤɧɹɠɟɫɬɜɨɫɟɪɚɠɞɚɐɚɪɫɬɜɨ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨȿɞɧɨ
ɱɢɫɬɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɨ ɞɟɥɨ ɛɟɡ
ɱɭɠɞɚɩɨɦɨɳɫɨɝɪɨɦɧɚɪɨɥɹ

ɡɚ ɩɨɧɚɬɚɬɴɲɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚ
 ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɦɢɧɚɯɚ ɨɬɬɨɝɚɜɚɄɚɬɨɦɚɥɤɚɧɚɰɢɹɱɟɫɬɨ
ɫɟɧɚɥɚɝɚɞɚɫɜɟɠɞɚɦɟɝɥɚɜɚ
ɩɪɟɞɋɢɥɧɢɬɟɇɨɮɚɤɬɴɬɱɟ
ɫɦɟ ɩɪɟɜɴɪɧɚɥɢ ɬɚɡɢ ɞɚɬɚ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɩɪɚɡɧɢɤ ɝɨɜɨɪɢ
ɱɟ ɡɚ ɧɚɫ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ
ɟ ɜɟɥɢɤɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬ ȼ ɞɧɟɲɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɢ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɡɧɚɱɚɜɚɞɚɢɦɚɲ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɫɴɡɞɚɜɚɲ
ɧɨɜɢɹɫɜɹɬɞɚɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɹ-

ɜɚɲɞɚɝɨɩɪɚɜɢɲɩɨɞɨɛɴɪ
ɂ ɤɨɝɚɬɨ ɩɨɧɹɤɨɝɚ ɦɢɫɥɢɦ
ɩɟɫɢɦɢɫɬɢɱɧɨ ɡɚ ɬɨɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɜɴɪɧɟɦɤɴɦɨɧɚɹɝɨɞɢɧɚ
ɤɨɝɚɬɨɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɬɨɟɫɬɚɧɚɥɨɜɴɡɦɨɠɧɨ
ɂɨɳɟɞɚɩɨɦɧɢɦɜɢɧɚɝɢ
 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ  ɝ ɤɨɝɚɬɨ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɚɪɦɢɹ ɜɥɢɡɚ
ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ɬɨɣ ɟ ɩɴɪɜɢɹɬ
ɝɪɚɞ ɨɫɜɨɛɨɞɟɧ ɨɬ ɪɭɦɴɧɫɤɚ
ɨɤɭɩɚɰɢɹ ɫɥɟɞ Ʉɪɚɣɨɜɫɤɚɬɚ
ɫɩɨɝɨɞɛɚ

ɑɟɫɬɢɬɩɪɚɡɧɢɤ

Тържествена сесия, културни и спортни прояви
ще съпътстват Празника на Тутракан
Н

а 21 септември е
Празникът на Тутракан! По традиция,
началото ще бъде поставено с тържествена сесия
на Общинския съвет, която
ще започне в 10:30 ч. За
участие в нея са поканени
всички народни представители от Силистренски
избирателен район, областния управител, председатели на Общински съвет
и кметове на общината
от предходните мандати,
както и почетни граждани

на Тутракан.
Приветствени слова ще
произнесат председателят на местния парламент
Данаил Николов и кметът
на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов.
Предвидено е да бъдат
връчени Грамоти за постигнати успехи в областта на
образованието, културата
и спорта.
На откритата сцена в
парк "Христо Ботев" от
19:30 ч. ще започне празнична стр. 2

Граждански съвет
"ЗАЕДНО" е
учреден в Тутракан
Ще бъде местен омбудсман
на стр. 3
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РЕГИОН

НОВИНИ
ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ,
ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПОДАВАТ
ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Във връзка със зачестили въпроси от страна на
земеделските стопани по отношение на данъчните и
осигурителните им ангажименти към бюджета, ДФ
„Земеделие“ информира:
Съгласно споразумението за взаимодействие между
ДФ „Земеделие“ и НАП, фондът предоставя данни на
приходната агенция за изплатените суми на всички
кандидати по отделните схеми и мерки, които ДФЗ
администрира за всяка календарна година.
За улеснение на земеделските производители при
подаването на коригиращите данъчни декларации до
1 октомври 2018 г., в случай че са получили субсидии
единствено по схемите и мерките на директните
плащания, могат да направят справка за изплатената
им финансова помощ в „Системата за индивидуална
справка по Директни плащания”, която се намира на
интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
Бенефициентите на ДФ „Земеделие“, получили държавни помощи, финансиране по пазарните мерки и
ПРСР, следва да направят извлечение от банковите
си сметки, като сравнят преведените суми в тях с
декларираните доходи и субсидии пред НАП за периода
от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. Всички изисквания на НАП
за данъчното облагане и осигурителните задължения
на земеделските стопани са публикувани на интернет
страницата на приходната агенция, в секция „Брошури“, „Облагане на земеделските стопани за 2018“.

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-626
гр.Главиница, 03.09.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.чл.24,25,26 от
Наредба №27 на Общински съвет Главиница за стопанисване и управление на недвижими имоти-земеделски
земи от ОПФ
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям списък с имотите, които ще се отдават под наем за една година без търг или конкурс,
съгласно чл.24 от Наредба №27 на ОбС за стопанисване
и управление на недвижими имоти-земеделски земи от
ОПФ, съгласно Приложение №1
2. Утвърждавам образец на заявление-декларация/
Приложение 2/, което да се подава до кмета на Община Главиница;
3. Утвърждавам образец на удостоверение за липса
на задължения по Закона за местните данъци и такси/
ЗМДТ/ и липса на задължения по договори за ползване
на общински поземлени имоти/ Приложение№3/
4. Утвърждавам краен срок за приемане на заявления:
28.09.2018 г.
5. Възлагам на н-к отдел „МДТ” и гл.специалист
отдел „ОС” да подписват Удостоверение, представляващо Приложение №3;
6. За наемане на маломерни имоти към заявлението
до т.2 от заповедта се прилагат следните документи:
- Копие от документ за самоличност;
- Удостоверение за липса на задължения към общинския бюджет и липса на задължения по договори за
ползване на общински поземлени имоти-Приложение №3
7. Определям комисия в състав: ххххх, със задача: Разглеждане и класиране на заявленията по реда на тяхното постъпване. Заявление, което не е окомплектовано
с необходимите документи, се оставя без разглеждане
и не участва в класирането, което обстоятелство се
отразява в протокола, съставен от комисията.
8. В срок до 12.10.2018 г. комисията да изготви протокол с определени класирани кандидати.
9. Възлагам на комисията да заседава на 08.09 и
10.10.2018 г.
Неразделна част от настоящата заповед са: Приложение №1-списък на имотите, Приложение №2-образец-заявление-декларация и Приложение №3-образец
на удостоверение за липса на задължения по Закона за
местните данъци и такси /ЗМДТ/ и липса на задължения
по договора за ползване на общински поземлени имоти.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на
Нурхан Али - Директор на Дирекция „СУХД” на Община
Главиница.
Разгласяването на заповедта, заедно с Приложение
№1, Приложение №2 и Приложение №3 да се извърши,
както следва: на сайта на Община Главиница, на таблото в Община Главиница и да се закачи на всички
публични търговски обекти на територията на община
Главиница в населени места.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните
лица за сведение и изпълнение.
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница

20-26.09.2018 г.

Тържествена сесия, културни и спортни прояви
ще съпътстват Празника на Тутракан
от стр. 1 част ще започне на 19 септември с турнир по футбол, който ще се проведе
на игрището в СУ "Христо
Ботев" и ще приключи на 21
септември.
На 22 септември, на Кейовата стена, любителите

ният концерт с участие на
Теди Кацарова и талантите на Общинския център
за извънучилищни дейности.
Финалът на вечерта ще е
с лазерно шоу.
Празничната спортна

на водните спортове ще
могат да наблюдават и
участниците в дунавската
регата.
На игрището в СУ "Христо Ботев" - на 27 и 28
септември от 17:30 ч., е
турнирът по волейбол. На

следващия ден от 17:00 ч.
ще бъде дадено началото
на турнира по стрийтбол.
За победителите във
всички състезания организаторите от Община
Тутракан са предвидили
награди.
“ТГ”

„Да изчистим България ЗАЕДНО” - 2018
В
ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɧɹɤɨɥɤɨ
ɱɚɫɚ ɧɚ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɬɝɩɪɢɤɥɸɱɢɭɱɚɫɬɢɟɬɨ
ɧɚɫɟɞɟɦɬɟɨɛɳɢɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɜɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɬɚÄȾɚ
ɢɡɱɢɫɬɢɦȻɴɥɝɚɪɢɹɁȺȿȾɇɈ´
ɬɨɧɚɛɨɤɥɭɰɢɢɥɢɩɨɨɤɨɥɨ  ɤɝ Äɧɚ ɝɥɚɜɚ³ ɫɴɛɪɚɯɚ
ɧɚɞɠɢɬɟɥɢɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɉɨɱɬɢɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚɨɬɭɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɫɚɨɬɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɨɬɥɢɱɧɢɤɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɱɢɫɬɟɧɟɫɨɱɚɬ
ɞɚɧɧɢɬɟɨɬɈɛɥɚɫɬɧɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɍɱɚɫɬɢɟɫɚɜɡɟɥɢ
ɢ  ɮɢɪɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɭɱɢɥɢɳɚɢɞɟɬɫɤɢɝɪɚɞɢɧɢ
ɢɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɟɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɍɟ ɩɨɱɢɫɬɢɥɢ  ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢɫɦɟɬɢɳɚɢ
ɦɟɫɬɚɦɚɪɤɢɪɚɧɢɧɚɤɚɪɬɚɬɚ
ɧɚɫɚɣɬɚZZZGDL]FKLVWLPEJ

ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɨɬȾɴɪɠɚɜɧɨȽɨɪɫɤɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɛɹɯɚɫɪɟɞɧɚɣɚɤɬɢɜɧɢɬɟɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢɜɤɥɸɱɢɥɢɫɟɜ
ɬɚɡɝɨɞɢɲɧɨɬɨɢɡɞɚɧɢɟɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɧɚE79Ⱦɚɢɡɱɢɫɬɢɦ
ȻɴɥɝɚɪɢɹɁȺȿȾɇɈ
ɌɟɩɨɱɢɫɬɢɯɚɬɟɪɟɧɢɜɦɟɫɬɧɨɫɬɬɚȻɨɛɥɚɬɚ
ɉɚɬɚɪɧɢɤɚɘɦɟɪɱɟɲɦɚɨɬɛɢɜɤɚɬɚɡɚɎɭɬɭɥɚɢ
ɩɪɟɜɨɡɢɯɚɫɦɟɬɬɚ
ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɨɬȾɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜɌɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɴɳɨɛɹɯɚɫɪɟɞɚɤɬɢɜɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɬɨ

Държавна помощ за компенсиране на
щетите от ниски зимни температури
О

т 17 септември до
5 октомври 2018 г. в
Областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ в Силистра стопаните
от Силистренско, чиито
овощни градини от кайсии
бяха унищожени в резултат
на ниските зимни температури в началото на тази година, могат да подават заявления за държавна помощ
по „Помощ за компенсиране
на щетите по земеделските култури, причинени от
неблагоприятни климатични
условия - Измръзване от ниски температури през зима-

та и пролетта на 2018 г.".
Плащането на компенсациите ще бъде при 80%
интензитет от производствените разходи като за
кайсиите това са до 1 496,0
лв./ха. Средствата по схемата ще бъдат изплатени
на стопаните до 22 октомври 2018 г.
Необходим документ за
кандидатстването е оригинален констативен протокол за 100% пропаднали
площи, издаден от Общинската служба по земеделие
по местонахождение на
стопанството. Към момен-

та в област Силистра за
издадени протоколи на 36
земеделски стопани за пропаднали общо 210 ха кайсии
в областта. Най-големи са
унищожените площи в общините Силистра - 155.57
ха и Ситово - 42.17 ха. В
Тутракан и Главиница са
унищожени съответно 6.38
ха и 5.62 ха.
Прилагането на схемата
е утвърдено с решения
на управителния съвет
на Фонда от 29.03.2018 и
от 28.08.2018 г. Освен за
кайсии, стопаните могат
да кандидатстват още за

следните видове култури:
Бадеми (до 1 531,2 лв./ха),
Сливи (до 1 459,6 лв./ха),
Праскови/нектарини (до 1
354,3 лв./ха) и Череши (до 1
259,6 лв./ха).
Общият предвиден ресурс
за компенсиране по схемата на държавна помощ
„Помощ за компенсиране на
щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични
условия - Измръзване от
ниски температури през
зимата и пролетта на 2018
г." е 700 000 лв. за цялата
страна.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 септемри 2018 г.
2 работници, сглобяване на детайли – основно обра- възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАзование
ЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
1 оператор, производствена линия – средно образо- две направления:
вание, двусменен режим на работа
- За обучение по време на работа
1 технически секретар – средно образование, работа
2 продавачи консултанти – без изискване за заемане
с компютър
2 сервитьори – без изискване за заемане
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити договорът е безсрочен. За учителските места се
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова изисква педагогическа правоспособност.
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Граждански съвет "ЗАЕДНО" е учреден
Ще бъде местен омбудсман
в Тутракан
Н

а 4-ти септември т.г.,
в залата на НЧ "Н.Й.
Вапцаров" в Тутракан
бе учреден Граждански съвет "ЗАЕДНО", който прие
за свой символ бялата роза.
За председател на Гражданския съвет бе избрана
Светлана Ганева, а за нейни
заместници
д-р Ирена Бонева и Цветелина Калчева. Въпреки
силното женско присъствие в председателския състав, съотношението между
мъже и жени в цялото
ръководство е в равно съотношение.
Основната цел на Граждански съвет "ЗАЕДНО",
е да подобри качеството
на живот на жителите на
община Тутракан чрез застъпничество за техните
проблеми пред местната
власт, обобщават от Гражданския съвет. Учредителите са подготвили цялостна
стратегия за дейности,
с които ще се опитат
да убедят ръководството
на община Тутракан, че е
възможна промяна в определени политики, за да бъдат
по-успешни в решаването
на проблемите на хората.
За целта експертите на
Съвета ще ползват Българската академия на науките,
която ще съветва местната организация.
Приоритетите им са
ясни. Първият - повишаване
външните инвестиции в
общината и разкриване на
нови постоянни работни
места. Този изключително
сериозен ресор е поверен
на д-р Людмил Иванов, който не е жител на общината, а главен експерт
към родната академия на
науките и председател на
„Асоциация по железопътна
инфраструктура и речно
корабоплаване".
Младежи, семейства и
спорт е другият приоритет на организацията.
Тук експертите са трима.
Спортът ще е под зоркия
поглед на петкратния световен шампион Красимир
Костадинов, младежите
отиват при Глория Николаева, а „семействата“ при
староселката Диана Димитрова, като последните
две са и млади майки.

Земеделието е поверено
на новия председател на ЗК
„Христо Ботев“ и настоящ
заместник-председател на
неформалното сдружение Цветелина Калчева.
Председателят на Граждански съвет „ЗАЕДНО“
Светлана Ганева оглавява
ресор „Сигурност“. Тя е
дългогодишен служител в
системата на МВР.
Култура и туризъм пък
поемат бившият заместник-кмет Румяна Капинчева
и председателят на Националния клуб ЮНЕСКО в
България Кристиян Калчев.
Техен съветник е бившият
министър на културата
проф. Петър Стоянович.
Екология е следващият
приоритет на организацията, който ще се ръководи
от другия зам.-председател на Съвета д-р Ирена
Бонева.
Образованието е поверено на Дора Попова и Маргарита Димитрова.
Развитие на селата е
специален ресор, с който
Съвета ще защитава исканията на малките населени
места в общината. Той е
поверен на староселката
Цветанка Николова.
Развитието на общинската собственост оглавява
Февзие Узун.
Според гражданите, учредили Съвета, е нужно да
се повишава непрекъснато
експертизата на местната
администрация и една от
формите това да се случи,
е чрез взаимодействието на местната власт с
гражданското общество.
Те споделят, че виждат
тяхната роля в обществения живот на Община
Тутракан като защитници
на обикновените граждани
пред властта и ролята на
омбудсман, ако трябва да я
опишат с една дума.
На въпроса защо за символ на Гражданския съвет
„ЗАЕДНО“ са избрали бялата роза, д-р Ирена Бонева
отговаря: „Бялото е символ
на нещо чисто, неопетнено,
а розата е красиво цвете,
но има и бодли.“
Организацията има своя
Фейсбук-страница „Граждански съвет ЗАЕДНО",
чрез която жителите на

ПОКАНА
НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”,
гр. Тутракан
кани всички местни автори и любители на литературното творчество на среща, на която ще бъде
обсъдена възможността за възобновяване дейността
на Клуб на местните литературни творци.
Срещата ще се състои в голямата зала на Читалището, на 3-ия етаж, на 27 септември от 15:00 часа.

Заповядайте!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

общината могат да се
свържат с тях, да следят
дейността им и да поставят актуални проблеми.
Остава да следим за
реакцията на местната
власт и дали тя ще поже-

лае да партнира с новия
Съвет или ще сметне за
самодостатъчна своята
компетентност при решаването на проблемите
на хората, категорични са
учредителите.

Педагогическите специалисти
се освобождават от осигуровки
върху възстановените разходи
за транспорт и наем
едагогическите специалисти, които работят извън населеното място по местоживеене, няма да дължат
осигурителни вноски за
възстановените им разходи за транспорт или наем.
Това предвиждат промени в
Наредбата за елементите
на възнаграждението и за
доходите, които бяха одобрени от правителството.
Облекчението е предвидено в Закона за предучилищно и училищно образование,
но до момента в наредбата
липсваше текст, който ре-
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гламентира, че възстановените разходи за транспорт
и наем се освобождават от
начисляване и внасяне на
осигурителни вноски. Това
създаваше предпоставки за
различно тълкуване.
Основната цел на нормативната промяна е да се
създадат условия за повишаване на привлекателността на учителската професия и на социалния статус
на учителите, включително
и чрез гарантиране на социални стимули за подкрепа
на педагогическите специалисти.
“ТГ”

От съдебната зала

Препис-извлечение
от присъда №130/05.06.2017 г. по
НОХД №326/2017 г.

Тутраканският районен съд признава подсъдимия АНТОНИ КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ - роден на 07.12.1979 г. в гр.
Русе, живущ в гр. Русе, български гражданин, разведен,
с основно образование, осъжда, за ВИНОВЕН в това, че
в условията на повторност, след като е бил осъден с
Решение №204/02.10.2007 г. на Районен съд гр. Тутракан, влязло в законна сила на 29.12.2007 г., с решение
№207/29.12.2008 г. на Районен съд гр. Тутракан, влязло в
законна сила на 06.05.2009 г. и с Решение №85/09.06.2016
г. на Районен съд гр. Тутракан, влязло в законна сила на
28.06.2016 г., за издържа свои низходящи - синовете си
Владислав Антониев Николов и Емилиян Антониев Николов, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер
на повече от две месечни вноски, а именно 79 месечни
вноски за периода от 01.09.2010 г. д 01.04.2017 г. като
за периода м.септември 2010 г. до м.януари 2016 г., общо
65 месечни вноски по 125 лв., равняваща се на сумата 8
125 лв. за двете деца и от м.февруари 2016 г. до м.март
2017 г. включително общо 14 месечни вноски по 210 лв.
равняващи се на сумата от 2 940 лв. за двете деца, всичко на обща стойност 11 065,00 лв. (единадесет хиляди
и шестдесет и пет) лв., поради което и на основание
чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА
наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде
изпълнено чрез публикуване на присъдата в регионалния
седмичник в."Тутракански глас".
Присъдата е влязла в законна сила на 21.06.2017 г.

Препис-извлечение
от Определение №130/17.08.2018 г.
по НОХД №307/2018 г.

Подсъдимият ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ, роден
на 18.05.1999 г. в гр.Нови пазар, обл.Шумен, живущ в
гр.Тутракан, обл.Силистра, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан работи, се
признава за ВИНОВЕН в това, че на 11 май 2017 г.
в гр.Тутракан обл.Силистра, като непълнолетен, но
разбиращ свойството и значението на извършеното и
можещ да ръководи постъпките си по разумни подбуди,
без надлежно разрешително, издадено при условията и
реда, определени от Закона за контрол на наркотичните
вещества и прекурсорите, е държал вискорисково вещество - амфетамин, с което е извършил престъпление по
чл.354а, ал.5 във връзка с ал.3, предл. "първо" във връзка
с чл.63 ал.1, т.5 от НК.
НАЛАГА му се наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ,
което да бъде изпълнено чрез публикуване в регионалния
седмичник в. "Тутракански глас".
Определението е влязло в законна сила на 17.08.2018 г.

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

ЗАПОВЕД
№ РД-04-1133/17.09.2018 г.
гр.Тутракан

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка
с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ в изпълнение на Решение №641 по Протокол
№45 от 30.08.2018 г. на Общински съвет гр.Тутракан.
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна
сграда с площ от 33,45 /тридесет и три цяло и четиридесет и пет/ кв.м,
едноетажна, построена през 1970 г. в парцел отреден за озеленяване,
ведно с отстъпено право на строеж върху площ от 33,45 кв. м, находяща
се в с. Цар Самуил, общ. Тутракан в кв.90, УПИ- IV по плана на селото, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 г. при граници и съседи за сградата:
север - УПИ - IV - озеленяване към УПИ - II; изток - УПИ - IV - озеленяване
към улица; юг - УПИ - IV - озеленяване към УПИ -V; запад - УПИ - IV –
озеленяване към УПИ - III и УПИ - VI , (съгласно АОС№604/22.07.2010г.
с Акт за поправка №1273/13.07.2012 г.), при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 3450,00 лв. /Три хиляди четиристотин и
петдесет лева /без да се начислява ДДС.
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/
дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500,
BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 17.10.2018 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: 200,00 лв. /двеста
лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок
от 25.09.2018 г. до 15:00 ч. на 16.10.2018 г., без да се дължат лихви за
периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване : 172,50 лв. /Сто седемдесет и два
лева и 50 стотинки/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа, могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС
платими на касата към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 25.09.2018 г. до 15.00 ч. на 16.10.2018 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /ФЛ и ЮЛ/, закупили
тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за участие в търга, с
приложените документи описани в същото;
7.3 Кандидатите – /ФЛ и ЮЛ/, към заявлението за участие в търга, в
което са посочили единен единтификационен код по чл.23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация
в съотвествие със законодателството на държавата в която участникът
е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата, прилагат и следните изискуеми
документи:
- декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие
на пълномощник;
- квитанции за закупени тръжни книжа
- квитанция за внесен депозит.
7.4 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни
книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не съдържат, който и да е от документите
посочени в заявлението за участие в търга.
- имат задължения към Община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и/или
ликвидация.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16:00 ч. на
16.10.2018 г. в ОЦУИГ в запечатан непрозрачен плик с описание предмета
на търга и данните на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждане на търга;
- Копие на скица на имота;
- Копие на Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за участие в търга.
- Декларация за липса на задължения
2. Условия за оглед на имота съгласно т. I.6.
3. Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16:00 ч.
на 16.10.2018 г., ОЦУИГ на Община Тутракан.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 24.10.2018 г., от 10:00 ч. в заседателната зала
на общината. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска
собственост и стопански дейности", срещу 24.00 лв. с ДДС, платими
на касата към информационния център или по сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон
Русе , в срок от 18.10.2018 г. до 15:00 ч. на 23.10.2018 г. Депозитът за
участие в повторния търг, определен в т.I.4 се внася в срок от 18.10.2018
г. до 15,00 ч. на 23.10.2018 г. Краен срок за подаване на тръжните документи за участие в повторен търг - 16.00 ч. на 23.10.2018 г. в ОЦУИГ
на Община Тутракан.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан
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Среща на българския посланик в Москва Тутраканските огнеборци
демонстрираха
с наградени български ученици

а 7 септември 2018
г. посланик Атанас
Кръстин се срещна
с български ученици, наградени в Международния
ученически конкурс „Заедно
в XXI век“, който е част от
Програмата на Националния инициативен комитет
за честване на 140-годиш-

Н

нината от Руско-турската
освободителна война и
възстановяването на българската държавност под
патронажа на Президента
на Република България г-н
Румен Радев, информираха
от българското посолство
в руската столица.
Десет ученика от раз-

лични градове на България,
сред които Дамян Лазаров
и Денислав Маринов от СУ
"Йордан Йовков"-Тутракан,
отличени с първа награда
в различни категории, сред
които рисунка, поезия, проза, мултимедийни презентации и реферати, са наградени с екскурзия до Мос-

ква. Те са придружавани от
Галина Иванова - старши
учител, ръководител на
Школа по изобразително
изкуство към Общински
детски комплекс „Св. Иван
Рилски“ - гр. Казанлък и д-р
Стоянка Димова - анестезиолог-реаниматор, началник отделение в болницата
в Тутракан.
По време на срещата
учениците разказаха за
себе си и своите проекти.
Посланик Кръстин поздрави
децата и изтъкна, че е изключително впечатлен от
познанията и таланта им.
В края на срещата посланик Атанас Кръстин
получи подаръци от децата - ръчно изработени
картини, книги, пъзели с
картини и снимки, посветени на Освобождението.
Конкурсът се организира
от Фондация „Устойчиво
развитие за България“
съвместно със Синдиката
на Българските учители,
Националния дворец на
децата, Съюза на българските писатели, Съюза на
българските журналисти,
Представителството на
Россътрудничество в България - Руски културноинформационен център и
други обществени организации.

професионални умения

демонстрация на действия при критична ситуация
тутраканските огнеборци показаха своите умения
и бърза реакция ден преди своя професионален празник, който бе отбелязан на 14 септември.
И тази година "домакин" на събитието бе Община
Тутракан, където с показно занятие се "изпита" проиграване на плана за действие на Общината при пожари,
бедствия и аварии.
В него взеха участие два екипа от състава на Районна
служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
в Тутракан. Симулиран бе пожар в котелното помещение
на Общината. Задачата на единият екип е да потуши
пожара, а на другият - да издири пострадали.
“ТГ”

С

Водата от аязмото в манастира
„Св.Марина” в с. Сяново е лечебна
Стефан Бояджиев дари екскурзия до манастира на потребителите
от Дома за стари хора
гроба, който е в двора до олтара има
надпис: „Похитена и обезчестена от
злосторна ръка".
Иманяри обсаждат манастира,
като ровят и разкопават околността,
извършват и други разрушения.
Отец Георги Пеев от с.Нова Черна
се заема да възстанови и разшири
обителта. Всичко става трудно,
пътят е черен, тесен, необработен,
но това не го отказва.
Пред манастира се простира по-

Анастасия ЯКОВА
ухът в душата на Стефан
Бояджиев му подсказва
да прави добро на съпотребителите в Дома за стари хора в
Тутракан. Този път той ги заведе в
единствения в района манастир „Св.
Марина” в с.Сяново.
В слънчевото утро на 13 септември т.г., автобусът с двадесетина
екскурзианти пристигна в Механата на Мария и Тодор Петрови в
селото. Там ги чакаше домакинът
на манастира Димитър. Той поведе
пътниците към скрития от очите на

Д

хората в сочна и свежа зеленина манастир. Със съдействие на дарители
и кмета на Тутракан д-р Димитър
Стефанов сега се изгражда устойчив
път до него.
В манастира лъха на свежест,
чистота и широта. Постоянно живеещите в него - Мария и Димитър,
са го обогатили с цветя и овошки.
В открития параклис, който е част
от манастира, Димитър разказа за
вековната история на тази обител.
Като манастир съществува от османско робство в близост на гр.
Паскаля. (който сега не съществува)

Османците го разрушили, но благодарение на дарители бива възстановен през 1911 г . В района съществували още 3 манастира. Наличието
на лечебното аязмо утвърждава
настоящия манастир, който се разширява и остава единствен. Дълги
години за него се грижи свещеник
Димитър. В последствие манастирът
се оформя като женски. Известен
е случаят за монахиня Текла. Тя се
грижела за вътрешните помещения
и двора на манастира. Но била
нападната и измъчвана от мъж. Мъченията довеждат до смъртта й. На

ляна със свежа зеленина. От скоро
тук се извисява дървена статуя
на св.Иван Рилски, изработена и
дарена от скулптура Васко Иванов
от Кюстендил. Негово дело е и
табелата с наименованието на манастира също на дървена основа.
С благословията на Митрополията
се изграждат вътрешен и външен
параклис, именуван на св.Силоан

Атонски. Във вътрешния параклис
се намира владишки трон. Всичко
се изгражда с доброволни дарения
от посетители и местни хора. В края
на поляната извира светена вода аязмо с лечебна вода.
Тук се извършват кръщенета на
малки и големи и други обреди.
Много посетители си наливат от
лечебната вода, която помага найвече за лечение на очни заболявания. Всяка година на 17 юли, се
отбелязва празника на Св.Марина.
Манастирът се изпълва с хора от
различни райони на страната и от
чужбина.
Чистият и свеж въздух създаде
дух и настроение на групата, която
си направи снимки, а любезният Димитър наля вода на всички желаещи.
Човек трудно се разделя с това
красиво и свято място. А след това, в
механата ни чакаха любезните домакини Мария и Тодор. Техните механа
и магазин обслужват местното население. При нужда помагат на хората
и ги събират на сладка приказка.
Тук може да се вид богата сбирка
от автентични битови носии, везани
кърпи, битови предмети, истински
стан и др. Въпреки ограниченото
помещение, фолклорните вещи са
неизброими.
Освен организираната екскурзия,
Стефан Бояджиев почерпи хората
от Дома за стари хора в механата.
Освежени от деня, различен от
всекидневните болежки и тъжни
мисли, екскурзиантите останаха
благодарни на Стефан Бояджиев.
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Здравей, училище любимо! Националният омбудсман
Мая Манолова посети
Н
Интерната в с.Варненци

Калина ГРЪНЧАРОВА
овата учебна
2018/2019 година
започна! 1162 ученици продължават образованието си в пет
училища на територията на община Тутракан.
93-ма са първокласниците, а абитуриентите
- 71.
Под звуците на химна
на България навсякъде
бе издигнато националното знаме, а учениците и учителите бяха
поздравени от директорите на училищата.
Своите поздравления
поднесе кметът на общината д-р Димитър Черна, Цар Самуил и "Христо Ботев" в с.
Стефанов, който за- Търновци, както и СПИ Варненци бяха посетени
и поздравени от зам.кмета Петя КнязоваВасилева, директора на
Дирекция "Хуманитарни дейности" Стефка
Станкова и секретаря
на МКБПМН Тодорка
Ангелова.
В очакване е стартът на реализацията
на проект "Енергийна
ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по
ОП "Региони в растеж",
по който ще бъдат санирани ДГ "Патиланчо"
и Общинския център
за извънучилищни дейности.
едно с председателя
на Общинския съвет
Данаил Николов посети
четирите училища СУ "Христо Ботев", СУ
"Йордан Йовков", ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий"
в с. Нова Черна и ОУ
"Стефан Караджа" в с.
Цар Самуил. Той подари
на всеки първокласник
по една книжка, а на
училищата - Енциклопедия на Силистренска
област.
Трите детски градини
"Патиланчо", "Славянка"
и "Полет" и изнесените
групи в селата Нова

а 17 септември Националният омбудсман Мая Манолова
посети Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“ в с. Варненци,
където се запозна с 22
деца, настанени там по
Закона за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните. Тя проведе
разговор с директора,
педагогическите специалисти и учениците на
институцията.
Мая Манолова пожела
успешен и пълноценен
учебен процес както на
децата, така и на педагозите и ги увери, че до
15 октомври ще се върне
отново, за да се запознае
с конкретния казус на
всяко от момчетата и
да се опита да помогне
там, където е възможно.
По същото време експерти на омбудстмана
имаха приемна в Тутракан.
“ТГ”

Н

Приказки за възрастни

Ябълката на Нютон
е стояха всеки в
своя двор и разговаряха по съседски.
- Нютоне, как направихте своето откритие?
- Ами, докато си седях, ябълка ме чукна по
главата.
Съседът се замисли:
- Но това е била ябълка от моята градина.
Вижте, клонът се е над-

Т

весил над двора ви и моята ябълка ви е чукнала
докато сте седял тук.
- Ами, може така да
е било.
На другия ден, когато
Нютон дойде на любимото си място, клонът беше отрязан. Зад
оградата под другите
ябълкови клони седеше
съседът.

Без клона слънцето
печеше над главата на
Нютон и на него не му
оставаше друго освен
да се заеме с изучаване на светлинните
явления.
А съседът, чието име
Историята не е запазила, седеше под дървото
си и чакаше да падне
ябълка на главата му.

На 26.09.2018 г. (сряда) в залата на НЧ
"Н.Й.Вапцаров", гр.Тутракан
Цена на билетите: 3лв. за група от 5 ученика;
5 лв. за ученици; 8 лв. за възрастни
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ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-1119/14.09.2018 г.

№ РД-04-1119/14.09.2018 г.

№ РД-04-1121/14.09.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка
с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №632 по Протокол №44 от 26.07.2018
г. на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496.505.86 с площ от 564.00 кв.м, местност
”Голишна” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със
Заповед № РД-12-386/05.08.2008 г. с НТП: Друг вид нива, находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно
АОС № 2306/11.06.2018 г. при граници и съседи: 73496.505.205;
73496.318;73496.505.319 и 73496.505.87, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 573,00 лв. (петстотин седемдесет и
три лева).
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445600 в ЦКБ АД,
клон Русе.
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 12.10.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч.
на 11.10.2018 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 50,00 лв. /петдесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.:
0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу
24.00 лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД,
клон Русе в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч. на 11.10.2018 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за
допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в
същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за
актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението
за участие в търга:
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат
задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16:00 ч.
на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 19.10.2018 г. в Заседателната зала
на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към
информационния център по IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г.
до 16:00 ч. на 18.10.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг, в
размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16:00
ч. на деня, предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване
на тръжни документи - 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на
повторния търг, в Информационния център на Община Тутракан,
в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и
данни на кандидата.
М.МАРИНОВ: П/П
И.Д. кмет на община Тутракан
на осн. Заповед № РД-04-1102/10.09.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка
с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №631 по Протокол №44 от 26.07.2018
г. на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя №73496.504.507 с площ от 787.00 кв.м,
местност ”Зад болницата” по плана на новообразуваните имоти,
одобрен със Заповед № РД-12-387/05.08.2008 г. с НТП: За земеделски труд и отдих, находящ се в гр.Тутракан, общ. Тутракан,
обл. Силистра, съгласно АОС № 2238/08.06.2017 г. при граници и
съседи: 73496.504.505; 73496.504.508;73496.8.90;73496.504.511,
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 800,00 лв. (осемстотин лева).
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит в /14/
четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445600 в ЦКБ АД,
клон Русе.
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 12.10.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч.
на 11.10.2018 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 50,00 лв. /петдесет лева/.
6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.:
0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу
24.00 лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД,
клон Русе в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч. на 11.10.2018 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за
допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в
същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за
актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението
за участие в търга:
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат
задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16:00 ч.
на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 19.10.2018 г. в Заседателната зала
на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към
информационния център по IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:
CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г.
до 16:00 ч. на 18.10.2018 г. Депозитът за участие в повторния търг, в
размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16:00
ч. на деня, предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване
на тръжни документи - 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на
повторния търг, в Информационния център на Община Тутракан,
в запечатан непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и
данни на кандидата.
М.МАРИНОВ: П/П
И.Д. кмет на община Тутракан
на осн. Заповед № РД-04-1102/10.09.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка
с чл.36 и чл.55 ал.1 т.3 по реда на чл.56 ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №633 по Протокол №44 от 26.07.2018
г. на Общински съвет гр.Тутракан
I. Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496.505.87 с площ от 2439.00 кв.м, местност
”Голишна” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-12-386/05.08.2008 г. с НТП:Друг вид нива, находящ
се в гр.Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №
2307/11.06.2018 г. при граници и съседи: 73496.505.205; 73496.505.86
;73496.505.319;73496.505.210 и 73496.505.205, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена – 2479,00 лв. (две хиляди четиристотин
седемдесет и девет лева).
1.2. Начин и срок на плащане: Спечелилият участник заплаща
достигнатата на търга цена на имота /без внесения депозит в /14
/четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта
по чл.66 ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445600 в ЦКБ АД,
клон Русе.
2. Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 12.10.2018 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът, в размер
на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова
сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч.
на 11.10.2018 г.
5. Размер на стъпка при наддаване: 100,00 лв. /сто лева/.
6. Време и начин на оглед - закупилите тръжни книжа могат
да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.:
0866/60628.
7. Други тръжни условия:
7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” в Община Тутракан срещу
24.00 лв. с ДДС, платими по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ АД, клон
Русе в срок от 21.09.2018 г. до 16:00 ч. на 11.10.2018 г.
7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/,
закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
7.2.1. Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към
заявлението за участие в търга следните документи:
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за
актуално състояние на търговеца или ЕИК;
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
- 7.2.2. Кандидатите физически лица прилагат към заявлението
за участие в търга:
- Нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие
на пълномощник.
7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта;
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен
депозит за участие;
- не съдържат който и да е от документите, посочени в заповедта.
7.4. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат
задължения от наем, данъци и др. към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи - до 16:00 ч.
на деня, предхождащ датата на търга, в Информационния център
на Община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик, с описание на
предмета на търга и данни на кандидата.
II. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Тръжна документация, както следва:
- Заповед за провеждането на търга;
- Скица на имота;
- Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед съгласно чл.66 ал.2 от НРПУРОИ;
- Проекто-договор;
- Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота - съгласно т.6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
деня, предхождащ търга, в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на
кандидати търгът да се проведе на 19.10.2018 г. в Заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните
книжа се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” на Община Тутракан срещу 24.00 лв. с
ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN:
BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в ЦКБ
АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16:00 ч. на 18.10.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, в размер на 10% от
началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF
в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 15.10.2018 г. до 16:00 ч. на деня,
предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни
документи - 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на повторния
търг, в Информационния център на Община Тутракан, в запечатан
непрозрачен плик, с описание на предмета на търга и данни на
кандидата.
М.МАРИНОВ: П/П
И.Д. кмет на община Тутракан
на осн. Заповед № РД-04-1102/10.09.2018 г.
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ХОБИ

20-26.09.2018 г.

Забавна астрология
Благоприличната

Везна
одия Везни е една от любимите ми зодии. Тя е
една такава ефирна, хармонична, справедлива,
абе въобще готина. Казват, че характерният й
израз е: ”Аз се колебая”. Може! Но тя се колебае дали
няма да извърши някоя глупост, ако постъпи по даден
начин. Колебае се коя книга да купи. Колебае се дали
няма да засегне някого, ако каже нещо неприятно. Въобще колебанието й е позитивно. И ми идва на ум едно
стихотворение за зодията:
Везните са много възпитани хора.
Хармония търсят в света.
Любезни са, винаги стават опора
на други с по-тежка съдба.
Жените са крехки, изтънчени, нежни
но мъжки протягат ръка.
В бизнеса втурват се бойко, прилежни,
залагат на честна игра.
Мъжете са пъргави, смели, сърцати.
Флиртуват със всяка жена.
На чувства са винаги много богати.
Разбиват, не искайки женски сърца.
Това са Везните - изтънчени жрици,
но имат едничък стремеж.
Да имат крилата на птици
и да се реят нагоре-надолу с копнеж.
Разбрахте ли? Везните са въздушна зодия. Тяхна
мечтана територия е небето. Но не да се издигат в
него със самолет, а със собствени криле. Е, как да не
обичаш такава зодия!

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

З

Астрологът

Сканди

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

СМЯХ
- Отче, говори се, че цял ден си у на пясъка...
Фейса, зарязал си службата!
- И по какво разбра, че Иванчо
- Кой го казва, чадо, да го бло- ти е съпруг?
кирам?
- Ами преди малко ми каза
„Събирай си боклуците и изчезвай
Двама мъже се срещат на га- при майка си“.
рата.
- Как си? Какво правиш?
- Дядо, разкажи някоя случка
- Загубих жена си и я търся!
от войната, когато си бил парти- Какво съвпадение! И аз загубих занин?
жена си и я търся . Как изглежда
- Ами значи, клеча си аз в хратвоята?
стите?
- Тя е висока, червенокоса, с
- И чакаш да дойдат фашистите
зелени очи и дълги крака. Ами ли?
твоята?
- Е да, едното не пречи на дру- Остави сега моята, да потърсим гото?
твоята.
- Колко струва тази прахосмуВ аптеката:
качка?
- Имате ли тест за бременност?
- 1500 лева...
- Да, ето този е немски, с точност
- Тя да не чисти грехове, бе...
до 96% и струва 15 лв.
- А нещо по-евтино?
Едва когато първата маймуна
- Китайски, с точност до 75%, взела в ръката си пръчка, другите
струва 7 лв.
започнали да се трудят.
- А нещо още по-евтино няма ли?
От опашката се чува глас: - Абе,
Във връзката с омъжена жена,
момиче, тичай на полето, набери най - важното е да не се разведе.
маргаритки - “да, не , да, не…” - с
точност 50%, но затова пък абсоЕх, какви времена бяха! Седем
лютно безплатно!
години не пих, не пуших, не ходих
по жени. После нашите ме записаДетска площадка в кварталната ха на училище.
градинка. Петгодишната Марийка
дотичва до майка си и й казва
За да привлека вниманието на
възбудено: - Мамо, имам си вече келнера, силно почуках с филия
съпруг!
хляб по масата.
- Браво, Марийке! - подсмихва
се майка и.
Български абсурд: Месечният
- И кой е той?
доход на един катаджия е по-малък
- Иванчо, дето досега си играхме от дневния му!

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Улиците на Тутракан
Р
ека Дунав тече
спокойно покрай
нашия град. Утринните изгреви и вечерните залези вдъхновяват
художници
и поети. Плисъкът на
вълните е вечен както
е вечна и приказката
за самата река. Една
улица гледа отвисоко
тази приказка. И това
е улица „Братя Мавро-

динови.” Тя се намира
на най-горната тераса
на Тутракан. На нея са
построени три блока –
„Терма”, „Младост” и
„Зора”. Но кои са братя
Мавродинови?
И двамата - Петър и
Никола, са родени през
ония съдбовни години
на Освобождението на
България. Животът им
се бележи от сакрал-

Криминални загадки

Гори в планината
нспектор Ду-Ду гледаше през бинокъла.
Бяха му казали, че
убиецът е тръгнал нагоре.
До него стоеше селският
полицай и дъвчеше тревичка.
- Аз все пак не вярвам, че
е тръгнал нагоре в планината. Много е студено. Ще
умре от студ - каза той.
Инспектор Ду-Ду отново

И

погледна през бинокъла.
Виждаха се единствено
стадо крави. Те кротко
преживяха и мърдаха с уши.
Бяха се събрали накуп под
оскъдното есенно слънце.
Недалеч от тях се виеше
пътека. „Къде ли свършва
тя?”, помисли си инспекторът.
- Не аз не вярвам, убиецът да е горе. Твърде е

ни дати - тези
на Съединението и на Независимостта.
Двамата създават печатница в
Тутракан, която
с книгоиздателството си придобива известност в цялата
страна. Представете си, тук
печатат своите
творби Пенчо
Славейков, Ана
Карима, Емануил
студено. Сигурно се крие
в някоя изоставена къща
- отново каза селският
полицай.
- А аз мисля, че е горе в
планината и трябва да организираме хайка - твърдо
каза инспекторът и свали
бинокъла.
Защо инспектор Ду-Ду
смята така?
Отговор на загадката
от бр.36:
За да реши полицаят, че
ще скача със заложник и
да е сигурен, че няма да му
прецакат парашута.

историческа въпросителница

Попдимитров и др. След
окупирането на Южна
Добруджа Никола натоварва цялата печатница, всички списания и
книги на гемия, за да
ги пренесе в свободен
Русе. Но там всичко
престоява в митницата
две години, докато бива
освободено от мито и
ръждясва. Никола умира
покрусен от тази огромна загуба.
Брат му Петър живее
дълго, като не престава да се бори за
запазване на всичко
българско. Така например, като учител организира честване на
деня на братята Кирил
и Методий и затова е
осъден от румънските
власти на строг тъмничен затвор. Но това
не разколебава вярата
му. До края на живота
си остава достоен патриот.
Ако попитата чичко
Гугъл, той няма да ви
каже почти нищо за
тях, но те са били достойни българи и велики
мъже. С тях трябва
да се гордее не само
Тутракан, но и цяла
България.

Историкът

Мамо,прочети ми!
ƤƽǖǋǎǈǗǊǓǂǏǋǊǂǎǂǃǂǊǅ"
якога слънцето намислило да се жени
и поканило всички
животни на сватба. Поканило и таралежа. Узнал
от по-рано за слънчовата
сватба, таралежът ядосан се скрил в една дупка.
Слънцето отишло да го
кани. Таралежът не искал
да иде, но най-после се
съгласил - как да не иде
при царя на всичко живо.
Вървял той с другите
животни и все се мръщел.
Стигнали до слънчевите
палати. Посрещнали ги на

Н

голяма трапеза и почнали
да се веселят. А таралежът стоял на трапезата
и си гризял един камък. По
едно време влязло слънцето с годеницата си. Приближило то до таралежа
и видяло, че гризе един
камък.
- Какво си загризал бе,
таралежко? Не ти ли харесват моите гозби?
- П ми харесва да си
гриза камък! Аз отсега
се уча да си погризвам
камъни, докато има само
едно слънце, пък като се

народят много
слънца и изгорят всичко какво ще ядем,
ако не само камъни?
Слънцето се замислило.
То влязло в стаята си и
дълго стояло там. Гостите се чудели защо не
излиза. Таралежът през
една дупчица видял, колко
загрижено е слънцето. По
едно време слънцето излязло с потъмняло от мъка
лице и казало, че няма да
се жени. Всички животни
наскачали тогава да убият

20-26.09.2018 г.

таралежа. Но той бързо се
скрил в дупката си и излязъл едва когато всички се
разотишли. До това време
таралежът нямал игли по
кожата си, но тогава му
порасли - слънцето му дало
игли да се пази от другите
животни. И той сега не им
се бои, свива се на кълбо
и ако можеш, хващай го.
3атова до сега имаме само
едно слънце.
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Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. В; 3. А;
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НЧ "Н.Й. Вапцаров-1873”,
гр.Тутракан

Програма за СЕЗОН 2018-2019
- Народни танци (за деца (7+), работещи и пенсионери)
- Съвременни танци (7+)
- НОВО! Школа по балет (4+)
- Школа по пеене за деца (4+)
- Певческа група за възрастни
- НОВО! Смесен градски хор (деца, възрастни,
пенсионери)
- Школа по китара (7+)
- НОВО! Школа по акордеон (6-16 г.)
- Театрален състав (10+)
- НОВО! Клуб по краезнание (14+)
- НОВО! Школа по приложно изкуство (за деца и
възрастни)
Сезонът започва от 01.10.2018 г.
За повече информация и записвания:
тел.: 0893 504 322,
на ел. поща: chitalishte_tutrakan@abv.bg
или във Фейсбук: Читалище Тутракан.

Заповядайте!

Мамчето

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

20 септември - Вася КИРОВА, Ст.спец. "АФО", Кмет26 септември - Емона ГЕОРГИЕВА, ТФ "Дунавска мластво Сокол
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
21 септември - Радослав СЛАВОВ, Шофьор, ДГС-Тут26 септември - Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач,
ракан
Община Тутракан
23 септември - Венета ВАСИЛЕВА, ТФ "Дунавска мла27 септември - Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместдост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
ник, с. Пожарево, община Тутракан
24 септември - Георги ГОРАНОВ, ТФ "Дунавска мла21 септември - Празник на Тутракан
дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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