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На 21 септември - Празник на Тутракан, Народното събрание обяви:

Кандидати на ДПС и
Тутракан - град на
ГЕРБ ще се явят на
кметски
Българската бойна слава! частичните
избори в с. Суходол
Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
обрата новина за
Тутракан дойде точно на 21 септември,
когато крайдунавският
град празнува своя Ден! В
10:03 часа в пленарната
зала на Народното събрание със 130 гласа - “за", 0
гласа - "против” и 0 гласа
- “въздържал се”, народните представители обявиха
гр. Тутракан за “Град на
Българската бойна слава".
Същата чест получи и
гр.Добрич.
Мотивите бяха представени от народния представител от ПГ на ГЕРБ вицеадмиирал Пламен Манушев.
Той е един от вносителите
на проекта за решение,
заедно с председателя на
парламента Цвета Караянчева, ген.Константин

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри партии регистрира Общинската избирателна комисия - Главиница за участие в частичните избори за кмет на
с. Суходол - ГЕРБ, ДПС и БСП. Две
от тях - ГЕРБ и ДПС, в законовия
срок издигнаха и регистрираха
своите кандидати.
На 14 октомври, когато ще се
проведе изборът, за гласовете на
избирателите ще се борят Недрет
Юсеин Алил от ДПС и Абедин Нури
Рушид от ГЕРБ.
На свое заседание Общинската
избирателна комисия определи
поредните номера в бюлетината

Т

на партиите, регистрирали се за
участие в частичния избор за кмет
на кметство с. Суходол. С №2 ще е
бюлетината на ГЕРБ, а с №4 - бюлетината ДПС.
Право на глас на предстоящите
избори имат 629 избиратели.
ОИК-Главиница назначи и състав на Секционната избирателна
комисия в с. Суходол, която ще
е 9-членна, а неин председател е
Зюбейде Ферад от ГЕРБ.
20 дни преди изборния
ден - на 24 септември, е
началото на предизборната
кампания, която ще приключи в 24:00 на 12 октомври.

на стр. 4

Цветята и Мария Т

Калина ГРЪНЧАРОВА
ова е Мария Трифонова. Със сигурност
тутраканци я познават - работила е в "Терма",
"Наркооп"... Сега е пенсионерка. Обича цветята, реда
и чистотата - с такова
впечатление ще останете,
ако я заговорите.
Тя е днешният положителен герой в броя. Защото с особено внимание и
удоволствие се грижи за

част от градинката пред
бл. "Лебед". През пролетта
засажда различни цветя, които правят пейзажа красив
и клиентите в банката, в
общинска служба "Земеделие" и магазина - всички на
партерния етаж на блока,
забелязват това.
"Вече съм възрастна и
това ми е разнообразието
- едно занимание, едно успокоение. Вечер нося вода от
на стр. 2

Улиците на Тутракан
П
ɆɚɪɢɹɌɊɂɎɈɇɈȼȺ

Уважаеми Дами и Господа,
скъпи приятели,
Най-сърдечно Ви поздравявам по случай Международния
ден на възрастните хора - 1-ви октомври!
За Вашата любов, нежността, с която ни обграждате, за
грижите за децата ни, са нашите благодарност и
признателност. Този празник ни прави по-добри, стопля
ни, защото усещаме светлината и надеждата в очите Ви и
се чувстваме спокойни и сигурни.
Бъдете здрави, дълголетни и получавайте много обич
и внимание!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

итали ли сте се, защо
улиците имат имена?
Можеха да бъдат с
номера - едно, две, три и
така нататък. Но те са с
имена и то не какви да е,
а на известни хора, реки,
градове, планини. Може би,

защото те не са незначително нещо. На тях живеят
хора, които образуват общност. И е важна тази общност, важна и неповторима.
Или може би е още един
на стр. 2

Уважаеми приятели от третата възраст,
На 1-ви октомври е Международният ден
на възрастните хора!
С притежаваните от Вас достойнства на човешката личност, натрупани в богатия Ви житейски
опит, Вие сте пример за трудолюбие, честност,
отговорност и прецизност за младите поколения.
Желая здраве на Вас и Вашите семейства и близки!
Нека тяхната и нашата обич и признателност
изпълват дните Ви с радост и щастие!

Честит празник!

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми Госпожи и Господа,
Искаме да изразим своето преклонение и
възхищение пред трудолюбието, мъдростта и
опита, постигнати от Вас през годините.
Желаем Ви здраве, спокойни старини!

Честит празник на хората от
третата възраст
от община Главиница!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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РЕГИОН

НОВИНИ
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
ɇɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢɪɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɩɪɨɜɟɞɟɈɛɳɢɧɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ ɉɪɢɟɬɨ ɛɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɞɟɥɟɝɢɪɚɧɟ
ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɧɚɄɦɟɬɚɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟ
ɮɚɧɨɜɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɩɢɫɧɚɡɚɩɨɜɟɞɨɬɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɜɩɨɥɡɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɡɚɫɨɰɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɱɪɟɡȾɢɪɟɤɰɢɹ
ÄɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ´ ɤɨɹɬɨ ɟ ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳ ɨɪɝɚɧ ɧɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɯɪɚɧɢɢɢɥɢɨɫɧɨɜɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɨɬɮɨɧɞɚɡɚɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɚɧɚɣɧɭɠɞɚɟɳɢɬɟ
ɫɟɥɢɰɚɜȻɴɥɝɚɪɢɹɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚȾɨɝɨɜɨɪɡɚɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɧɚɛɟɡɜɴɡɦɟɡɞɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɩɨɦɨɳɡɚɩɪɨɟɤɬ
ÄɈɛɳɟɫɬɜɟɧɚɬɪɚɩɟɡɚɪɢɹɡɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ´
ȼɤɪɚɬɤɢɹɞɧɟɜɟɧɪɟɞɧɚɫɟɫɢɹɬɚɤɨɣɬɨɜɤɥɸɱɜɚɨɛɳɨɩɟɬ
ɬɨɱɤɢɛɹɯɚɩɪɢɟɬɢɨɳɟɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚȽɨɞɢɲɧɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟɫɢɦɨɬɢɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟ
ɧɨɫɬɢɞɜɟɪɚɡɩɨɪɟɞɢɬɟɥɧɢɫɞɟɥɤɢɫɨɛɳɢɧɫɤɢɢɦɨɬɢ
ПЕТЪР БОЙЧЕВ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɴɬ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɹ ɦɭɡɟɣ ɉɟɬɴɪ Ȼɨɣɱɟɜ ɜɡɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ Äɉɴɪɜɚɬɚ
ɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɢɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɨɬɧɟɹ ɝ ´
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɢɫɟɩɬɟɦɜɪɢɜɝɪɇɨɜȾɨɣɪɚɧɆɚɤɟɞɨ
ɧɢɹɎɨɪɭɦɴɬɫɟɩɪɨɜɟɞɟɩɨɞɩɚɬɪɨɧɚɠɚɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɨɦɢɬɟɬɡɚɨɬɛɟɥɹɡɜɚɧɟɧɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚ
ɨɬɉɴɪɜɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɄɪɚɫɢɦɢɪɄɚɪɚɤɚɱɚɧɨɜ±ɜɢɰɟ
ɩɪɟɦɢɟɪɢɦɢɧɢɫɬɴɪɧɚɨɬɛɪɚɧɚɬɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɟɬɴɪȻɨɣɱɟɜɢɊɚɞɨɫɥɚɜɋɢɦɟɨɧɨɜɝɥɟɤɫɩɟɪɬȼɨɟɧɧɢ
ɩɚɦɟɬɧɢɰɢ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɨ ɜɴɡɩɢɬɚɧɢɟ ɜɴɜ ɜɨɟɧɧɨɬɨ ɦɢ
ɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚɞɨɤɥɚɞɚÄɋɨɥɭɧɫɤɨɬɨɩɪɢɦɢɪɢɟɢ
ɫɴɞɛɚɬɚɧɚȾɨɛɪɭɞɠɚ³
ПЪРВА КОПКА НА САНИРАНЕТО НА "ВЪЗХОД 3 и 4"
ɋɨɮɢɰɢɚɥɧɚɰɟɪɟɦɨɧɢɹÄɩɴɪɜɚɤɨɩɤɚ³ɧɚɫɟɩɬɟɦɜɪɢ
ɛɟ ɞɚɞɟɧ ɫɬɚɪɬɴɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɡɩɴɥɧɟ
ɧɢɟɬɨɧɚɩɪɨɟɤɬÄȿɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɜɦɧɨɝɨɮɚɦɢɥɧɢ
ɠɢɥɢɳɧɢ ɫɝɪɚɞɢ ɛɥ Äȼɴɡɯɨɞ³ ʋ ɢ ɛɥ Äȼɴɡɯɨɞ³ ʋ ɝɪ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ³ɇɟɢɧɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɟɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɴɬɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɪɨɟɤɬɴɬ ɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɫɴɫ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɮɨɧɞ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬ ɩɨ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚÄɊɟɝɢɨɧɢɜɪɚɫɬɟɠɝ³Ɉɛɳɚ
ɬɚɫɬɨɣɧɨɫɬɟɥɜɨɬɤɨɢɬɨɥɜ  
ɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɮɨɧɞɡɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɪɚɡ
ɜɢɬɢɟɢɥɜ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
Ƚɥɚɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢɬɨ
ɞɨɩɪɢɧɚɫɹɬɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɨɬɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɞɜɟɬɟ
ɦɧɨɝɨɮɚɦɢɥɧɢɠɢɥɢɳɧɢɫɝɪɚɞɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢɬɟɜɦɟɪɤɢɡɚɟɧɟɪɝɢɣɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɨɫɜɟɧ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɟɫɬɹɜɚɳɟɮɟɤɬɳɟɫɥɭɠɚɬɤɚɬɨɩɪɢɦɟɪɡɚɞɨɛɪɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨ ɧɢɜɨ ɢ ɳɟ ɧɚɫɴɪɱɚɬ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɨɞɨɛɧɢɦɟɪɤɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɤɚɤɬɨɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ
КРИМИНАЛЕ
С продукти, имитиращи известни марки, търгували
двама мъже – на 20 г. и на 46 г., в Тутракан. Полицията
реагирала на получен сигнал и преустановила незаконната дейност. Продуктите - основно електрически
инструменти, са иззети с протокол.
Изясняването на случая продължава.
50 дка лозя са изгорели и край село Сокол. Пожарът,
който възникнал на 22 септември около 14:00 часа,
бил погасен от екипи на Противопожарен участък –
Главиница и РСПБЗН-Тутракан. Спасени са 70 дка лозя
и царевичен блок.
Небрежно ползване на бойлер на твърдо гориво
довело до пожар в къща в село Малък Преславец на
23 септември около 14:00 часа. Преди огнеборци от
Противопожарен участък – Главиница да потушат
пожара, изгорели около 40 кв.м покривна конструкция.
Няма пострадали хора, спасена е къщата.

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

26.09-3.10.2018 г.

Изнесено заседание на
Общински съвет-Главиница
И
Калина ГРЪНЧАРОВА
знесено заседание
ще проведе Общински съвет-Главиница
на 28 септември (петък)
от 14:00 ч. в с. Чифлика,
Троянско. В дневния му ред
са включени 10 точки.
Сесията ще започне с
информация за изпълнение
на бюджета за първото
полугодие на годината,
който ще представи кметът на община Главиница
Неждет Джевдет.

Актуализация на Плансметката за разходите от
такса "Битови отпадъци"
през 2018 г., актуализация
на поименния списък за
капиталови разходи, както
и приемане на актуализирана бюджетна прогноза
за периода 2019-2021 г. на
постъпленията от местни
приходи и на разходите
за местни дейности са
следващите важни точки,
които общинските съветници ще разгледат.

Безработицата в областта
ъм края на август в трите
бюра по труда в област
Силистра – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5097.
Техният брой намалява със 150
в сравнение с края на юли. Като
търсещи работа лица са регистрирани и 205 заети, 43 учащи
и 103 пенсионери.
Равнището на безработица за
област Силистра, е 11,2%, при
11,5% през предходния месец.
/В сравнение с август 2017 г.
равнището на безработица е
по-ниско с 1,3 процентни пункта./ На база административната
статистика на Агенцията по
заетостта равнището на регистрираната безработица за
страната за август 2018 г. е
5,6 на сто, изчислено като дял
на регистрираните в бюрата
по труда безработни лица към
икономически активните лица
на 15–64 години, установени при
Преброяване 2011.
t
«Ê Ê½ÕÄÉÄ ÌÁ¿ÄÍÎÌÄраната безработица в абсолютен брой и относителен дял
има следния вид: най-високо
е равнището на безработица
в община Кайнарджа – 31,7%
/494 безработни лица/, следват
общините Главиница - 23,5%
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/783/, Алфатар – 20,0% /198/,
Ситово - 19,2% /289/, Дулово –
16,7% /1621/, Тутракан – 7,5%
/392/, и най-ниско в община
Силистра - 5,7% /1320/.
Продължително безработните
лица (с престой на борсата над
1 година) към края на август са
2451 (48,1%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 72 на сто от тях са без
специалност, а тези с основно и
по-ниско образование са 70%.
По професионален признак
регистрираните безработни
са: без специалност – 60%, с
работнически професии – 27%,
специалисти – 13%.
Според образованието от
общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско
образование - 55%, хората със
средно образование са 37%, а
висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям
се запазва относителният дял
на безработните над 50 години
– 45% от всички регистрирани,
тези от 30 до 49 години са 43%, а
младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 435.
“ТГ”

Улиците на Тутракан
от стр. 1 ожесточеното сражение
при с. Шейново на 27-28
декември 1877 г. Уволнен от
Българското опълчение на 6
юни 1878 г. в гр. Пловдив.
През 1885 г. е оземлен с
30 дюнюма държавна земя,
2 дюнюма място за къща
в Тутракан, където се
преселва. Жени се за тутраканка Гина и има четири
дъщери - Цана, Мита, Бона
и Райна и двама сина - Тодор и Стефан.
До 1 февруари 1894 г.
работи като разсилен при
тутраканското ковчежни-

повод да помним имената
на изтъкнати личности и
да тачим паметта им.
Една от улиците, която
води към Боровата гора е
ул. "Иван Габровски". Питаме се кой ли е той? Кога е
живял? Какво е сторил, та
улицата да носи неговото
име? Разравяме се в историческите хроники и разбираме, че е бил опълченец.
Той е роден в Габрово
през 1852 г. Участва в
епичните боеве на Шипка
9-11 август 1877 г. и в

Темата за образованието също ще присъства на
това заседание с докладната записка за разрешаване
формирането и дофинансирането на една маломерна
самостоятелна паралелка
в СУ "Васил Левски" в гр.
Главиница за настоящата
учебна година.Решенията
ще се вземат по две разпоредителни сделки с общински имоти, а Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти

общинска собственост ще
бъде допълнена.
На вниманието на общинските съветници ще
стои и докладната записка
с предложение за отпускане на финансови средства
за спешен ремонт на покрива на Психиатричното
отделение на "МБАЛ-Силистра".
Като ход от подготовката за заседанието, петте
Постоянни комисии заседаваха на 26 септември.

Цветята и Мария

от стр. 1 и други цветя има. Като
погледна от терасата ми е
хубаво. Гледката е прекрасна лятно време с цветята"
- добавя Мария.
Повече от 15 години тя
се грижи пред бл. "Лебед" на
всички да е уютно. Хората
от блока оценяват това и
я поздравяват. Това е тя Мария Трифонова - добрият
пример!

чешмата до Общината и ги
поливам" - разказва Мария.
Вече е есен и цветята
започват да жълтеят и
съхнат. Тя ги оставя, за да
може да събере семена, а
напролет отново ще стане
красиво.
"Ниските гербери са като
букет, много са интересни. Димитровчета също

ралната партия и Тутраканското поборник-опълченско дружество.
През 1913 г., когато Тутракан е заграбен от Румъния, се преселва в гр. Русе.
На 30 юни 1936 г., на 84 години, умира стария опълченец Иван Рачев Габровски.
Това е историята на този
достоен българин. В интернет няма да прочетете за
него. Но, ако разгърнете
книгите на Енчо Йорданов
или посетите музея ще се
докоснете до личността
му. А тези които живеят
на улица "Иван Габровски"
ще знаят, че е имало един
чество. По-късно работи българин, който се е борил
като кожар и кафеджия.
за свободата на Родината.
Членува в Народно-либеИсторикът

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 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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В Европейския ден без загинали на пътя - без
пътнотранспортни произшествия в Силистренска област
Н
а 19 септември, когато сред странитечленки на ТИСПОЛ,
бе осъществен проектът
EDWARD - European Day
Without A Road Death – Европейски ден без загинали
на пътя, в Силистренска
област няма регистрирани
пътнотранспортни произшествия, показва справка
от сектор „Пътна полиция".
Като партньор в инициативата, ОДМВР-Силистра проведе 24-часова
специализирана полицейска
операция, целяща да се
подпомогне безопасното
придвижване на участниците в движението и да
се намалят предпоставките за пътнотранспортни
произшествия. В нея бяха
включени максимален брой
служители и всички технически средства за контрол
на скоростта.
В хода на операцията превозни средства. Уста- и са наложени 59 глоби по
полицейските служители новените нарушения са 163, фиш.
Връчени са 5 електронни
са проверили 98 моторни за които за съставени 102
електронни фиша, 2 акта фиша, издадена е 1 заповед

за прилагане на принудителни административни
мерки и е отнето 1 свидетелство на управление
на МПС.
Проектът EDWARD European Day Without A Road
Death – Европейски ден без
загинали на пътя се осъществява за трета поредна година сред странитечленки на ТИСПОЛ. Целта е
на този ден да няма загинали при пътнотранспортни
произшествия.
Всички, които са съпричастни към идеята на
EDWARD – граждани, институции, организации,
представители на различни браншове и техните структури могат
да участват във фотоконкурс на ТИСПОЛ като
изпратят 3 от своите
най-добри фотографии до
19 октомври 2018 г. на
адрес: MOVIE-ROAD-SAFTYDAYS@ec.europa.eu.
“ТГ”

Дават до 149 лева на декар за Само три месеца до наградата от
измръзнали кайсиеви градини 50 000 лв. от Лотарията на НАП
ɨ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɜ Ɉɛ
ɥɚɫɬɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɰɢɹ
ɧɚ Ⱦɴɪɠɚɜɟɧ ɮɨɧɞ
ÄɁɟɦɟɞɟɥɢɟ³ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɨɜɨɳɚɪɢɬɟ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɦɨ
ɝɚɬ ɞɚ ɩɨɞɚɜɚɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɡɚ ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɡɚɪɚɞɢɳɟɬɢɨɬɫɬɭɞɨɜɟɬɟɜ
ɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɌɨɝɚɜɚ
ɨɬ ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɯɚ
ɫɬɨɬɢɰɢ ɞɟɤɚɪɢ ɤɚɣɫɢɟɜɢ
ɝɪɚɞɢɧɢ ɚ ɫɴɳɨ ɢ ɬɪɚɣɧɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɚɫɤɨɜɢ
ɫɥɢɜɢɱɟɪɟɲɢɢɛɚɞɟɦɢ
ɉɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɯɟɦɚɬɚ
ɡɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɟ ɭɬɜɴɪɞɟ
ɧɚ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɍɩɪɚɜɢ
ɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ Ɏɨɧɞɚ ɨɬ
ɢɨɬɝ
ɉɥɚɳɚɧɟɬɨɧɚɩɨɦɨɳɢɬɟɳɟ
ɛɴɞɟɩɪɢɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ
ɤɚɬɨɡɚɤɚɣɫɢɢɬɟɬɨɜɚɫɚɞɨ
 ɥɜ ɧɚ ɞɟɤɚɪ ɋɪɟɞ
ɫɬɜɚɬɚɩɨɫɯɟɦɚɬɚɳɟɛɴɞɚɬ
ɢɡɩɥɚɬɟɧɢ ɧɚ ɫɬɨɩɚɧɢɬɟ ɞɨ
ɨɤɬɨɦɜɪɢɝ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɬɨɟɨɪɢɝɢɧɚ
ɥɟɧɤɨɧɫɬɚɬɢɜɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚ
ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢɩɥɨɳɢɢɡ
ɞɚɞɟɧɨɬɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟɫɥɭɠɛɢ
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ɩɨ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟ ɩɨ ɦɟɫɬɨɧɚ
ɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨ
Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɋɢɥɢɫɬɪɟɧ
ɫɤɨ ɡɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ
ɧɚ  ɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ ɫɬɨɩɚɧɢ
ɡɚ ɩɪɨɩɚɞɧɚɥɢ ɨɛɳɨ 
ɞɟɤɚɪɚ ɤɚɣɫɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ
ɇɚɣɝɨɥɟɦɢɫɚɭɧɢɳɨɠɟɧɢɬɟ
ɩɥɨɳɢɜɨɛɳɢɧɢɬɟɋɢɥɢɫɬɪɚ
±ɞɤɚɢɋɢɬɨɜɨ±
ɞɤɚȼɌɭɬɪɚɤɚɧɢȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɫɚ ɭɧɢɳɨɠɟɧɢ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɢɞɤɚ
Ɉɫɜɟɧɡɚɤɚɣɫɢɢɫɬɨɩɚɧɢ
ɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɬ
ɨɳɟɡɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɡɚɬɪɚɣ
ɧɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɛɚɞɟɦɢ
±ɞɨɥɜɞɤɚɫɥɢɜɢ±ɞɨ
ɥɜɞɤɚɩɪɚɫɤɨɜɢɧɟɤ
ɬɚɪɢɧɢ±ɞɨɥɜɞɤɚɢ
ɱɟɪɟɲɢ±ɞɨɥɜɞɤɚ
Ɉɛɳɢɹɬɩɪɟɞɜɢɞɟɧɪɟɫɭɪɫ
ɡɚɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɟɩɨɫɯɟɦɚɬɚ
Äɉɨɦɨɳ ɡɚ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɧɟ
ɧɚɳɟɬɢɬɟɩɨɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɢ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢ ɨɬ ɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ± ɢɡɦɪɴɡɜɚɧɟ ɨɬ
ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɟɡ
ɡɢɦɚɬɚ ɢ ɩɪɨɥɟɬɬɚ ɧɚ 
ɝ³ ɟ   ɥɜ ɡɚ ɰɹɥɚɬɚ
“ТГ”
ɫɬɪɚɧɚ

На 1 октомври изтича
срокът за подаване на
коригиращи декларации
а 1 октомври изтича
срокът за подаване
на коригираща декларация от физическите и юридическите лица.
Гражданите и фирмите
имат възможност веднъж
годишно сами да коригират
дължимия данък, който са
декларирали пред НАП с
годишната данъчна декларация.
Това става с подаването
на еднократна коригираща
декларация след изтичане
на срока за подаване на
годишната данъчна декларация. Коригиращата
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декларация се подава до 30
септември на текущата
година за промени, свързани с декларираните данъци
от предходната година.
Тъй като през тази година
30 септември е в неделя,
срокът за подаване на формуляра е 1 октомври.
Информация за попълване
и подаване на данъчни и
осигурителни декларации
и внасяне на суми към бюджета може да се получи на
телефона на НАП 0700 18
700 на цената на градски
разговор или в сайта на
“ТГ”
НАП www.nap.bg

24 милиона бележки се
състезават до сега
ад 24 милиона касови
бележки са регистрирани
до този момент за участие
в надпреварата за 50 000 лв. - голямата награда във втория сезон
на Лотарията с касови бележки
на НАП. Големият победител ще
стане ясен на 10 декември, на
живо, в ефира на bTV. Фискалните
бонове, записани в играта досега,
са на обща стойност 333 млн. лв.,
а средно от старта на Лотарията
един участник регистрира по около
340 касови бележки. Най-активни
са участниците от Видин – със
средно регистрирани по 418 фискални бона на човек, както и в
Ямбол – с по 416 бележки.
Лотарията с касови бележки набира популярност и в социалната
мрежа Фейсбук. Там страницата
на играта - https://www.facebook.
com/kasovbon, има близо 5 200
последователи и 4760 харесвания
от регистрирани потребители.
Месечният победител с награда
от 2000 лв. ще бъде определен
на 15 октомври, отново в ефира
на bTV.
В данъчната лотария имат пра-
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Община Тутракан, Област Силистра
Кампания
"Да изчистим България за един ден”

Благодарствено писмо
Уважаеми Съграждани,
Община Тутракан изказва своите най-искрени и сърдечни благодарности към всички доброволци - жители и гости на общината,
включили се активно в кампанията „Да изчистим България за един
ден”, проведена на 15.09.2018 г.
Поздравления и адмирации към децата, учениците, родителите
им и персонала - директори, преподаватели, служители и други от
детските градини и училищата, читалищата, фирми и ведомства,
които не пожалиха време, средства, ресурс и енергия, и участваха
много масово и активно в акцията по почистване и облагородяване
на дворовете и намиращите се в и около тях тревни площи, цветни
лехи и алеи, в освежаването на пейки, огради конструкции, детски
площадки и много други на територията на цялата община.
Прекланяме се с уважение и почит пред непоколебимостта и волята,
с които възрастните хора от Пенсионерските клубове, Клуб на инвалида и Дома за стари хора в град Тутракан се включиха в кампанията и
с това доказаха, че при такива инициативи няма възрастови граници,
а по-скоро са важни желанието и амбицията на всички да живеем в
по-чиста и по-красива заобикаляща ни жизнена среда.
Специални благодарности на ръководството на ЕТ „Ник-Пластик"
- Валя Петрова за предоставените голям брой чували за целите на
кампанията.
Благодарности изказваме и към екипите от „Екопак България” АД
за предоставените чували и ръкавици, които бяха раздадени на найактивните включили се в кампанията. Резултатите, които тази година
всички заедно постигнахме са много по-добри от миналогодишните.
Активността на населението в дните на инициативата като цяло и
ефектът от свършената работа са впечатляващи.
Желаем здраве и благополучие на всички и се надяваме, че опазването на природата и общественият ред в общината с течение на
времето ще се превръщат все по-малко в задължение и все повече в
ежедневие на населението!

Община Главиница, Област Силистра

во да участват всички български
граждани, които са навършили 14
години и регистрират фискалните
си бонове в интернет, на специално
създадения за целта сайт – www.
kasovbon.bg. Както и през миналата година, данните, които трябва
да бъдат въведени за участие, са
стойността на покупката, датата и
часа, в който е издадена касовата
бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност
на покупките, допълват от НАП.
асилен e интересът към лотарията с касови бележки
и от гражданите в област
Силистра. Към момента в областта
са активни 860 потребителя. Регистрирани са общо 283 442 броя
касови бележки. По-голямата част
от тях са регистрирани чрез сайта
www.kasovbon.bg - 279 385 броя,
а чрез мобилните приложения
- 4057 броя, като 13222 от общия
брой са регистрираните ПОС бележки. Общата за областта сума на
регистрираните касови бележки от
старта на кампанията до момента
се е увеличила на 3 716 642 лв.

З

“ТГ”

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 49/20.09.2018 год.

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на
територията уведомяваме всички заинтересовани, чe
на 19.09.2018 г. е издадена виза от главния архитект
на Община Тутракан за проект:
„Кладенец за поливно водоснабдяване и Модулна
бензиностанция”
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор
70682.10.46, местност „СЕРКЕТО”, с.Бреница, общ.
Тутракан
Визата е издадена на „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ
чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Съобщение
Във връзка с насроченият частичен избор за кмет
на кметство с.Суходол на 14.10.2018 г. Общинска
администрация Главиница съобщава, че избиратели с
трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение,
но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това до 29.09.2018 г.
Заявлението следва да е в писмена форма по образец
/Приложение №16А-МИ от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на частични избори/, подписано
саморъчно и може да бъде подадено от упълномощено
лице или изпратено по пощата, факс или електронно
заявление до общинска администрация по постоянен
или настоящ адрес, когато е направено искане за
вписване в избирателен списък по настоящ адрес.
Към заявлението се прилага копие от документ от
ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в
различни населени места, могат да подадат заявление
за вписване в списъците по настоящ адрес в срок до
29.09.2018 г. Заявлението за гласуване по настоящ
адрес /Приложение №12-МИ от утвърдените от ЦИК
книжа за произвеждане на частични избори / следва
да се подаде пред общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или
чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по настоящ адрес на лицето.
Приложенията №12-МИ, №16А-МИ от утвърдените
от ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни
представители, гражданите могат да получат от
Информационния център на Общинска администрация
Главиница и кметство Суходол.

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ
/на основание чл.17 от Устава на Сдружението и
Протокол № 24 на УС от 19.09.2018 г./
Управителният съвет на СНЦ „Общинско сдружение за туризъм-Тутракан” Ви кани,
на извънредно Общо събрание на 27 октомври
2018 г. от 17:00 часа в гр. Тутракан в офиса на
Сдружението на ул. Трансмариска № 22 при следния
дневен ред:
1. Промяна на Устава на сдружението.
2. Избор на нов Управителен съвет.
3. Разни.
Събранието се свиква по инициатива на УС.
Председател на УС:
Камелия Махакян
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ОБЩЕСТВО
Уважаеми Учители
от община Тутракан,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 5
октомври - Международния ден на учителя!
Желая Ви здраве, сили и творческо дръзновение, за
да успеете да дадете качествено образование на Вашите
ученици и винаги да виждате в очите им благодарността и
желанието им за нови знания!
Бъдете горди с професията си и посрещайте смело
предизвикателствата!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми учители,
Позволете ми да изразя моето уважение и респект
към труда и усилията ви за духовното израстване
на децата ни!
На всички вас, преподавателите от община Тутракан, пренесли през времето любовта
към знанието, непреходните духовни ценности на
народа ни - почит!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

26.09-3.10.2018 г.

Уважаеми Учители
от община ГЛАВИНИЦА,
Приемете нашите поздравления по повод
Международния ден на учителя!
В този ден благодарим на всеки от Вас за
отговорността и професионализма, с
който превеждате поколенията по моста към бъдещето.
Желаем Ви здраве и много успехи!

Честит празник!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Детска градина откриха в с. Стефан Караджа

анцов център "Ритъм" при
ОЦИД-Тутракан с ръководител Димитър Джамбазов
участва в осмото издание на Международния фолклорен фестивал
"Море от ритми", който се проведе

Т

от 21 до 24 септември в гр. Балчик.
Тутраканските танцьори заслужиха аплодисментите на публиката
с репертоар от четири хора - "Боалийско", "Гайда аваси", "Ямушак" и
"Право хоро с опас".

Фестивалът се организира от
Сдружение с нестопанска цел „За
Балчик”, с изключителната подкрепа на Община Балчик, под патронажа на кмета Николай Ангелов.

Приказки за възрастни

Дедал и Икар
едал изобрети крилата.
Той реши да ги изпробва.
И полетя, но понеже беше
мъдър човек летеше по всички правила. Нито много високо, нито много
ниско, а така, по разумната среда.
Той съветваше всички да се държат
така - до разумната среда.
Дедал имаше син - Икар. Да си
признаем, синът много, много не

Д

лед повече от 25 години прекъсване, Детската
градина в село Стефан
Караджа отново се изпълни с
детски гласове. Обновената сграда
приюти 24 деца, които се радваха
на реновираните помещения и
красивия двор с модерни игрови
съоръжения.
В истински празник се превърна
официално откриване на детската
градина на 17 септември, на който
присъстваха десетки жители от селото и съседните населени места.
"Откриването на детски градини
е един от най-важните акценти в
един управленски мандат, тъй като

С

инвестицията в образованието е
инвестиция в бъдещето, смята кметът на община Главиница Неждет
Джевдет. През настоящата година
стартирахме ремонтни дейности
в детските градини на три от
населените места в общината - селата Стефан Караджа, Черногор и
Зафирово, а средствата, които са
определени за тези обекти са на
стойност 650 хил. лева".
Досега Детската градина в село
Стефан Караджа беше полудневна
и се помещаваше в сградата на
училището. Капацитетът й беше
само за 12 деца, а останалите 13
всеки ден бяха превозвани до гр.

Главиница.
С откриването на новата детска
градина са разкрити и пет нови
работни места - педагогически и
обслужващ персонал.
На тържеството, за да споделят
взаимната си радост от новата
придобивка, дойдоха кметове
на населените места от община
Главиница, общински съветници,
специалисти „АФО”, ръководители
на общински предприятия и много
други.
Лентата прерязаха кметът на община Главиница Неждет Джевдет,
кметът на с. Стефан Караджа Асан
Мустафа и директорът на ДГ "Св.
Св.Кирил и Методий", гр.Главиница
- Мариана Донева.
" Пожелавам успешна работа
на педагогическия и непедагогическия персонал и нека децата
на село Стефан Караджа растат
здрави и щастливи!" - пожела
общинският кмет Неждет Джевдет.
След края на официалната част,
децата от ОУ „Отец Паисий” в селото поздравиха всички с кратка
програма, а след тяхното изпълнение гостите разгледаха сградата
и останаха впечатлени от новия
целодневен дом за децата. “ТГ”

метът на община Главиница Неждет Джевдет се
срещна на чаша сутрешно
кафе с жителите на село Черногор
в двора на обновената им детска
градина на 18 септември. Хората
изразиха своето задоволство от
реализирания ремонт на сградата
на детското заведение. "Усмивките
на децата ни заредиха с нови сили
за работа", удовлетворен след
срещата каза г-н Джевдет.
Родителите на децата се зарадваха и на новината, че в началото
на месец октомври ще се асфалти-

К

ра и улицата до детската градина.
За децата от детските градини
в селата Черногор и Стефан Караджа, както и на учениците от ОУ
"Отец Паисий", с. Стефан Караджа
този ден беше различен, тъй като
получиха подарък от Община
Главиница - театралното представление “Червената шапчица” на
Драматично-куклен театър - гр.
Силистра.
“ТГ”

го слушаше и Дедал много му се
ядосваше.
- Защо избягваш разумната среда,
сине? Тя е толкова уютна и сигурна.
Обаче Икар не го слушаше. Той си
сложи крилата и полетя. Баща му го
гледаше отдолу и викаше.
- Разумната среда, разумната
среда!
Но Икар летеше все по-нагоре
и по-нагоре. Той искаше да стигне слънцето. Но то е една мечта,

нали? Никой
не може да го
стигне, както повечето
мечти. Как
свърши това
ли? Ами крилата се разтопиха и
бедният Икар се уби. Така е като не
слуша баща си за разумната среда.
Обаче никой не знае, че Дедал е
летял. Знаят го само като бащата на
Икар. Защо ли?
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ОБЩЕСТВО

26.09-3.10.2018 г.

На 21 септември - Празник на Тутракан, Народното събрание реши:

Тутракан - град на
Българската бойна слава!
от стр. 1
Попов - председател на
Комисията по отбрана,
Христо Гаджев, Алтимир
Адамов, Александър Сабанов и Даниела Димитрова.
В мотивите си те заявяват, че Тутраканската
и Добричката епопея от
септември 1916 г. са едни
от най-светлите примери
за героизма и саможертвата на българския войник. Според депутатите
чрез обявяването на Тутракан и Добрич за градове
на българската бойна слава ще се даде дължимата
почит на загиналите и
ще се удовлетвори желанието на гражданите
да се върне паметта на
българите за тези славни
събития.

Празникът на Тутракан
уважиха още евродепутатът Ангел Джамбазки,
народният представител
Стоян Мирчев, областните управители на Силистра и Търговище - Ивелин
Статев и Митко Стайков, почетният гражданин
на Тутракан - французинът Ален Вале, кметът на
Силистра - д-р Юлиян Найденов, кметът на Трявна
- Дончо Захариев, кметове
на общини и председатели
на Общински съвети от
Силистренска област.
Специални гости в тържествения ден бяха и
делегациите от побратимените община Кирнодж,
Румъния водена от кмета
инж.Иринел Роман и от
гр.Чорлу, Турция начело
със зам.-кмета Кемаледин

ɉɨɱɟɬɧɚɝɪɚɦɨɬɚɢɩɥɚɤɟɬɧɚȺɧɤɚɄɈɁȺɊȿȼȺ
ɜɪɴɱɢɤɦɟɬɴɬɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

Инициативата за обявяване на двата града
за „Град на Българската
бойна слава“ е подета
с решения на Общинския
съвет в Тутракан от
21.09.2017 г. и на Общинския съвет на Добрич от
26 юни т. г.
Вестта съобщи народният представител Александър Сабанов по време
на тържествената сесия
на Общински съвет-Тутракан и тя бе приета с
много радостни аплодисменти.

ɉɪɚɡɧɢɱɧɨ
ɫȾɭɧɚɜɫɤɚɦɥɚɞɨɫɬ

Авджъ, който е родом
от с.Грънчарово, община
Дулово.
Поздравления по повод
празника на Тутракан поднесоха председателят на
Общинския съвет Данаил
Николов и кметът д-р
Димитър Стефанов, Ангел
Джамбазки, Стоян Мирчев, кметът на Силистра
д-р Юлиян Найденов и Ален
Вале.
По време на заседанието, за принос в развитието на доброто сътрудничество на нашия град

с Кирнодж и Чорлу, с почетни Грамоти и плакети
бяха наградени Аурелиан
Котобан от Кирнодж и
зам.-кмета на гр.Чорлу Кемаледин Авджъ.
С Грамота и плакет бяха
отличени също Театрален
състав "Борис Илиев" при
НЧ "Н.Й.Вапцаров", състе-

И тази година празничните събития продължиха
и вечерта. На откритата
сцена в парк "Христо
Ботев", гражданите бяха
поздравени от кмета д-р
Димитър Стефанов, който им съобщи новината,
че Тутракан е обявен за
"Града на Българската

Ɂɚɫɜɨɢɬɟɜɢɫɨɤɢɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɴɜɜɨɞɨɦɨɬɨɪɧɢɹɫɩɨɪɬɛɟ
ɧɚɝɪɚɞɟɧɫɴɫɬɟɡɚɬɟɥɹɬɇɢɤɨɥɚɌɈȾɈɊɈȼ

зателят по водомоторен
спорт Никола Тодоров и
Анка Козарева - за своята
активна обществена и
краеведческа работа.
Стихотворение на Анка
Козарева посветено на
Тутракан рецитираха учениците от клас "Звездици"
с класен ръководител
- общинският съветник
Румяна Статева, при откриването на тържественото заседание.
Маслиново дръвче - символ на мира и сътрудничеството между Румъния
и България, подари на Общината кметът на Кирнодж - инж.Иринел Роман.
Припомняме, че на 21
септември 1940 г., славната българска армия влиза в Тутракан и той е първият освободен български
град след сключването на
Крайовската спогодба, с
която България си връща Южна Добруджа след
дългогодишна румънска
окупация.
21 септември е обявен
за Празник на Тутракан
с решение на Общинския
съвет от 1993 година.

бойна слава", и още приветствия поднесоха
народният представител
Александър Сабанов, зам.кметът на гр.Чорлу Кемаледин Авжъ, кметът на
Трявна - Дончо Захариев
и почетният гражданин на

Мото: В живота всичко се плаща - за доброто и злото!
Днес, 21 септември 2018 г., Общински съвет, Общината и персонално г-н кмета на община Тутракан, България, д-р Димитър Стефанов
ме уважиха на тържествена сесия с Грамота за благодарност, плакет - отличителен знак на община Тутракан, и красиво аранжиран
букет. Благодаря на всички онези в България за честа, която ми
оказаха! Трябва да благодаря и на тези от Румъния, най-вече на тези
от Кирнодж, че бяха до мен - семейство, приятели и сътрудници,
свещеници и учители, колеги, деца и хора от всички категории, на
поклонници и туристи, така и не на последно място на управляващия
екип от община Кирнодж с кмет Иринел Роман и заместник-кмет Йон
Щефан, на бившия и настоящия местен Общински съвет. Заслугата е
на всички. Благодаря на г-жа Стефка Капинчева и на други приятели
по душа от България, без тях нямаше да го има този момент днес!
С уважение към всички: Релу Котобан
P.S.: Това написа в профила си във Фейсбук след награждаването
си Аурелиан Котобан.

ɁɚɞɨɛɪɢɬɟɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɌɭɬɪɚɤɚɧɢɑɨɪɥɭ
ɧɚɝɪɚɞɚɡɚɡɚɦɤɦɟɬɚɄɟɦɚɥɟɞɢɧȺȼȾɀɔ

Тутракан Ален Вале.
Венци и цветя бяха положени пред паметника на
загиналите във войните
за независимостта на
България и пред бюстпаметника на Христо
Ботев.
В празничната програма

се включиха вокалните и
танцови таланти на НЧ
"Н.Й.Вапцаров" и ОЦИД, а
специален гост бе певицата Теди Кацарова.
Снимки:
Община Тутракан
Исторически музей

ɄɦɟɬɴɬɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜɫɴɨɛɳɢɞɨɛɪɚɬɚɧɨɜɢɧɚ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɟɨɛɹɜɟɧɡɚȽɪɚɞɧɚȻɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚɛɨɣɧɚɫɥɚɜɚ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТУТРАКАН

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 45 от 30.08.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 635
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на съдебни заседатели
за мандат 01.01.2019 г. - 31.12.2023
г. по предложение на Комисията по
местно самоуправление, нормативна
уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална
политика и опазване на околната
среда към Окръжен съд - Силистра.
Докладва: Председател на ОбС
2. Приемане на отчет за изпълнение на Бюджет на Община Тутракан
за 2017 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. Предоставяне на информация
за изпълнение на Бюджета и Сметките за средства от Европейския
съюз на Община Тутракан към
30.06.2018 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Предложение за включване на
ДГ „Патиланчо” - гр. Тутракан в Списъка на Средищните детски градини
в Република България за учебната
2018 - 2019 г.
Докладва: Зам.- Кмет на Община
Тутракан
5. Предложение за включване на
СУ „Йордан Йовков” и СУ „Христо
Ботев” в Списъка на Средищните
училища в Република България за
учебната 2018 - 2019 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
6. Продажба на масивна сграда
с площ от ХХ кв.м., находяща се в
с. Цар Самуил, общ. Тутракан, кв.Х,
УПИ - Х по плана на селото, чрез
публичен търг.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2018 г. и процедура за прекратяване
на съсобственост по реда на чл.36,
ал.1, т.1 от ЗОС.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496ХХХ с площ
от ХХ кв.м., местност „Зад Болницата” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №РДХХ/ХХ г. с НТП: За земеделски труд
и отдих, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
9. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496.ХХХХХХХ
с площ от ХХХ кв.м., местност „Зад
Болницата” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед
№РДХХХ с НТП: За земеделски труд
и отдих, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
10. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496ХХХ с площ
от ХХХ кв.м., местност „Зад Болницата” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №РДХХХХХХ с НТП: За земеделски труд
и отдих, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
11. Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496ХХХ с площ
от ХХ кв.м., местност „Зад Болницата” по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед №РДХХХХ с НТП: За земеделски труд и
отдих, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ
земеделска земя №73496ХХХХ с

площ от ХХХ кв.м., местност „Зад
Болницата” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед
№РДХХХХ с НТП: За земеделски труд
и отдих, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
13. Отпускане на еднократна помощ на Ю. М. М., с постоянен адрес:
гр.ХХХХ, ул. „ХХХ” №Х
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
14. 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 за предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017
г., съгласно чл.68, ал.1, т.2 и чл.69,
ал.1 за учебната 2018/2019 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
15. Поправка на явна фактическа
грешка в Решение №627 по Протокол №44 от 26.07.2018 г. на Общински съвет гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против –
няма
РЕШЕНИЕ № 636
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 21, АЛ. 1,
Т.23 ОТ ЗМСМА, ЧЛ. 68а, АЛ. 4, ОТ
ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТУТРАКАН
ИЗБИРА:
1. МЛАДЕН РУСИНОВ МИНЧЕВ
ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ
ОКРЪЖЕН СЪД ГР. СИЛИСТРА МАНДАТ, 01.01.2019 Г. – 31.12.2023 Г.
2. ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ТУТРАКАН
ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ
ДЕЙСТВИЯ ЗА СВЕЖДАНЕ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ ДО ОКРЪЖЕН
СЪД - СИЛИСТРА.
Гласували: 17 съветника, За – 17,
Въздържали се – няма, Против –
няма
РЕШЕНИЕ № 637
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация / ЗМСМА
/, чл. 140, ал. 5 от Закона за Публичните финанси и чл.43 от Наредбата
за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на Бюджета на Община
Тутракан , Общинския съвет гр. Тутракан разгледа и приема представения отчет за изпълнение на Бюджет
2017 на община Тутракан, съгласно
Приложения №№ от 1 до 12.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 638
На основание чл.чл.21, ал.1, т.6 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация / ЗМСМА/
и чл. 45 от Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Тутракан,
Общински съвет гр. Тутракан се
запозна и приема представената
информация за изпълнение на
бюджета и сметките за средствата
от Европейския съюз на Община Тутракан, за периода от 01.01.2018 г. до
30.06.2018 г., съгласно Приложения
№№ от 1 до 5 към Докладната записка на кмета на Община Тутракан.
Приложение № 1: Информация за
текущото изпълнение на бюджета на
Община Тутракан към 30.06. 2018 г.
Приложение № 2: Отчет за изпъл-

нение на Бюджет 2018 г. на Община
Тутракан към 30.06.2017 г.
Приложение № 3: Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2018 г.
Приложение № 4: Отчет за изпълнение на сметките за средства от
европейския съюз към 30.06.2018 г.
Приложение № 5: Отчет за изпълнение на бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити към
30.06.2018 г.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 639
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал. 1 от Постановление
№ 128 на МС от 29.06.2017 г. за
приемане на Списъка на Средищните детски градини и училища в
Република България, определяне на
критерии за включваане в Списъка
на средищните детски градини и
училища и определяне на финансови
правила за разходване на средствата
за допълнително финансиране за
осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните
детски градини и училища, Общински съвет предлага на Министъра
на образованието и науката ДГ
»Патиланчо» - гр. Тутракан да бъде
включена в Списъка на средищните
детски градини в Република България за учебната 2018/2019 година.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против –
няма
РЕШЕНИЕ № 640
На основание чл. 21, ал.1, т.
23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.3, ал. 1 и ал.2
от Постановление № 128 на МС от
29.06.2017 г. за приемане на Списъка
на Средищните училища в Република
България, определяне на критерии
за включваане в Списъка на средищните училища и определяне на
финансови правила за разходване на
средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните
училища, Общински съвет предлага
на Министъра на образованието и
науката СУ »Йордан Йовков» и СУ
»Христо Ботев» - гр. Тутракан да
бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2018-2019 година.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против –
няма
РЕШЕНИЕ № 641
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 и 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, находящ се в Ц.
С., общ. Тутракан, представляващ:
масивна сграда с площ от ХХ кв.м,
едноетажна , построена през 1970
г. в парцел отреден за озеленяване
в едно с отстъпено право на строеж
върху площ от ХХ кв. м, находяща
се в с. Ц. С., общ. Тутракан, кв.Х,
УПИ-Х, по плана на селото одобрен
със Заповед №324/22.08.1990г., при
граници и съседи: 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 и определя
пазарна стойност на сградата, ведно
с отстъпеното право на строеж в
размер на ХХ лв.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Пета от НРПУРОИ, при
начална тръжна цена от ХХ лв.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и
сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,

Против – няма
РЕШЕНИЕ № 642
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 и чл.
36 ал.1 т.1 от Закона за общинската
собственост, чл.4 ал.3, чл.40 ал.1
т.1 и чл.40 ал. 2 т.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет
гр.Тутракан:
1. ДОПЪЛВА Годишна програма
за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2018 г.,
приета с Решение № 516 по Протокол № 37/25.01.2018 г. на Общински
съвет гр. Тутракан:
В част III, буква Б ”IV” Прекратяване на съсобственост, чрез: доброволна делба; продажба частта на
Община Тутракан; изкупуване частта
на собственика:
- Прекратяване на съсобственост
чрез делба на имот № 7349ХХХ по
КККР на гр. Тутракан.
2. Дава съгласие да се прекрати
съсобствеността между Община Тутракан и П. Ш. С. с постоянен адрес гр.
ХХХ, ул. „ХХ „ №ХХ с ЕГН: 5902ХХХХ
и Ф. А. С. с постоянен адрес гр. ХХ,
ул.”ХХ” №ХХ с ЕГН: 5702ХХХХ върху
поземлен имот с идентификатор
73496.ХХХХ по КККР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.
год. на Изпълнителния директор на
АГКК – гр. София, чрез делба на
новообразуваните самостоятелни
поземлени имоти с проектни идентификатори 73496.ХХХ и 73496.ХХХ по
КККР на гр. Тутракан, съгласно скица
проект № 15-579203/15.08.2018 г.
издадена от СГКК Силистра, както
следва:
2.1. Ш. С. с постоянен адрес гр.
ХХХ, ул. „ХХ„ №ХХ с ЕГН: 5902ХХХХ
и Ф. А. С. с постоянен адрес гр.
ХХХ, ул.”ХХХ” №Х с ЕГН: 570ХХХХ,
получават в дял и стават собственици на поземлен имот с проектен
идентификатор 73496.ХХХ по КККР
на гр. Тутракан, с площ 823 кв.м.,
при граници съседи по кадастралната карта: 73496.ХХХ; 73496.ХХХХ;
73496.ХХХХ; 73496.ХХХХ; 73496.
ХХХХ; 73496.ХХХ и 73496ХХХХ
2.2. Община Тутракан получава в
дял и става собственик на поземлен
имот с проектен идентификатор
73496ХХХХ по КККР на гр. Тутракан,
с площ Х кв.м., при граници съседи
по кадастралната карта: 73496.ХХХХ;
73496.ХХХХ; 73496.ХХХ; 73496.
ХХХХХ; 73496.ХХХХ; 73496.ХХХХ и
73496.ХХХХХ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да сключи договор за делба.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 643
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 № 73496.ХХХ с
площ от ХХХ кв.м, местност” Зад
Болницата” по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед
№ РД-12-387/05.08.2008г. с НТП: За
земеделски труд и отдих, находящ
се в гр.Тутракан, общ. Тутракан,
обл. Силистра , съгласно АОС №
ХХ/08.06.2017 г. при граници и
съседи: 73496.ХХХХ; 73496.ХХХХ;
73496ХХХХ и 73496.ХХХХ
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 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: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 644

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 № 73496.ХХХХ с
площ от ХХХ 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 №
ХХХ/08.06.2017 г. при граници и съседи: 73496.ХХХ; 73496.ХХХ;73496.
ХХХ и 73496.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: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 645
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 № 73496.ХХХ с
площ от ХХХ 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 №ХХХ/08.06.2017 г. при граници и съседи: 73496.ХХХ; 73496.
ХХХ;73496.ХХХ и 73496.ХХХ .
- Утвърждава първоначална тръжна цена за имота в размер на 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: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 646
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 № 73496.ХХХ с
площ от ХХХ 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 № ХХХ/08.06.2017 г. при граници и съседи : 73496.ХХХ; 73496.
ХХХ;73496ХХХХ и 73496.ХХХ .
- Утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер на
ХХ лв. (триста седемдесет и девет
лева ).
- 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: 16 съветни-

26.09-3.10.2018 г.
ка, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 647
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 № 73496.ХХХ с
площ от ХХХ 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 № ХХ/08.06.2017 г. при граници
и съседи: 73496.ХХХ; 73496.ХХХ;
73496.ХХХ и 73496.ХХХ .
- Утвърждава първоначална
тръжна цена за имота в размер
на 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: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 648
На основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на
Ю. М. М., с ЕГН 490531ХХХХ, гр.
ХХХХ, ул. „ХХХ” № ХХ на стойност
ХХХ лева.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 14, Въздържали се – 2,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 649
1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68,
ал.2, чл. 69, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет гр. Тутракан
1. Разрешава изключение от
минималния брой ученици в паралелките на СУ „Христо Ботев”, гр.
Тутракан, както следва:
- В Xа клас, професионална
паралелка по професията „Програмист”, специалност „Програмно
осигуряване” – 17 ученици, с недостиг 1 ученик при минимален брой
ученици в паралелката 18.
- Осигурява допълнителни средства в размер на ХХХ лв.
В XIб клас, професионална паралелка по професията „Сътрудник
в бизнес услуги”, специалност
„Бизнес услуги” – 17 ученици с
недостиг 1 ученик при минимален
брой ученици в паралелката 18.
Осигурява допълнителни средства
в размер на ХХХ лв.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 650
На основание чл.21, ал.1, т.23
и ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от
АПК, Общински съвет гр. Тутракан
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на
Решение №627 по Протокол №44
от 26.07.2018 г. на Общински съвет
гр. Тутракан за Приемане на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за реда и условията
за управление и разпореждане с
общински жилища /приета с Решение № 213/30.10.2008 г., изм.
с Решение №№ 515/28.01.2010 г.
и 840/26.05.2011 г., изм. Реш. №
63/30.01.2012 г., доп. с Решение
№85 по Протокол №5 от 21.01.2016
г. като в §1 и §2, вместо „чл.4” следва да се чете „чл.3”, без да се изменя съдържанието на текстовете.
Гласували: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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ХОБИ
СМЯХ

Ɂɚɳɨɫɢɫɪɴɱɤɚɥɛɢɜɲɚɬɚ ɧɚɞɟɛɟɥɹɥɚ
ɫɢɜɴɜɎɟɣɫɛɭɤ"
Ƚɥɭɩɨɫɬɢɚɡɞɚɠɟɨɬɫɥɚɛ
 ɇɚɩɢɫɚɥɚ ɧɚ ɫɬɟɧɚɬɚ ɫɢ ɧɚɯȾɚɦɟɛɟɲɟɜɢɞɹɥɚɩɪɟɞɢ
ɱɟɠɢɜɟɟɧɚɪɴɛɚ
ɦɟɫɟɰ Ȼɹɯ ɫɴɳɚɬɚ ɤɚɬɨ ɬɟɛ
ɫɟɝɚ
Ʉɪɢɡɚɬɚ ɧɚ ɫɪɟɞɧɚɬɚ ɜɴɡ
ɪɚɫɬɜɋɬɨɥɢɩɢɧɨɜɨɧɚɫɬɴɩɜɚ
ɋɪɟɳɚɬɫɟɞɜɚɦɚɩɪɢɹɬɟɥɢ
ɤɴɦɝɨɞɢɲɧɚɜɴɡɪɚɫɬ
ȿɞɢɧɢɹɬɧɟɳɨɧɟɟ
ɜɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɋɟɦɟɣɫɬɜɨɨɛɹɞɜɚɉɚɞɚ
 ɓɟ ɫɟ ɪɚɡɜɟɠɞɚɦ ɇɟ ɫɟ
ɜɢɥɢɰɚɛɚɳɚɬɚɩɪɨɬɹɝɚɪɴɤɚ ɪɚɡɛɢɪɚɦɟɧɟɳɨɫ
ɯɜɚɳɚɹɦɢɝɩɪɟɞɢɞɚɩɚɞɧɟ
ɠɟɧɚɬɚ
ɧɚɩɨɞɚɈɛɥɟɤɱɟɧɨɜɴɡɞɴɯɜɚ
Ɇɢɧɚɥɨ ɜɪɟɦɟ ɋɪɟɳɚɬ ɫɟ
ɇɹɦɚɞɚɢɦɚɦɟɝɨɫɬɢ
ɩɚɤɈɧɹɜɟɱɟɜɟɫɟɥ
ȼɬɨɡɢɦɨɦɟɧɬɦɚɥɤɢɹɬɫɢɧ
 Ʉɚɤɜɨ ɫɬɚɧɚ" Ɋɚɡɜɟɞɟ ɥɢ
ɫɟɜɬɭɪɜɚɜɫɬɚɹɬɚ
ɫɟ"
Ɍɚɬɟɬɚɬɟɛɚɛɚɡɚɫɟɞɧɚɜ
Ⱥɧɟɉɨɜɪɟɞɢɫɟɤɨɦɩɸ
ɚɫɚɧɫɶɨɪɚ
ɬɴɪɚɋɟɞɧɚɯɦɟɫ
ɠɟɧɚɬɚɩɢɣɧɚɯɦɟɩɨɩɪɢɤɚ
ɇɹɤɴɞɟ ɜ ɉɟɪɧɢɤ ɫɴɩɪɭɝ ɡɜɚɯɦɟɬɹɧɟɛɢɥɚ
ɫɟɩɪɢɛɢɪɚɚɠɟɧɚɬɚɧɚɬɴɠɟ
ɥɨɲɱɨɜɟɤ
ɧɨɩɪɨɩɥɚɤɜɚ
ɉɟɲɨɦɢɫɥɹɱɟɫɢɢɦɚɲ
ɋɤɴɩɢɡɚɳɨɦɢɦɟɬɧɚɬɚɹ
ɥɸɛɨɜɧɢɰɚ
ɩɨɤɪɢɜɤɚɜɴɪɯɭɝɥɚɜɚɬɚ"
Ɉɬɞɟɤɧɚɞɟɤɦɚ""ɢɡɭ
 Ⱥɦɢ ɤɚɬɨ ɹ ɦɟɬɧɚ ɜɴɪɯɭ
ɦɹɜɚɫɟɉɟɲɤɨ
ɤɥɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɩɚɩɚɝɚɥɚ ɬɨɣ
Ɇɢɜɟɱɟɜɬɨɪɚɫɟɞɦɢɰɚɧɟ ɦɥɴɤɜɚ
ɫɢɦɟɛɢɥ
Ⱦɜɟ ɱɚɲɤɢ ɫɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ 
ȿɞɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚ ɦɢɧɚɜɚ ɩɨ ɟɞɧɚɬɚɡɚɤɚɮɟɚɞɪɭɝɚɬɚɡɚ
ɤɪɚɣɩɥɚɧɟɬɚɬɚɡɟɦɹɢɹɩɢɬɚ ɪɚɤɢɹ Ɍɚɡɢ ɡɚ ɤɚɮɟ ɤɚɡɚɥɚ
 Ʉɚɤ ɫɢ ɫɟɫɬɪɨ" ɇɟ ɫɴɦ ɬɟ Ⱥɡɫɴɦɩɨɯɭɛɚɜɚ
ɜɢɠɞɚɥɚɨɬɦɢɥɢɨɧɢɝɨɞɢɧɢ
Ɋɚɤɢɟɧɚɬɚ
 ɇɟ ɫɴɦ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɪɟ
 Ɇɨɠɟ ɢ ɞɚ ɫɢ ɩɨɯɭɛɚɜɚ
ɡɧɚɟɲɥɢɧɟɫɟɪɚɡɛɢɪɚɦɫ ɚɦɚɫɬɟɛɧɢɤɨɣɧɟɫɟɱɭɤɚ
ɯɨɦɨɫɚɩɢɟɧɫ
 ɇɟ ɫɟ ɩɪɢɬɟɫɧɹɜɚɣ ɳɟ
Ȼɚɛɨɫɤɚɤɜɨɞɨɣɞɟ"
ɦɢɧɟɂɦɚɯɝɢ
ɋɜɥɚɤɚ
Ⱥɡɚɳɨɬɚɬɤɨɤɚɡɚɱɟɞɹ
Ɇɟɠɞɭɩɪɢɹɬɟɥɤɢ
ɜɨɥɴɬɬɟɟɞɨɦɴɤɧɚɥ"
Ɉɥɟɥɟɦɢɥɢɱɤɚɤɨɥɤɨɫɢ

Забавна астрология
Любовният живот
на Везните
Изкусни любовници са Везните - това всеки знае. И
за тях всеки мечтае. Те разбират, че съблазняването е
изкуство, а не физическа атака. И шокират партньора
си по неочакван, интересен и тръпнещ начин. Ето как:
Везните все обичат да накланят надолу секс, нагоре любовта,
а може и обратно да подканят
на път да тръгне нечия душа.
На морската вълна живота
мечтаят си да изживеят те.
Напред, назад все търси се посока
и равновесие под синьото небе.
Те анатомията женска знаят.
Еротиката им е в кръвта.
Изкусно всекиго ще обладаят,
изтънчено подхвърляйки стръвта.
Но връзките им са нетрайни фриволен и повърхностен контакт.
Понякога дори случайни,
като например, среща във антракт.
За боди пейтинг те жадуват,
да нарисуват върху тялото река,
да легнат върху нея и да плуват
възбудата превръщайки в мечта.
По лукса падат си Везните шампанско, злато, диамант, сребро
и на кристал лъчите, в изискан, стилен ресторант.
И още може да се изговори,
но време е да замълча,
че тази нощ във тайни доби
ВЕЗНА ще ми покаже любовта.
Вече мълча!!!

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

СУДОКУ

26.09-3.10.2018 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Емоции в цвят

Калина ГРЪНЧАРОВА
ляскаво пъстроцветие в над 40 картини
ще посрещне всеки,
който реши да посети

Б

залата на Обредния дом в
Тутракан. Там, в края на
миналата седмица, бе открита изложба на Евмения
Станкова. Първа изложба

на картини, в които тя използва различни техники,
а в основата на идеята
за тях са нейните хиляди
снимки на река Дунав и
Тутракан. Част от тези
снимки тутраканци видяха
преди четири години, когато на същото място тя
откри първата си самостоятелна фотоизложба.
Тогава и сега страстта
на Евмения към красивото
и художествените багри
представи нейната съученичка Диана Маркова.
"Рисувам според моментната емоция" - обясни Евмения Станкова. По
образование, тя е учителка по изобразително
изкуство. Със сигурност
я познават в с. Черногор
и гр. Главиница - преподавала е в тамошните
училища.
"Да рисувам и открия
изложба е една моя мечта
с 30-годишна давност",

уточнява още тя.
Картините ще бъдат
експонирани в Тутракан
един месец, ако някоя от
тях ви хареса - можете да
си я купите. Всяка е при-

Земляческа среща в с. Варненци
ɑɨɜɟɤ ɛɟɡ ɪɨɞ ɢ ɪɨɞɨɜɚ
ɩɚɦɟɬɟɤɚɬɨɞɴɪɜɨɛɟɡɤɨɪɟɧ
 ɩɨɞ ɬɨɡɢ ɧɚɞɫɥɨɜ ɩɪɟɦɢɧɚ
ɡɟɦɥɹɱɟɫɤɚɬɚɫɪɟɳɚɜɬɭɬɪɚ
ɤɚɧɫɤɨɬɨɫɟɥɨȼɚɪɧɟɧɰɢɧɚ

ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɌɹɫɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ
ɨɬ Ʉɦɟɬɫɬɜɨ ȼɚɪɧɟɧɰɢ ɢ ɇɑ
ɋɜɟɬɥɢɧɚ   ɝ ɢ ɜ ɧɟɹ
ɭɱɚɫɬɜɚɯɚ ɪɨɞɟɧɢ ɠɢɜɟɟɳɢ
ɠɢɜɟɥɢ ɪɚɛɨɬɢɥɢ ɭɱɢɥɢ ɢ
ɠɟɥɚɟɳɢ ɞɚ ɠɢɜɟɹɬ ɜ
ɫɟɥɨɬɨ
ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫ
ɩɪɚɡɧɢɱɧɚ ɥɢɬɭɪɝɢɹ ɜ
ɯɪɚɦ ɋɜɏɚɪɚɥɚɦɩɢɣ
ɩɨɞɧɚɫɹɧɟ ɧɚ ɜɟɧɰɢ ɢ
ɰɜɟɬɹ ɩɪɟɞ ɧɨɜɨɨɬɤɪɢ

орето играеше навън. Грееше топло
слънце и пчеличките
жужаха. Лорето се наведе
да помирише една роза и
на нослето й кацна една
пчеличка.
- Сега ще те ужиля - каза
тя.
- Но защо? - учуди се
Лорето.
- Защото ми кацаш на
розата.

- Ако не ме ужилиш, аз ще
ти изпея песничка - помоли
момиченцето.
- Давай, пей! - съгласи се
пчеличката.
„На ризката, на джобчето
скъсало се копче. Боц оттук, боц оттам, джобчето
заших си сам.”
- Не ми харесва тази песен. Аз нямам нито ризка,
нито джобче, а само игла,
с която ще те ужиля.

ɬɢɹ ɩɚɦɟɬɧɢɤ ɧɚ ɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɜɴɜ ɜɨɣɧɢɬɟ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɨɛɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɤɴɳɚɜɫɟɥɨɬɨ
ɢɧɚɮɨɬɨɢɡɥɨɠɛɚ
ɂɦɚɲɟɢɤɭɪɛɚɧɡɚɡɞɪɚɜɟ
ɚ ɮɢɧɚɥɴɬ ɛɟ ɫ ɩɪɚɡɧɢɱɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɜɚɪɧɟɧɫɤɢɬɟ
ɫɚɦɨɞɟɣɰɢ
Ɂɟɦɥɹɱɟɫɤɚɬɚ ɫɪɟɳɚ ɛɟ
ɭɜɚɠɟɧɚɨɬɤɦɟɬɚɞɪȾɢɦɢɬɴɪ
ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚ ɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ Ⱦɚɧɚɢɥ
ɇɢɤɨɥɨɜ
“ТГ”

- Недей! Сега ще ти изпея
друга песничка. „За сладка
почивка е време - с балончета, с пръчици леки - като с
перца. Изписвам аз с букви
големи за всички деца. Лека
нощ, лека нощ, лека нощ.”
- Каква нощ? Сега е ден.
Не ми харесва тази песен
- ядоса се пчелата. - Сега
ще те ужиля.
- Добре, ще ти изпея още
една песен. И ако тази не

ти хареса, ме ужили.”Като
златна песъчинка с нежни
сребърни крила, сякаш огнено око е - трепка слънчева
пчела" - запя Лорето.
- О, тази много ми харесва! Сега ще отлетя при
моите сестри и ще им я изпея - каза пчелата и отлетя
от носа на Лорето.
А то остана да си мирише розата.

Читалищното настоятелство в Благоевград
- Васил Новоселски, който присъства на откриването, отправи своята
покана.

1. Къде се съдържа веществото генистен, което ни връща младостта?
а/ в соята
б/ в месото
в/ в царевицата
2. Къде живеят по-голямата част от младите хора?
а/ в Америка
б/ в Европа
в/ в третия свят
3. Кое тегло е условие за запазване на младостта?
а/ постоянното
б/ наднорменото
в/ 50 кг.
4. Кога се сключват най-голям брой бракове?
а/ между 22-25 години
б/ между 18-20 години
в/ между 25-30 години
5. С какво започва денят на Синди Крауфорд,
за да е млада?
а/ с гледане на изгрева
б/ с пиене на кафе
в/ с ядене на чипс
6. Кой рибен продукт удължава младостта?
а/ черният хайвер
б/ рибената кожа
в/ рибеното месо
7. Каква е тайната на младостта на Лили Иванова?
а/ яде мед
б/ ползва лечебна кал
в/ яде моркови.
8. Кое удължава младостта?
а/ водата
б/ плодовете
в/ зеленчуците
9. В кой период на младостта се изживява криза
на смисъла на живота?
а/ 28 - 33 години
б/ 20 - 25 години
в/ 21 - 22 години
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. В; 3. В;
4. А; 5. В; 6. А; 7. А; 8. В; 9. А;

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 септември - Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар,
ДГС-Тутракан
28 септември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник,
ДПС, ОбС-Тутракан
28 септември - Йозджан САБРИ, Ст.спец. "Горски
надзирател", Община Главиница
29 септември - Капка ЙОРДАНОВА, Куриер, Община
Тутракан
29 септември - Кристиян ЯКИМОВ, Ветеринарен техник, Община Тутракан, ТС "Борис Илиев, НЧ
"Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
30 септември - Никола ТОДОРОВ, Школа по китара,

дружена от сертификат
за автентичност.
Първите покани картините да видят и в други
краища на България вече
са факт. Председателят

младежка въпросителница

Мамо,прочети ми!
ƨǋǍǂǏǋǅǌǔǂǈƽǏƽ

Л

26.09-3.10.2018 г.

НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан
30 септември - Надежда ЙОРДАНОВА, Гл.спец. "МП",
Община Тутракан
30 септември - Светла НЕДКОВА, Чистач, Община
Тутракан
1 октомври - Кармен МИШУ-БОЙЧЕВА, Творец, Тутракан
2 октомври - Д-р Ирена БОНЕВА, Ротари Клуб Тутракан
3 октомври - Пенка МЕТОДИЕВА, Мед.сестра, ДГ
"Славянка", Тутракан
3 октомври - Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан

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