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Генерален майстор Петър ПАТРАШКОВ, Клуб на гълъбовъдите "Тутракански вятър":

Целта е да станем най-силният
клуб в България! Н

а 10 ноември любителите на гълъбите
- спортни и състезателни, имаха възможност да видят поредната
изложба, организирана от
Клуба на гълъбовъдите
"Тутракански вятър" и Община Тутракан. Изложбата
е част от годишния Спортен календар. В залата на
СУ "Христо Ботев" всеки
можеше да види красотата
на декоративните гълъби
и да научи за успехите на
състезателните спортни
гълъби. За тях - успехите,
разговаряме с генерален
майстор Петър ПАТРАШКОВ и първият въпрос,
логично е:
- Какво означава Генерален майстор?
- Да, Генерален майстор
съм на Тутракан и с второ
място Генерален майстор
за цяла България - 3-то
място за клас А, 4-то място за Б клас, за Е клас, за
на стр. 2

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2019
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

„Музиката - езикът на толерантността”общински преглед на турския фолклор
- Читалището в с.Зебил, община Главиница, домакинства събитието
на стр. 5

Тутракан сред "Богатствата на България" Нова книга на книжния пазар
в Тутракан
злезе от печат найновата книга на Васил Търпанов „Летопис на смутното време в
народното стопанство на
България (1944-2017)".
Летописът се базира на
спомените на автора и
на други личности за изграждането на народното
стопанство след 1944 г.
Включена е строителната
програма на ТКЗС-тата
в общината през периода
на социализма, както и
информация за Консервнотанкерното стопанство,
АПК и ДАП. Предприятия,
в които Васил Търпанов
е работил дълги години и
като участник в процеса
на изграждането и утвърждаването им разказва за
изпитанията, трудностите
и успехите, през които е

И

ултурно-историческото наследство на Тутракан – Исторически
музей, Етнографски музей
„Дунавски риболов и лодкостроене”, крепостта Трансмариска, Художествената
галерия „Жельо Тачев” и
Рибарската махала ще бъдат
представени в новия сезон

К

на предаването „Богатствата
на България” по бТВ през
2019. Музейните специалисти ще запознаят зрителя с
историята на двухилядолетното селище и ще разкажат
интересни факти, свързани с
бита и поминъка на града на
рибарите.
“ТГ”

3
преминал.
В книгата се откроява
субективната оценка на
Търпанов за личности, събития и процеси в „борбата по пътя”, както често
пъти се изразява авторът,
въпреки неговото искрено
желание за безпристрастна стр. 3
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Генерален майстор Петър ПАТРАШКОВ, Клуб на гълъбовъдите "Тутракански вятър":

НОВИНИ
МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДСТАВИХА ТУТРАКАН
НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Националната научна конференция на тема „Добруджа в
края на Първата световна война”се проведе на 13 и 14 ноември в Добрич. Петър Бойчев - директор на Историческия
музей, в съавторство с Радослав Симеонов, гл. експерт „Военни паметници” в Министерство на отбраната, изнесе научен доклад „Съглашенските войски в Добруджа - окупатори
или омиротворители?” Румяна Симеонова - зам.-директор
на Историческия музей представи темата „1918 г. - Тутракан
между надеждата и отчаянието”.
Организатори на научния форум са Регионален исторически музей-Добрич, Областен управител на Добрич, Община
град Добрич, Добруджански научен институт и Национален
комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна
война и участието на България в нея. В конференцията
взеха участие музейни специалисти, преподаватели във
висши учебни заведения и научни работници от страната.
НОВИТЕ КАСОВИ АПАРАТИ ЩЕ СА
НА ПАЗАРА ДО 40 ДНИ
В първата десетдневка на декември на пазара ще се
предлагат фискални устройства и системи, отговарящи на
новите нормативни изисквания, стана ясно на среща в НАП
с Българския институт по метрология (БИМ), мобилните оператори в страната, разработчиците на фискални софтуерни
системи, производители на касови апарати и бизнес организации. Към момента за изпитване в БИМ вече са предадени
12 модела фискални устройства, като се очаква те да бъдат
предложени за продажба в търговската мрежа до 40 дни.
Сроковете в законодателството, които изискват всеки
регистриран по ДДС търговец да модифицира или смени
фискалното си устройство до края на март 2019 г., а всички
нерегистрирани по ДДС да направят същото до края на
юни идната година са изпълними, ако всички заинтересувани страни започнат подготовката веднага, стана ясно на
срещата. Заради годишни загуби на хазната в размер на
над 330 млн. лв. от укриване на обороти и манипулиране
на фискални системи основно в заведения за хранене и
развлечения и обекти по курортите беше променено законодателството и бяха въведени изисквания данни за всяка
касова бележка да се изпращат в НАП, всеки фискален
бон да съдържа уникален QR код, позволяващ той да бъде
проверен от клиента с мобилно приложение. Според новите
правила служебните бонове се забраняват, а търговците,
които използват софтуер за управление на продажбите
трябва да свържат всички фискални устройства и принтери,
намиращи се търговския обект с него. Въвежда се и задължение търговците, които оперират електронни магазини да
ги обявят в приходната агенция.
На интернет страницата на НАП е публикуван специален
софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство,
може да провери дали то подлежи на доработване или не.
Справката е достъпна на http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/.
КРИМИНАЛЕ
Телевизор и прахосмукачка са откраднати от частен
дом в село Цар Самуил след разбиване на входната врата.
Престъплението е извършено в периода от 19 октомври до
9 ноември т.г. Образувано е досъдебно производство.
Водач, седнал зад волана след употреба на алкохол, е
установен от пътни полицаи. На 12 ноември около 16:00
часа в село Вълкан 58-годишният мъж управлявал лек автомобил „Ауди“, когато бил спрян за проверка и с трегер били
отчетени 2.3 промила алкохолно съдържание в издишания
от него въздух. Мъжът е отказал да даде кръвна проба и
е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано
бързо производство.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№53/07.11.2018 год.

ОНа основание чл. 150, ал. 8 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 128, ал. 3 от
ЗУТ, Община Тутракан Ви уведомява, че е одобрен и
съгласуван комплексен проект за инвестиционна инициатива, а именно:
„ПУП - План за застрояване на ПИ №102074 в землището на с. Белица с ЕКАТТЕ 03527, общ. Тутракан,
местност „Антимовския блок” е одобрен със заповед
№РД-04-1343/7.11.2018 г. на кмета на Община Тутракан
и е издадено разрешение за строеж №37/7.11.2018 г. за
обект: „Изграждане на инсталация за преработка на
етерично-маслени култури в поземлен имот №102074,
с. Белица, община Тутракан”
Възложител на проекта е ЗК „Изгрев-92”, с. Белица.
Заповедта може да се обжалва чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра в четиринадесет дневен срок от връчването на съобщението
на заинтересуваните лица при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс съгласно чл.
129, ал. 2 от ЗУТ.
Милен МАРИНОВ
Кмет на Община Тутракан
съгласно заповед №РД-04-1341/6.11.2018 г.

Целта е да станем най-силният...
от стр. 1
маратон над 700 км 3-ти
майстор, 3-ти Асов гълъб
за цяла България - летял
два маратона тази година,
като вторият маратон
беше 1000 км. 15-то място
национал за България, 4-то
отборно се класирах.
На първия маратон Хелм 1-во, 2-ро, 3-то, 8-мо, 12-то,
18-то място съм аз, който
от 16 гълъба на деня имаше
10 гълъба, които бяха тутракански за цяла България.
Първият полет имаше 1400
гълъба, 133 гълъбовъда, аз
и Андрей Андреев от Тутракан имахме 10 гълъба,
а цяла България имаше 6
гълъба, като той имаше 2,
аз имах 8. Първо отборно
беше при нас в Тутракан и
от там събрах 1-во и 4-то
място и станах 3-ти майстор на Е клас, за дългите
разстояния.
- В кои страни, в чии
небеса се правят тези
състезателни полети на
гълъбите?
- В Полша тази година
бяха националните полети
и дестинацията. Имам гълъби, които на деня са се
прибирали от 920 км. Имаше
6 гълъба от България, които
2-та дойдоха на деня, късно
вечерта, 20:54-21:05 часа.
12-то и 13-то място, просто системата ни изхвърля
по-назад.
- От кога се занимавате

с гълъби?
- От 2007 г. започнах да
гледам декоративни гълъбчета. През 2010 г. за първа
година пуснах в тутраканския клуб и от тогава съм
запален. Едно гълъбче се
прибра от дългите разстояния през 2011 г. и така много се запалих. Започнахме
да се състезаваме от 2014
г. официално. Оттогава
са и резултатите ни. И
тази година имам гълъбица, която се е прибрала
от Тарту, Естония. Много
тежък полет, в 21:12 дойде
гълъбицата, на 6-тия ден
имахме гълъби. Беше тъмно,
не съм очаквал, че може да
дойде тогава.
- Какво означават пръстените по краката на
гълъбите?
- Това са пръстени с
идентификационния номер,
годината и каква народност е. А това другото е
чип, който електронно се
отчита като дойде.
Тарту е една от най-сериозните дестинации, там
е много трудно. Тази ми е
третата година, в която
участвам в състезанието.
Първата година не можах да
прибера гълъбче, миналата
година 29-то интернационално - на 2-рия ден имах,
тази година на 6-тия ден.
Като цяло, стремежът
е на дългите разстояния,
защото там е по-голямата

конкуренция и за мен е попрестижно.
- По какъв начин след като
пуснеш гълъб от Естония
или Полша той се ориентира и се връща?
- По паметта, магнитното поле, миризмата, още
не могат да докажат с
точност. Слагат им GPS
на врата и проследяват гълъба от къде минава. Даже
е правен експеримент - на
Discovery, как отрязват ноздрите и ги пускат, за колко
време, по какъв маршрут
ще мине.
- С какво храните гълъбите?
- Храната, която ядат
моите гълъби, сам си я
правя, сам си я купувам,
защото финансовите ми
възможности са такива.
Не че не мога да си купя, но
съвсем малко количество,
защото аз имам много голям брой гълъби, около 230
състезателни. Разплодни
имам, увеличихме малко
бройката, защото трябва
по-голяма конкуренция. От
тези гълъби, които ми идват, възпроизвеждам техни
братя, сестри, братовчеди,
чичовци, всякакви такива
комбинации, за да може
да се побеждава, иначе,
ако само стоим с един и
същи на едно ниво се губи
смисълът. Като цяло, тази
година е добра за нас. Ще
видим догодина, ако се запа-

зят гълъбите, защото има
много болести, птичи грип,
грабливи птици, хищници.
Колкото и да ги гледаш,
колкото и да се стараеш и
всичко да е наред, просто
има такива моменти.
- Колко са членовете на
Клуба на гълъбовъдите
"Тутракански вятър"?
- 10 сме и сега приехме
още двама и станахме 12.
Надявам се, догодина 10
поне да се състезаваме,
защото може нещо да се
случи, всичко е възможно,
все пак сме хора. И да се
включим по-активно в националните състезания. Те
не са много, тази година,
примерно, бяха 3. Когато се
състезават повече гълъбовъди от даден град е много
по-добре, отколкото само
един или двама с малък брой
гълъби. Защото се пускат
1000 гълъба, от които 30
са на Тутракан и другите
970 са на другите и летят
в една групичка. Има си
специфичности, тънкости там, където, съединението
прави силата резултатите
са по-добри. Догодина очаквам да се включат и други и
се надяваме пак да победим.
Да сме живи и здрави, да
сме ентусиазирани, трябва
да детронираме цяла България и в близките 4-5 години
да сме една от водещите
сили в маратоните.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Родната ни памет и култура трябва да оцелеят!
а 31 октомври бяха обявени резултатите от конкурса за най-добро съчинение на тема "Моето читалище в
бъдещето" за ученици от общината.
След проверка на писмените работи и оценяване на достойнствата
им, бяха отличени съчиненията на
Мира Стойчева и Диляра Рашидова от СУ „Йордан Йовков” (на
снимката). Тяхното съдържание
и идейност са съвсем различни.
В едното преобладава песимизъм и липса на перспектива - това,
което чувстват много млади хора.
Причината за него е в кризата
на традиционните ни ценности и
фалшивия блясък на натрапени
ни такива от хора безродници и
либерални рушители на националната ни идентичност. На онези,
които искат децата ни да забравят
българския си корен!
В другото съчинение е обратното - вижда се „светлина в тунела”.
Мястото на новото време и новите
технологии, вграждането им в нови
читалищни форми. Едновременно
с това - и поддържане на класическите художествени форми, запазващи традиционната ни българска
култура.

Н

Благодарим сърдечно за искреността и положените усилия на
децата и им пожелаваме да са все
така креативни, уверени и независими. За нас и техните учители
остава ангажимента да положим

съвместно усилия за укрепване нашите деца! Нали те са нашето
на връзката между училищата и бъдеще, тях трябва да подготвим
читалището, за да съхраним бъл- достойно!
гарските културни ценности, да се
Йорданка ИВАНОВА,
обогатяваме взаимно в името на
Библиотекар
поддържане на българския дух у
НЧ „Никола Вапцаров -1873”,

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 ноември 2018 г.
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в
за заемане
едно направление:
1 оператор, производствена линия – средно образо- За обучение по време на работа
вание, двусменен режим на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
1 гладач, ютия – основно образование
2 сервитьори – няма изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен. За учителските места се
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Нова книга на книжния пазар в Тутракан
от стр. 1 стъпилите промени след
1989 г., за разрухата и ликвидацията на предприятия
и стопанства.
Принос за историята на
Тутракан са и автобиографичните данни на дейците
с личен принос за развитието на общината във всички
направления в Тутраканския
регион.
Като приложение в книгата е отпечатана и историята за създаването на
ТКЗС „Нов живот” в с. Шуменци и организационните
промени до ликвидацията

ност. Летописът е трибуната, чрез която авторът
желае да достигне до повече свои съграждани и
сподели своите спомени,
личностно отношение, да
защити и оцени времето
през посочения период. На
места авторът се отклонява от основната тема и
дава личностна оценка за
периоди от българската
история.
С голяма болка Васил
Търпанов разказва за на-

му с автор Димитър Илиев.
Летописът се издава
с финансовата помощ на
земеделски кооперации,
частни фирми и личности.
Представянето на книгата ще се състои на 22
ноември от 17:00 часа в
Обредния дом.
Книгата може да закупите в администрацията на
музея с цена 14 лв.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник
ПР на Исторически
музей-Тутракан

Прехвърляне на осигуряване от
универсален пенсионен фонд към НОИ
т началото на годината до
момента, в офис Силистра
на Национална агенция
за приходите са подадени 100
броя заявления от граждани за
прехвърляне на осигурителните
им вноски от универсални и/или
професионални пенсионни фондове във фонд „Пенсии“ на НОИ.
От 01.01.2018г. съгласно изменения в Кодекса за социално
осигуряване/КСО/, срокът за
упражняване на правото на избор
за всяко лице за промяна на
осигуряването му от универсален
пенсионен фонд/УПФ/ във фонд
„Пенсии за лица по чл.69“, става
индивидуален. Той се определя
от възрастта по чл.68, ал.1 от КСО,
на която конкретното лице ще
придобие правото на пенсия, но
не по-късно от пет години преди
навършването й, при условие че
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не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Лицата , на които до 31 декември 2018г. включително остават
по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл.68, ал.1
и на които не е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст,
могат еднократно, в срок до 31
декември 2018г. , да упражнят
правото си на избор по чл.4б за
промяна на осигуряването.
Промяната се извършва чрез
подаване на заявление по образец
в компетентната териториална
дирекция на НАП – лично или от
друго лице, разполагащо с изрично нотариално пълномощно,
както и по електронен път чрез
квалифициран електронен подпис
на лицето. Вноските започват да
се превеждат във фонд „Пенсии“
на НОИ от първо число на месеца,

следващ месеца, през който е подадено заявлението. Лицето може
да възобнови осигуряването си в
универсален пенсионен фонд след
една година, с подаване на заявление до пенсионноосигурителното
дружество по определен ред.
Лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд/ППФ/
могат еднократно да променят
осигуряването си от ППФ във фонд
„Пенсии“ на НОИ, също чрез подаване на заявление в компетентна
ТД на НАП.
Образец на заявлението може да
се намери на сайта на Агенцията
на адрес http://www.nap.bg/ , а с
притежаван персонален идентификационен код/ПИК/ може да
се направи „Справка за данни по
ДЗПО“, в която ще е отбелязано
наименованието на универсалния
пенсионен фонд или НОИ. “ТГ”

Местна инициативна група
"Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа" изпълнявя многофондова
Стратегия за водено от
общностите местно развитие
Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ чрез многофондово финансиране през
програмния период 2014-2020 цели постигането на ефект от концентриране на подкрепата върху интервенциите, които имат най-голяма добавена стойност по отношение на преодоляването на икономическите и
социалните различия в развитието на териториите.
Стратегията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е разработена върху основата на
трите програми - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г., и получава подкрепа от два фонда - Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ при изпълнение на Стратегията си за водено от
общностите местно развитие, следва политика на осигуряване на равен достъп на всички заинтересовани
лица, включително на хора с увреждания и представители на малцинствени и уязвими групи, до финансови
ресурси, до инфраструктура, продукти и услуги, създадени чрез средствата по Стратегията.
Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за изпълнение
на проекти е в размер до 3 442 230.00 лева. От тях 1 955 800.00 лева се предоставят от ПРСР 2014-2020 г.,
899 680.00 лева от ОПРЧР 2014-2020 г. и 586 750.00 лева са от ОПНОИР 2014-2020 г. Средствата, които
ще предоставя СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ в изпълнение на многофондовата си
Стратегия за водено от общностите местно развитие са предназначени за:

фаза.
Вече сме забравили грохота на
войните. Тревожат ни съвсем други работи. Но си струва от време
Стражин, успява да го превземе. на време да четем историята си,
Това са най-кръвопролитните за да не се повтаря. И да минем
сражения през Втората световна по една улица наречена „Страцин."
война, в която загиват близо 12
Историкът
500 българи през нейната втора

Улиците на Тутракан
ма една улица в Тутракан,
която се казва „Страцин.”
Хората, които не се занимават с история се чудят какво е
това име. Всъщност това е име на
село близо до Поморие, но дали
улицата е кръстена на него. С
какво то е заслужило това? Редно
е да се поровим в миналите дни.
И да се върнем към 1915 г.. През
октомври същата година тук се е
състояла битка между желязната
дивизия на генерал Рибаров за
освобождение на поробените от
сърбите българи. Един достоен
полковник взема участие в нея
и това е Алекси Попов, който
единствен придружава по-късно
героя от Дойран - ген. Владимир
Вазов на тържествата в Англия,
организирани от английските
ветерани през Първата световна
война. Победата при Страцин на
6 октомври 1915 г. води до пълно
разстройство на сръбския Кривопалански отряд. Всички редовни
и запасни войници от Македония,
мобилизирани насила в него, се
разбягват и минават на българска
страна. Македонските българи не
желаят да се сражават в армията
на техния поробител. Бойният дух
на сърбите пада силно и те вече
не са способни на решителна
съпротива.
Но дали това е дало повод на
Тутраканската администрация да
кръсти така улицата? По-скоро
това е заради Страцинско-Кумановската операция през Втората
световна война. Тя се провежда
от българските войски, за да се
пресече пътя на отстъпление
на немците. При ожесточените
битки при Страцинската позиция
и хребета Стражин, българските
войници отново показват невероятна смелост, като особено се
отличава Парашутната дружина,
която още с първата атака на
считания за непревземаем връх
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На 15 декември 2018 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10 часа.
Посещение в Музея на селото на неговото най-важно културно
събитие в края на годината провеждано в два дни – фестивал на
традициите и обичаите за Коледа и Нова година. Събитието има за
цел да възстанови атмосферата на традиционното село около Коледа и Нова година представяйки традиции, обичаи, ритуали - песни,
игри с маски, костюми, с участието на занаятчии и производители
на традиционната за Коледа храна.
12:00 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:30 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
18:30 - Отпътуване от Букурещ; 21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора
Цената не включва:
- Музей на селото - входна такса - 15 леи - възрастен, 8 леи пенсионери, 4 леи за ученици и студенти /трябва да представят
ученическа/студентска карта, за да ползват намаление/
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител - паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890, 0895 425453

Отварянето на мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, по които ще могат да
кандидатстват живеещите или работещите на територията на общините Главиница и Ситово, ще се оповестява с покана към заинтересованите лица за подаване на проектни предложения по Мерките, включени в
Стратегията. Специфичните за всяка мярка формуляри и необходими документи, с които ще се кандидатства,
ще бъдат приложени в специална обява на Интернет адреси:
www.mig.glavinitsa.org
www.eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599,
факс: 086362258, e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, www.mig.glavinitsa-sitovo.org; www.eufunds.bg.
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С почит към родолюбивите просветители
представиха Ценка Бойчева, д-р Стоянка Димова,
Димитрина Рашева, Румяна
Капинчева, Петър Бойчев директор на Историческия
музей в крайдунавския град,
Михаил Слободанов, Антония Камбурова, Даниела
Кръстева и самодейци при
НЧ “Н.Й.Вапцаров”.
“На днешния ден се вглеждаме към най-светлите
имена на българското духовно минало и настояще.
Народните будители са
светъл пример за нас. Те
са ни завещали своята
смелост и честност, своята дълбока любов към
отечеството. Поклон и към
вас съвременни будители
о традиция Общинският съвет на БСП
- Тутракан отбеляза тържествено Деня на
народните будители. “На
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на Тутракан” - с тези думи
към присъстващите се
обърна Вяра Емилова - член
на ИБ на БСП.
Поздравление отправи и
Лиляна Димитрова - председател на Обединението
на жените-социалистки в
крайдунавския град.

Здравето - най-голямото богатство на човека

Е

С награда стартира новият
творчески сезон за Школата
по изобразително изкуство
и керамика в Зафирово

Десетгодишната Весела Цонева
Аврамова (на снимката) от Школата по изобразително изкуство
и керамика към НЧ „Христо Ботев
- 1901 г.”, с. Зафирово завоюва
второ място в Раздел "Приложно
изкуство" в първа възрастова група
в 15-я Национален конкурс „Златна
есен - плодовете на есента”, който
се проведе през м.октомври в гр.
Севлиево.
В конкурса участваха 392 рисунки, 57 творби в раздел „Приложно
изкуство”, а в раздела за написване
на есе, съчинение или стихотворение на същата тема тази година
участваха 87 творби.
В надпреварата се включиха
деца-творци от 96 школи, клубове,
училища, читалища и самостоятелно участващи творци от 22 области
от цяла България. Журирането
се осъществи от специалисти в
областта на изобразителното и
приложното изкуство и специалист
по български език и литература в
съответствие със Статута на конкурса. Журито бе в състав: Дамян
Петров - художник, Велизар Захариев - скулптор и Снежана Нанкова
- Старши учител по български език.

Конкурсът е организиран от Министерството на
образованието и науката,
Национален дворец на
децата гр. София, Община
Севлиево и ЦПЛР - Детски
комплекс „Йордан Йовков”, гр. Севлиево. Целта
на конкурса е да стимулира творческата енергия
на децата в областта на
изобразителното и приложно изкуство за изявата
им, като млади таланти, да
представи България, като
държава с традиции в отглеждането на земеделски
култури и прибирането им.
Конкурсът се провежда в
три раздела: изобразително и приложно изкуство и
литература и в три възрастови групи: 6-10 г.; 11-13
г.; 14-18 г.
Децата от Школата по
изобразително изкуство
и керамика към НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” в с.
Зафирово участваха със
свои произведения в два
раздела - Изобразително
и Приложно изкуство и
в две възрастови групи:
6-10 г. и 11-13 г.
За конкурса те изпратиха шест
рисунки и четири скулптурни
творби. Рисунките бяха сътворени
от Весела Аврамова - 10 г., Преслав
Михайлов - 11 г., Дейвид Кямилов
- 8 г., Преслава Костадинова - 8
г., Емил Кямилов - 9 г. и Емилия
Демирова - 8 г., а скулпторите от
Весела Аврамова, Емил Кямилов и
Преслав Михайлов, който участва
с две скулптурни творби.
Една от скулптурите, а именно
на Весела Аврамова, бе отличена с
второ място, за което получи плакет, грамота и предметна награда.
НЧ „Христо Ботев - 1901 г.” в с.
Зафирово бе удостоено със Специална грамота за участие и отлично
представяне, а ръководителката
на Школата - Лорета Станева, със
Сертификат за високи педагогически и художественотворчески
постижения, достойно защитени
с участието на възпитаници в XV
Национален конкурс „Златна есен
- плодовете на есента”.
Пожелаваме на всички деца
успешен творчески сезон!
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

къща можеш да си купиш пресни
производи от домашни животни,
обработени билки и подправки.
Можеш да си направиш разходка
и да си налееш лечебна вода от
голямата чешма.
Но най-важното е, че след лечението си тръгваш без болката

или с намалена чувствителност.
След престоя за лечение, оставаш
и с добри впечатление от обслужването в санаториума. Поради
положителните ефекти, които
получават посетителите, санаториумът е търсен и записването става
с месеци напред.

тители. В годините на робство и безправие, те са отваряли очите на българите
за светлината на буквите и
знанието, за нашето славно

нас.” - отбеляза в словото
си към присъстващите на
срещата Данаил Николов,
общински председател на
БСП в Тутракан.
На срещата присъстваха
поети, учители, историци,
общественици от Тутракан
този ден отдаваме почит минало. Народните буди- и региона. Лично творна родолюбивите просве- тели са светъл пример за чество, история и музика

Анастасия ЯКОВА
дно от богатствата на България е наличието на лечебни
води. Води, които помагат
за възстановяване здравето на
човека. Селище с чудодейна вода
са намира недалеч от Тутракан.
Това е с.Овча могила и неговият
балнеосанаториум. Води се като
болница за рехабилитация и възстановяване. Сградата е обновена
и се предлагат 10-12 процедури.
Лекува широк кръг от заболя-

15 - 21.11.2018 г.

вания на опорно-двигателният
апарат и мускулите, заболявания
на периферната нервна система
и обмяна на веществата. Водата е
единствена в страната - средно минирализирана, която се използва
за лечение. Сградата разполага със
160 легла и 80 стаи, които отговарят на съвременните стандарти.
Посетителите се обслужват от
лекари, медицински и обслужващ
персонал. При моето посещение
ме изненада доброто обслужване
с положително, грижливо отно-

Художникът
Атанас МИНДОВ

шение към пациентите. Посрещат
всеки посетител с усмивка, готови
да отговорят на изискванията им.
Комфорт на настроението се създава чрез разговори с чувство на
хумор. Храната също отговаря на
нужните стандарти. Всички процедури се извършват в сградата,
която е на 4 етажа, като на всеки
етаж има отделение за процедури, които не са по-малко от 4 на
ден. След почивка можеш и да се
разходиш.
Селото съществува от 1688 г., но
с друго име. Населението е отглеждало предимно овце. Те заболели
от чума и това наложило да бъде
преместено на сегашния терен.
Затова е наречено Овча могила.
Можеш да се разходиш до могилата и да си налееш от чудотворната
вода. Интерес представлява старинната вековна църква, украсена
с красиви орнаменти. Селото е
живо, има голямо обновено учили-

ще - прогимназия със 100 ученика.
В момента местното население с
доброволен труд изграждат парк.
В центъра можеш да отмориш на
площада пред красив фонтан и
паметници на местни загинали
войници. Читалището „Светлина”
разполага с библиотека с много
цени книги.
Приятна изненада е картинната
галерия на известния местен художник Атанас Миндов. Роден в
селото, работил като преподавател
в Художествената академия и във
Великотърновския университет.
Неговите картини са обиколили
Европа. В момента живее в селото
и разказва на посетителите за
художествените творби - картини
и скулптури, изложени в две зали.
Всичките произведения са дарени
на селото от него. В Пенсионерския
клуб, приятна жена разказва за
изявите на вокална група с песни
от местен фолклор. От частна
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„Музиката - езикът на толерантността”- 90-годишен юбилей на
общински преглед на турския фолклор читалището отбелязаха
в село Цар Самуил

съботния 10 ноември в зриПриветствие към всички участници
телната зала на НЧ „Христо и гости на празника поднесе Неждет
Ботев-1954 г.“ в с. Зебил се Джевдет - кмет на Община Главиница.
проведе Общински преглед на худоЗа втора поредна година, по време
на Прегледа на художествената самодейност, имаше номинации „Най-малък
самодеец“ и „Най-възрастен самодеец“, които получиха статуетка и грамота, връчени лично от кмета Неждет
Джевдет. Това са Хаял Орхан - на 5 г.
и Маринка Енева Спасова - на 77 г. - и
двамата са самодейци в НЧ “Св. Св.
Кирил и Методий-1942 г.“, с. Коларово.
Класирането по раздели е следното:
Вокална група /над 18 г./
I място - ВГ „Саман Йолу“- НЧ „Христо Ботев-1945 г.“, с. Дичево
II място - ВГ „Карадърларски звуци“ НЧ „Янко Забунов-1957 г.“, с. Черногор
II място - ВГ- НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий-1942 г.“, с. Коларово
III място - ВГ „Айватлълар“ - НЧ
„Светлина-1960 г.“, с. Звенимир
I място - ВГ „Косарки“- НЧ „Ведрина-1997 г.“, с. Косара
Вокална група /до 18 г./
I място - ДВГ - НЧ „Светлина-1943
жествената самодейност, Раздел II - г.“, с. Калугерене
Турски фолклор. В прегледа участваха
самодейци от 12 народни читалища на
територията на община Главиница.
Общинският преглед дава възможност за разкриване на красотата и
многообразието на турската етническа
общност, както и за опазване и популяризиране на фолклорното богатство.
Сред присъстващи в празничния ден
бяха Месут Алиш - Председател на Общински съвет-Главиница, Сюзан Хасан
- зам.-кмет, Соня Петкова - зам.-кмет,
Ашкън Салим - Секретар на Община
Главиница, Насуф Насуф - областен
председател на ДПС-Силистра, кметове по населени места и общински
съветници.
Изпълненията на самодейците бяха
оценявани от жури в състав - Мюмюне
Хаккъ, Хабил Курт и Мюмюн Галиб.

В

II място - ДВГ - НЧ „Стефан Караджа-1950 г.”, с. Суходол
III място – ДВГ- НЧ „Бъднина-1941
г. ”, с. Бащино
Танцова група
I място - ТГ „Пъстра китка“- НЧ
„Зора-1954 г.“, с. Листец
II място - ТГ- НЧ „Светлина-1968
г.“, с. Вълкан
III място - ТГ- НЧ „Стефан Караджа-1951”, с.Падина
III място - ТГ „Суходолче“ - НЧ
„Стефан Караджа-1950 г.”, с. Суходол
Индивидуално изпълнение
I място - Мерлин Динчер - НЧ „Янко
Забунов-1957 г.“, с. Черногор
II място - Себахат Хайредин - НЧ
„Светлина-1960 г.“, с. Звенимир
III място - Руйа Левент - НЧ „Стефан
Караджа-1950 г.”, с. Суходол
Обичай
I място - „Къна Геджеси”- НЧ „Зора1954 г.“, с. Листец
II място - „Саяджък” - НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Коларово
III място - „Хъдърлез” - НЧ „Светлина-1968 г.“, с. Вълкан
Поощрителни награди получиха:
Скеч „Чобан Мехмед” - НЧ „Светлина-1960 г.“, с. Звенимир
Скеч „Севгий Аръйорум” - НЧ „Христо Ботев-1954 г.“, с. Зебил
Нурел и Бурчин - НЧ „Светлина-1960
г.“, с. Звенимир
Мелис Рамадан - НЧ „Христо Ботев-1954 г.“, с. Зебил
Есра Ергюн – НЧ „Христо Ботев-1954
г.“, с. Зебил
Елис Фуат – НЧ „Христо Ботев-1954
г.“, с. Зебил
Адлен Недим – НЧ „Христо Ботев-1954 г.“, с. Зебил
Класираните в призовите тройки
получиха статуетки, грамоти и парична
награда,а носителите на поощрителни
награди - грамота и парична награда.
На всички читалища бяха връчени Грамоти за участие и достойно представяне.

Община Тутракан
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обявяват конкурс

„Клас на годината” - 2018/2019
Критерии за участие:
- допуснати до 10 неизвинени отсъствия;
- няма наложени наказания или допуснати противообществени прояви;
- реализирани по идея на класа училищни изяви;
- други участия и дейности в национални, общински и други форуми.
В надпреварата могат да участват желаещите класове от V до Х от училищата в община Тутракан.
НАГРАДАТА - екскурзия до забележителна дестинация на България.
Очакваме да заявите своето участие до 30.06.2019 г. в сградата на Община
Тутракан, стая №18 МКБППМН.
Допълнителна информация на тел: 0893411092

Докажете, че точно вие можете!

Присъстващите бяха поздравени
от зам.-кмета Петя Князова-Василева и председателя на Читалищното настоятелство Адем Адем,
които връчиха грамоти и плакети
на самодейци и хора свързани с
местното читалищно дело през
годините.
Гости на празника бяха още
Тодорка Ангелова - секретар на
МКБППМН, общинските съветници
Нехат Кантаров, Ангел Иванов и
Али Риза, кметът на с.Шуменци Калина Михайлова, представители
на читалищата на селата Нова
Черна, Старо село, Шуменци, Преславци и Търновци, които връчиха
Поздравителни адреси и подаръци.
Децата от ДГ "Полет" в селото също
поднесоха своите поздравления
от сцената.
Юбилеят бе придружен и от
голям празничен концерт, в който
"Читалището е пространството
на културната памет съхранило
доброто на националната традиция, за да продължаваме връзката
с корените на миналото. То е
място на знанието, на развитие
на талантите и сцена за изява на
всеки - каза в словото си секретарят на НЧ "Искра - 1928 г." в с.
Цар Самуил - Румянка Лазарова,
по време на юбилейното честване на 90-годишния юбилей на
културната институция, което се
проведе на 3 ноември т.г. - Оттук са
минали няколко поколения творци,
танцьори, певци, музиканти, хора
на различна възраст, в сърцата
на които завинаги ще
остане любовта към
песента ,танца, музиката и литературата.
През този период в читалището са работили
детски танцов състав,
клуб за народни танци, фолклорна група,
турски танцов състав,
клуб „Млад приятел
на книгата” театрален
колектив. Благодарим
ви самодейци, благодарим ви за желанието, отдадеността
и самоотвержения
труд, които полагате,
да гори огъня в това
читалище".

участваха ученици от местното основно училище, група „Фолклорна
искра”, Танцов клуб „Хармония",
Надежда Илиева, Али Бедри, Басри
Бедри и Шамси Ниязи, Йорданка
Донева.
Кметът на с.Цар Самуил Мехмед
Юмер, който е музикален талант,
не за първи път показва своето
изкуство на сцената - той изпълни
две песни и рецитира стихотворението "Песен за човека".
Специалното участие в юбилейния концерт бе на самодейците от
НЧ "Н.Й.Вапцаров" - Тутракан. На
сцената пяха Елица Камбурова и
Детска вокална група "Щурчета", а
вихрените танци - от ТФ "Дунавска
младост".
“ТГ”

Приказки за възрастни

Щастието на мечока и мишката
а мечока и мишката им
се родили синове. Те
отишли при вълшебника, който раздавал щастие.
Обаче, мечокът изблъскал всички и се наредил най-отпред, а
мишокът останал най-отзад.
Вълшебникът дал щастие на
мечока. То било голямо, защото
лапите на мечока били големи.
Той радостно си тръгнал за в
къщи. За мишока щастието не
стигнало и той си тръгнал с
празни ръце.
- Каква беда - заплакала жена
му. - Няма щастие за нашия син.
- Нищо, жено. Важното е, че
имаме син. Когато порасне сам
ще намери щастието си.
Когато синът пораснал, пожела да тръгне на път, за да си
търси щастието. И понеже бил
приятел с мечока-син, той също
пожелал да тръгне с него.
- Но нали ти имаш щастие?

Н

Къде ще ходиш? Стой
си в къщи! - увещавали
го близките му.
- Искам пък! - тропнал мечокът-син с
крак.
Опаковали му щастието добре, не само
неговото, но и на бащата, и на майката, и
на бабите, и на цялата
рода. Той го метнал на
рамо и тръгнал с мишока-син.
На него му било леко и пътят
спорял, защото нямало какво
да носи. Стигнали до една река.
Мишокът-син се засили и я прескочил, а мечокът-син не могъл да
направи това заради щастието,
което носел. И си останал там.
За да минава времето пилеел
щастието небрежно, подритвал
го, замерял гадинките. И така
го свършил. Дошла зимата. Мечокът се простудил и умрял. Ще

рече човек, че умрял от щастие,
но съвсем не е така. Той просто
умрял от студ.
А мишокът син бродил дълго.
Не може да се каже, че намерил
щастие. Намерил други неща жена, която му родила син. Той
на свой ред застанал на опашката за щастие. И на свой ред не го
получил. Обаче си помислил: „Аз
съм щастлив и без щастие. Какво
по хубаво от това.”
Из ”Несериозните
Архимедовци”
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ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД-04-1366/13.11.2018 г.
гр.Тутракан

№ РД-04-1367/13.11.2018 г.
гр.Тутракан

№ РД-04-1368/13.11.2018 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 №676 по Протокол №47 от
25.10.2018 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, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. Крайбрежна №64, УПИ - VIII в кв.2 по плана на
„Рибарска махала” с идентификатор №73496.500.1230 по КК и КР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, представляващ: незастроен поземлен имот с площ от 221 /двеста
двадесет и един/ кв.м, съгласно АОС №2330/16.10.2018 г., при граници
и съседи: северозапад - улица с №73496.500.636; североизток - поземлен имот №73496.500.1231 и №73496.500.4108; югоизток – поземлен
имот №73496.500.1228 и №73496.500.1229; югозапад - поземлен имот
№73496.500.1226, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 1900,00 лв. /Хиляда и деветстотин лева/
без 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 07.12.2018 г. от 11:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: 200,00лв. / Двеста
лева/, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок
от 16.11.2018 г. до 15:00 ч. на 06.12.2018 г., без да се дължат лихви за
периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 95,00 лв./ деветдесет и пет 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 на касата към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 16.11.2018 г. до 15:00 ч. на 06.12.2018 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
06.12.2018 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 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.
- Декларация за липса на задължения.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
06.12.2018 г., в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 14.12.2018 г. от 11:00 ч. в заседателната зала
на Общината, при същите условия. 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 10.12.2018 г. до 15:00 ч. на 13.12.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т. I.4 се внася по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 10.12.2018 г. до 15:00 ч.
на 13.12.2018 г. 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.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община 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 №675 по Протокол №47 от
25.10.2018 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, находящ се в гр.
Тутракан, общ.Тутракан, ул.Кръстю Стоянов №6 в кв.11, по ЗРП от
2006г. с идентификатор №73496.500.1318 по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ: незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 82
/осемдесет и два/ кв.м, съгласно АОС №1875/22.06.2015 г., при граници и съседи: север - поземлен имот №73496.500.1317; изток - улица
№73496.500.831; юг - поземлен имот №73496.500.1322; запад - поземлен
имот №73496.500.1317, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 900,00 лв. /деветстотин лева/ без 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 07.12.2018 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: 100,00 лв. /Сто лева/, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 16.11.2018 г. до 15:00 ч.
на 06.12.2018 г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите
по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 45,00 лв. /четиридесет и пет 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 на касата към информационния център по сметка на Община
Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090
в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 16.11.2018 г. до 15:00 ч. на 06.12.2018 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 се 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
06.12.2018 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 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.
- Декларация за липса на задължения.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
06.12.2018 г., в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 14.12.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на
Общината, при същите условия. 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 10.12.2018 г. до 15:00 ч. на 13.12.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т. I.4 се внася по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 10.12.2018 г. до 15:00 ч.
на 13.12.2018 г. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч.
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.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община 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 №678 по Протокол №47 от 25.10.2018
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, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Вит" в кв.40 по ЗРП от 1976 г. с идентификатор №73496.500.2746
по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г.
на ИД на АГКК гр. София, представляващ: незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 564 /петстотин шестдесет и четири/ кв.м, съгласно
АОС №479/21.04.2009 г., при граници и съседи: север - поземлен имот с
идентификатор №73496.500.2745; изток - поземлен имот с идентификатор №73496.500.2744 и част от улица с идентификатор №73496.500.827;
юг - улица с идентификатор №73496.500.827; запад - поземлен имот
№73496.500.1412 и поземлен имот №73496.500.1409, при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена - 5800,00 лв. /Пет хиляди и осемстотин лева/
без 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 07.12.2018 г. от 10:30 часа в заседателната
зала на Община Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга: 300,00 лв. /Триста лева/, се внася
по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 16.11.2018 г. до 15:00 ч.
на 06.12.2018 г., без да се дължат лихви за периода, през който сумите по
депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 232,00 лв. /двеста тридесет и два 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
на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан:
IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”,
клон Русе в срок от 16.11.2018 г. до 15:00 ч. на 06.12.2018 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 се 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 06.12.2018
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 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.
- Декларация за липса на задължения.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16:00 ч. на
06.12.2018 г., в Информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг - При неявяване на кандидати,
търгът да се проведе на 14.12.2018 г. от 10:30 ч. в заседателната зала
на Общината, при същите условия. 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 10.12.2018 г. до 15:00 ч. на 13.12.2018
г. Депозитът за участие в повторния търг, определен в т. I.4 се внася по
банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500,
BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 10.12.2018 г. до 15:00 ч.
на 13.12.2018 г. 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.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

хоби
сМЯх

Горивата поскъпнаха, за- че всички в автобуса чакат
щото поскъпна транспорта отговора!
на горивата, поради поскъпване на горивата!
- Дядо, ти като беше
млад какво можеше да имаш
- Сине, тъп си като ей за 100$?
тая маса! - и чука по ма- 10 години момчето ми!
сата.
- Тате, някой чука.
В съда:
- Остави, аз ще отворя...
- В началото на брака мъжът ви нямаше ли някакви
- Бихте ли ми опаковали положителни качества?
храната за в къщи ? Не
- Ами... Имаше! Но свършимога да изям всичко.
ха до стотинка!
- Госпожо, това е шведска
маса!
Харизма - това е нещо
тайнствено, което го има
- Ракия пиеш ли?
в плешивите скучни мили- Да, по празниците.
онери!
- Аха. Кога са празниците?
Татко Карло много се
- Като има ракия!
накарал на Буратино, след
като го хванал да разглеж- Госпожице, не бяхте ли да под чaршафите, списаВие тази, която снощи тан- ние на IKEA...
цуваше на масата по бельо?
- Аз, по бельо?!? ...Вие май
Съседката:
сте си тръгнал рано...
- Искаме с дъщеря ми да
си вземем кученце, но съСъпругът се прибира от пругът ми е против.
командировка и гледа в пе- Колко против?
пелника димяща пура.
- Съвсем категоричен е,
- Тая пура пък откъде казва - "Няма да разхождам
дойде? - пита той.
кучето."
- От Хавана е! - чува се
горд глас откъм гардероба.
Слага Иванчо статус във
Фейсбук:
- Тате, какво е оргазъм?
- Купих си ново колело.
Татееее, защо мълчиш?
Асанчо коментира:
- Виж, хлапе, проблемът
- Крада го...
не е във въпроса, а в това,

Забавна астрология
Шефът Скорпион!
Редица шефове са Скорпиони. А бе, може
да са Овни, Риби, Лъвове и така нататък, но за
подчинените са Скорпиони. Затова има няколко
основни правила на взаимоотношенията с шефа
Скорпион.
1. Той е много обидчив. Затова ласкателството е първото и
най-важно нещо, когато говорите с него. Всъщност е по-добре да
слушате. Така няма да се изпуснете да кажете нещо, което може
да го обиди. Но, ако сте непредубеден към него ще разберете, че
това не е обидчивост, а лесна ранимост. Който както го разбира.
2. Шефът Скорпион е много злопаметен. Той ще помни някое
прегрешение двеста години. Обаче, ако се опитате да го разберете, ще ви хрумне, че това е техния начин да се съхранят и
защитят. Който както го разбира.
3. Шефът Скорпион никога не може да мълчи и преглъща.
То затова и е шеф. Той ще ти натрие носа, ще те нахока, ще ти
скръцне със зъби. Но това е, за да ти отвори очите. За да ти покаже
каква глупост си направил. Който както го разбира.
4. Шефът Скорпион е много краен. За него нещата са или бели,
или черни. Или хубави, или лоши. Няма никакви нюанси. Среден
път за него няма. Обаче често средата води към застой. Затова не
е ли по-добре да се стремим оттатък нея. Който както го разбира.
5. Шефът Скорпион много се пали. Той ври и кипи във всяка
работа и изисква това от подчинените си. Това е доста досадно,
обаче нали така се променя света. Който както го разбира.
Изобщо шефът трябва да бъде Скорпион. За да върви работата!
Астрологът

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

7
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

15 - 21.11.2018 г.

8

таМ, КраЙ реКата...

15 - 21.11.2018 г.

Изложба на гълъби

азгодишната изложба на
гълъби протече под знака
на 45-годишнината от създаване на Клуб "Тутракански вятър"
и 40 години от първата изложба
организирана от Клуба.
Гълъбите - декоративни и спортни, бяха позиционирани в спортния
салон на СУ „Христо Ботев” в
Тутракан.
На събитието присъстваха Петя
Князова - зам.-кмет на Община
Тутракан и председател на Общинската експертна комисия по
спорт и Васил Дойнов - ст. експерт
„Спорт, туризъм и младежки дейности” в Община Тутракан.
Специални гости от Плоещ
(Румъния) бяха Ялчин Тулеш
член на румънската Федерация на
гълъбовъдите-професионалисти
и неговият син Денис. Те бяха
членове на оценяващата комисия
в категория „Стандарт” заедно с
Михаил Методиев и Игор Шербанов. В категория „Декорация” съдийстваха Константин Методиев,
Пею Пеев и Иван Цветков, които
представиха и собствени колекции
в тази категория.
Раздадени бяха купи, грамоти
и медали на номинираните в
различните категории за полети
Сезон 2018:
Клас „СТАНДАРТ“ - 1-во място
Мъжки - Светослав Слободанов;
Клас „СТАНДАРТ“ - 1-во място
Женски - Светослав Слободанов;
I-во място клубно, 5-ти нац.,59-

Т

- Андрей Андреев;
I-во Място Бузъу/120 км, Гълъб
№66924/2017-м - Анатолий Костадинов;
I-во Място Нова Каховка UA 620
км, Гълъб №52564/2015-м - Анатолий Костадинов;
I-ви Асов гълъб Категория A-B-G
едногодишни, Гълъб №66269/2017м - Джунеит Вели;
II- ри Асов Клас G едногодишни,
Гълъб № 66212/2017-ж - Джунеит
Вели;
I-ви Асов гълъб, на клас А,
едногодишни Е клас, Гълъб
№73073/2017-ж - Ивайло Ноев;
Biels Podlaski 1028 km, Гълъб
№10780/2016 г. -м - Ивайло Ноев;
I-во Място, Николаев, UA 540
km, Гълъб №52944/2015г - м Сашо Петров;
II-ри Асов гълъб, Категория В,
едногодишни, Гълъб №66114/2017
ти интер нац., Тарту Естония 1580 г. - м - Сашо Петров;
км, Гълъб №1484618/2014 г. Ж ДЕКОРАЦИЯ
Петър Патрашков;
Обща колекция - декоративни
II-ро място Тарту Естония 1580
км, Гълъб 67025/2015 г. М - Димитър Делев;
-во Място Яш-2 / 350 км,
№76762 /2017 г. -М - Валентин
Йорданов;
III-то Място Вилнее-1 UA 720 км,
Гълъб №/63902/2016 г-м - Валентин Йорданов;
II-ри Асов гълъб Категория А
Многогодишни, №15628/2016-м Ангел Таков
Асов гълъб Категория G Едногодишни, №66409/2017-М - Ангел
Таков
ГЕНЕРАЛЕН МАЙСТОР - Петър
Патрашков;
I-во място,15-то място нац.,
Bielsk Podlaski PL 1000 km,
№52800/2015 г.-М - Петър Патрашков;
I-во място,12-то място нац.,
Terespol PL 920 км, Гълъб
№15445/2016 г.-ж - Петър Патрашков;
I-во място, Розивка UA 820 км,
Гълъб №15499/2016-м - Димитър
Делев;
I-во място, Р.Сарат/150 км, гълъби - Бял гълъб - суинг - ВаГълъб №66028/2017-м - Димитър лентин Бъчваров;
Делев;
Обща колекция - Декоративни
Асов гълъб на Маратон Е клас(над гълъби - “Еднокачулест русенски”
700 км), Гълъб №15207/2016-м - - Ергюн Аязов;
Андрей Андреев;
Обща колекция - Декоративни
II-ри Асов гълъб на Клас G ед- гълъби "Кабаци" - Данаил Николов;
ногодишни, Гълъб №66816/2017-м
Обща колекция - Декоративни

козметична въпросителница

гълъби “Булани“, Шериф Моролу;
Обща колекция - Декоративни
гълъби - Константин Методиев;
Обща колекция - Декоративни
гълъби - Иван Петров;,
Обща колекция - Декоративни
гълъби - Декоративни гълъби Пеньо Цветков.
“
ТГ”

Мамо,прочети ми!
Готованка

аба Меца цяло лято наготово яла, дебеляла. Кога
зима наближила, в дупката
си тя се скрила, дълбоко заспала.
Другите животни се събрали и
против Мецана заревали:
- Ние отдих никога не знаем, а
тя наготово дебелее. Цяла зима
все се излежава!
- Смърт, смърт заслужава!
- Да дойде тук пред царя!
- Пред него, нека отговаря!
Лъвът пратил Зая Бая да повика
на съд Баба Меца. Ходил Заю,
ходил и се върнал. Кой Мецана от
сън би помръднал! Що да сторят?
Отложили съда за напролет.
Пуква пролет. Грейва топло

Б

слънце. Баба Меца от сън се събужда и излиза навън, из гъстака.
Тича Заю и на Меца дума:
- Хайде с мене, Бабо Мецо,
че Лъвът те вика. Страшен съд
те чака!
Баба Меца се уплашва, ала
тръгва със Зая Бая. Стигнали при
Лъва. Наоколо се събрали всичките животни. Заревали против
Меца:
- Ах, Мецано, готовано!
- Да лежиш ти цяла зима!
- Де това го има!
- Смърт, смърт да отсъди Лъвчо!
Баба Меца поклон сторва и на
лъва сладкодумно заговорва:
- Чуй ме, Лъве! Не току-тъй аз

се излежавам. Баба Зима и
Пролетта с това улеснявам,
Те до мене се допитват. Щом
на лява страна легна, зимата
започва. Падат мъгли. Сняг
завали. Всичко леденее.
Мраз затрещи. Скреж заблести. Бесен вихър вее. Ала щом на
дясна страна се обърна, баба Зима
си отива. И пристига Пролетта
красива. Грее слънце. Зеленей
тревица. Пее песен подранила
птица. За всичко туй смърт ли
заслужавам?
Усмихнал се Лъвчо, па й рекъл:
- Браво, Мецо, браво! Знаеш
добре да се излежаваш. Но умееш
и отговор да даваш. Хайде иди си

1. С коя друга дума думата „козметика” има
еднакъв корен?
а/ космос
б/ коса
в/ косопад
2. С какво избелвала кожата си жената на Нерон?
а/ тебешир
б/ захар
в/ оцет
3. Как се казвало в миналото червилото?
а/ червена роза
б/ червена кръв
в/ пръчицата на Ерос
4. Кой първоначално е използвал червилото?
а/ жените
б/ хетерите
в/ мъжете
5. Къде е измислен лакът за нокти?
а/ Китай
б/ Япония
в/ Индия
6. От кога датира най-старият парфюм?
а/ от 1000 години
б/ от 2000 години
в/ от 4000 години
7. Кога е създадена модерната синтетична боя?
а/ 1800 г.
б/ 1909 г.
в/ 1907 г.
8. За какво използвали гъркините космите от
кози около 3000 год. преди Христа?
а/ за вежди
б/ за мустаци
в/ за четки
9. Кой въвежда модата с маслата за тен?
а/ Коко Шанел
б/ Франк Синатра
в/ Рузвелт
10. Какво няма известната Мона Лиза?
а/ вежди
б/ бенки
в/ очила
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. А;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. А; 10.А

и живей си, както си живяла!
Животните заревали:
- Долу Лъвчо! Не ни трябват
съдници такива! Не искаме готованци! Да се махат далеч от
гората! С труд и правда тука ще
живеем!
И животните задружно пропъдили надалеко ленивата Баба
Меца и закрилника й Лъвчо.
Ран Босилек

Мамчето

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

16 ноември - Д-р Юрий ВАСИЛЕВ, Стоматолог, Ротари
17 ноември - Нурай ВЕХБИ, Директор на ОП "БКС",
Клуб Тутракан
Община Тутракан
16 ноември - Шенол МОЛЛА, Общински съветник от
19 ноември - Младен ГАНЕВ, Изпълнител ОбС, Община
ДПС, ОбС-Тутракан
Тутракан
17 ноември - Румен ТРОСКОВ, Аниматор, Община
21 ноември - Крум РАДКОВ, Гл.спец. "Инфраструктурно
Тутракан
развитие", Община Тутракан

Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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