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След реконструкция на бивше училище:

Обучителен център за доброволци
в с.Белица - единствен на Балканите
т 12 септември т.г
стартира изпълнението на проект „Joint
volunteering for a safer life,
ROBG - 332 - „Съвместно доброволчество за побезопасен живот”, който
се изпълнява от Община
Тутракан в партньорство
с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита
на населението" към МВР,
Република България, Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния и
Националната асоциация на
доброволците в Република
България, чиито представители дадоха начална пресконференция на 27 ноември
т.г. в Тутракан.
Участниците в нея бяха
приветствани от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, а конкретика
по проекта представи неговият ръководител Валя
Христова. Той е финансиран
по Програма Interreg V - A
на стр. 2
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На 30 ноември (петък), 17:00 ч.:

Грейва Коледната елха в Тутракан
И

стинско коледна феерия ще се разиграе в парк на ОЦИД!
А подаръците са безброй, но... само за послушните!
"Христо Ботев" само след ден. Ще гостува не
И после... После ще грейне Коледното дърво! За да
кой да е, а популярният Чичо Скруч! Какво ще
стори той ще разберат всички, които бъдат в парка ни донесе настроение, щастие и много късмет през
в 17:00 часа, за да разгадаят тази театрална интрига. следващата година!
И музика ще има - за всички от сърце, от талантите

С Международен турнир по
борба в Главиница почетоха
бореца Али Раим - Кешан
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След реконструкция на бивше училище:

НОВИНИ
ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ ЗАЕДНО ОРГАНИЗИРА
АКЦИЯ „МЕСЕЦ НА ЗДРАВЕТО“
През месец декември Граждански съвет ЗАЕДНО
ще организира здравни пунктове във всички населени
места в Община Тутракан. В тях наши доброволци
ще мерят кръвното налягане на желаещите граждани
безплатно. Акцията е във връзка със статистиката
на Национален статистически институт, според
която всеки трети българин има проблем с кръвното
налягане, но половината от тях не знаят. Това води
до сериозни смущения в живота, ако не бъде овладяно
навреме. Графикът за посещения на населените места,
местонахождението на мобилния пункт и часовете, в
които ще се предлага услугата ще бъдат обявени в
следващия брой на в. "Тутракански глас", както и на
Фейсбук страницата на Граждански съвет ЗАЕДНО.
ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ ЗАЕДНО ОРГАНИЗИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ“
Граждански съвет ЗАЕДНО организира благотворителна кампания за събиране на хранителни продукти
от първа необходимост. Събраните продукти ще бъдат
дарени на социално слаби семейства и самотни възрастни хора, живеещи в риск от социално изключване
поради бедност.
Приканваме жителите на Община Тутракан да се
включат в благотворителната акция, за да могат
повече наши съграждани да посрещнат подобаващо
коледните празници.
Във връзка с организирането и провеждането на
благотворителната кампания, молим жителите на
общината да:
1. Се включат като доброволци в акцията, за да
можем да съберем повече продукти и да зарадваме
повече нуждаещи се;
2. Изпращат имена и адреси на нуждаещи се, като
съобщение на нашата фейсбук страница „Граждански
съвет ЗАЕДНО“;
3. Приканваме жителите на селата да предоставят
складови помещения във всяко населено място, което
да бъде регистрирано като пункт за събиране на
продуктите. Подходящи за целта са помещения на
пенсионерски клубове, магазини, читалища, кметства.
Нека Рождество влезе във всеки дом!
За повече информация: 0877 244 339
ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА
ПРАТКИ ЗА КАНАДА
„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че
по искане на Канадски пощи, временно се преустановява приемането на всички пратки /писма, колети и EMS
пратки/ за Канада в пощенските станции. Причината
е, че ротационната стачка на пощенските служители
в Канада продължава. Обработката и доставката на
вече изпратени пратки след началото на стачката на
22 октомври 2018 г., се извършват с големи закъснения.
Стачката ще се отрази сериозно и на обработката
и доставката на входящите пратки от Канада, като
се очакват сериозни забавяния.
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на октомври в трите бюра по труда в област
Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 5101. Техният брой леко се увеличава със
114 в сравнение с края на септември, а от началото на
годината до края на октомври числеността на регистрираните безработни в областта намалява с 21%. Като търсещи
работа лица са регистрирани и 203 заети, 41 учащи и 101
пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,2%,
при 11,0% през предходния месец. /В сравнение с октомври 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2
процентни пункта./ На база административната статистика
на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната
безработица за страната за октомври 2018 г. е 5,9 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.
По общини регистрираната безработица в абсолютен
брой и относителен дял има следния вид: най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,4%
/521 безработни лица/, следват общините Главиница 22,9% /765/, Ситово - 19,2% /289/, Алфатар – 19,1% /189/,
Дулово – 16,0% /1545/, Тутракан – 7,5% /393/, и най-ниско
в община Силистра - 6,0% /1399/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата
над 1 година) са 2300 (45,1%) от всички регистрирани безработни в областта, като броят им за един месец е намалял
с 80. Над 74 % от тях са без специалност, а тези с основно
и по-ниско образование са 71%.
По професионален признак регистрираните безработни
са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%,
специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и пониско образование - 55%, хората със средно образование
са 37%, а висшистите – 8%.
КРИМИНАЛЕ
Пластмасов контейнер за смет е изгорял в Тутракан.
Пожарът възникнал на 24 ноември около 13:00 часа и е
бил погасен от екип на местната противопожарна служба.

Обучителен център за доброволци
в с.Белица - единствен на Балканите
каза по време на пресконференцията Юлиян Грънчаров,
нач.-отдел "Международни
проекти" в Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" към
МВР.Което е предпоставка
и възможност в него да се
обучават доброволци и от
други балкански страни.
Иван Видоловски, председател на Националната
асоциация на доброволците в Република България
уточни, че доброволците
трябва да отговарят на

от стр. 1
Румъния - България и е на
стойност 998 815,75 евро,
от които 85% са съфинансиране от Европейския
фонд за регионално развитие, а 15% национално и
собствено съфинансиране.
Продължителността на
изпълнение е три години.
Проектът разглежда общите предизвикателства,
свързани с управлението
на риска и реагирането
при извънредни ситуации в
трансграничния регион на
Румъния и България и има за
цел да подобри теоретичната и практическа готовност на местните звена
от доброволци и да ускори
тяхната координация и
ефективна реакция в случай
на бедствие в региона.
След проучване и оценка
на настоящата ситуация,
направеният анализ ще
послужи за разработването
на Доброволчески план за
реагиране при извънредни
ситуации по време на 5-дневен уъркшоп, който ще се
проведе в Тутракан.
Освен това ще бъде
разработена и съвместна
програма за обучение на
доброволци на три езика
- български, румънски и английски. Предвидени са уъркшопи освен в Тутракан, и в
градовете Плевен, Крайова
и Велико Търново.
Една от най-важните дейности в този международен
проект е изграждането
на Обучителен център за
доброволци в с. Белица.
Той ще се помещава в бившето училище, което след
реконструкция и строител-

но-монтажни дейности ще
може да приема по 50 души
при осъществяването на
обучения на български и
румънски доброволци. Предвидени са места за настаняване, административни и
складови помещения, спортни зони и площадки.
Ще бъде доставено специализирано оборудване
- тренировъчна кула за обучения и цялостни защитни
костюми за пожарогасене,
които ще бъдат използвани
при обученията на доброволците.
Планираният период, през
който трябва да бъде обособен Обучителния център,
е от януари 2019 г. до август 2020 г.
При провеждането на
обучения главна роля ще
играят Инспекторатът
за извънредни ситуации,
Румъния и Националната ситуация на доброволците в
България. Те ще се провеждат в периода септември
2020 - август 2021 г. След
предварителен подбор на
доброволци от трансграничния регион, в обучения-

та предвидени в проекта
ще бъдат включени 144
български и 72 румънски
доброволци.
Обученията включват
теория и практически занятия и ще се провеждат
в два етапа. В първия са
планирани 6 сесии за 216
доброволци в Тутракан, а
във втория - две сесии за
най-добрите 20 обучаващи
се в Констанца.
Центърът за обучение ще
бъде първият по рода си
на Балканския полуостров,

изискванията на специална
Наредба на Министерския
съвет за създаване на доброволчески формирования,
а Асоциацията притежава
лиценз за това.
Набирането на доброволци и в България, и в Румъния,
не е лесна работа, стана
ясно още на пресконференцията, но е важна и наложителна за безопасността на
населението.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Днес ще заседава Общински съвет-Тутракан
Н
а 29 ноември Общински съвет-Тутракан
ще проведе редовно
заседание. Най-напред
съветниците ще разгледат предложението
за актуализация на поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи
към 30.11.2018 г. Общата
сума за капиталови разходи е 2 230 994 лв., като
целевата субсидия от
Републиканския бюджет
е 451500 лв.
В дневния ред е и докладната записка за при-

емане и одобряване на
инвестиция, представляваща актив-публична
общинска собственост,
извършена от „ВиК” ООД,
гр. Силистра през 2018 г.,
както и предоставяне за
управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени и
реконструирани части от
водопроводната мрежа в
гр.Тутракан.
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост ще бъде
допълнена, след което

ще бъдат приети
решения по няколко разпоредителни
сделки с такива
имоти.
„Ремонт на
Обреден дом” е
обектът, с който
Община Тутракан
ще кандидатства
през 2019 г. по
Проект "Красива
България" - това
е предложението,
което също ще
стои на вниманието на общинските
“ТГ”
съветници.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 ноември 2018 г.
1 мияч на съдове, ръчно – без изисквания за заемане
3 сезонни работници, горско стопанство – без изисквания за заемане
1 санитар – без изисквания за заемане
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване
за заемане
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в
едно направление:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
Работни места за младежи до 29 години, разкрити изисква педагогическа правоспособност.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова

регион

29.11-5.12.2018 г.

Местният парламент на Ситово проведе
ноемврийското си заседание

а проведеното редовно заседание на
Общински съвет-Ситово на 26 ноември т.г.
бяха приети вътрешните компенсирани промени
на капиталовите разходи
по конкретно предложени
обекти, финансирани от
целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г. и
актуализация на същите.
Капиталовите разходи за
настоящата година са в
размер на 1 573 173 лв.,
като 332 хил.лв. е целевата
субсидия, а 1 241 173 лв. са
от собствени приходи.
Общинските съветници

Н

приеха Годишна програма за
развитие на читалищната
дейност през 2019 г., в
която са включени всички
предложения за дейности на
читалищата в 11 населени
места в общината. Те отхвърлиха искането на двете
читалища в с.Ситово - НЧ
"Христо Смирненски" и НЧ
"Възраждане 2017", за допълнително финансиране от
общинския бюджет с общо
11 хил.лв.
Със свое решение Общинският съвет направи
промени в Наредба № 1 за
опазване на обществения
ред и чистотата на община

Ситово, с които се унифицираха административнонаказателните разпоредби
с действащото национално
законодателство.
Бе приет Анализ на потребностите от подкрепа
на личностно развитие
на децата и учениците в
община Ситово за периода 2019-2020 г., както и
актуализиран списък на
длъжностите, имащи право
на транспортни разходи

на с.Попина, тъй като ще
заеме 60% от сегашната
лодкостоянка, която се
ползва масово от население
и е от обществена значимост за него. Освен това, в
Общинския съвет е внесена
и подписка от населението
на с.Попина против монтажа на съоръжението.
За безвъзмездно ползване от Клуб "Еделвайс" бе
предоставено помещение,
което е дарено на Община

за сметка на общинския
бюджет.
Общинският съвет не
разреши на силистренска
фирма монтаж на понтонен пристан в землището

Ситово, а с приетото решение се изпълнява волята
на дарителя - местен бизнесмен.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Приключва приемът на заявки по Компонент II за хора с увреждания на
проектите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”
о 14 декември 2018 г. /
петък/, включително, работодателите ще могат
да подават заявки за наемане на
безработни лица по Компонент II
на проекти „Обучения и заетост”
и “Обучения и заетост за младите
хора”, информират от Агенцията
по заетостта. С подадените в тримесечния период на прием заявки
се очаква да бъдат достигнати
заложените индикатори и заделеният финансов ресурс по двата
проекта, в резултат, на което след
тази дата заявки няма да бъдат
приемани.
Набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица
с трайни увреждания по Компонент
II на двата проекта започна на 15
август 2018 г., като целта на компонента е да се даде допълнителна
възможност за устойчива заетост
на една от най-уязвимите групи на
пазара на труда. Проектите се реализират с финансовата подкрепа
на Европейския социален фонд на
Европейския съюз по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020.
До края на октомври 2018 г. в
страната са регистрирани 193 499
неактивни и безработни лица. От
тях 13 876 са хора с увреждания,
като 728 са младежи на възраст
до 29 г. включително, а лицата
над тази възраст са 13 148. Според извършения от Агенцията по
заетостта анализ на получените до
момента заявки по двата проекта,
се наблюдава повишен интерес от
страна на тази целева група след
стартиране на приема на заявки за
разкриване на свободни работни
места. Данните от извършения
анализ сочат, че Агенцията по
заетостта има възможността да
удовлетвори всички подадени
заявки от работодатели от реален
сектор и институции на местното
самоуправление.
Към настоящия момент по Компонент II на проект „Обучения и за-

Д

етостза младите хора” във всички
области на страната са подадени
общо 403 заявки от работодатели
за разкриване на 891 свободни
работни места за безработни
младежи с трайни увреждания до
29 години включително. Обучения
по професионална квалификация
и/или ключова компетентност
ще преминат 34 от младежите.
Сключени са 152 договора на
обща стойност 4 393 089,42 лв. за
разкриване на 273 работни места.
По Компонент II на проект „Обучения и заетост” във всички области на страната са подадени общо
2352 заявки за разкриване на 8688
свободни работни места за безработни лица с трайни увреждания
на възраст над 29 години. 1057 от
лицата ще преминат обучения по
професионална квалификация и/
или ключова компетентност. Към
настоящия момент са сключени
583 договора на обща стойност
27 493 092,68 лв. за разкриване
на 1724 работни места.
Към настоящият момент в териториалния обхват на област
Силистра, са подадени 11 заявки от
реален сектор за разкриване на 12
свободни работни места, за хора
с трайни увреждания, с необходим
финансов ресурс в размер на 195
817.32 лв. по проект "Обучения и
заетост на младите хора". По-голяма част от разкритите работни
места са в сферата на услугите,
като се наблюдава най-голямо
търсене за длъжността „Продавачконсултант”.
По данни на Агенция по заетостта, регистрираните за периода
август-октомври 2018 г. безработни лица с трайни увреждания
до 29 години, на територията на
областта са 22. Тази бройка може
напълно да удовлетвори заявените
свободни работни места.
Досега по проект "Обучeния и
заетост" в област Силистра, са
подадени 99 заявки от работодатели от реален сектор и 16 от

институциите за местното самоуправление за разкриване на 418
свободни работни места, за хора
с трайни увреждания, с необходим
финансов ресурс в размер на 6 474
031,20 лв. За 85 обявените свободни работни места, работодателите
са предвидили включване в обуче-

ние за придобиване на професионална квалификация или ключова
компетентност. По-голяма част
от разкритите работни места са
в сферата на услугите, като се
наблюдава най-голямо търсене
за длъжностите „Изпълнител” и
„Работник озеленяване”.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1445/26.11.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№012034, с площ от 3,001 /три декара и един кв.м/ дка, с
начин на трайно ползване „нива”, трета категория, находящ
се в землището на село Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, местност „Орта йолу” по Картата на възстановената собственост
на с. Цар Самуил.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена 3
051,00 /три хиляди петдесет и един лв./лева.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 305,10 /триста
и пет лева и десет стотинки/ лева се внася в срок в срок
от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041445/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 ч.
на 20.12.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1445/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 09:30 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
09:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1446/26.11.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим
имот - публична общинска собственост, а именно ЯЗОВИР,
представляващ имот с идентификатор №03527.50.107 по
КККР на с. Белица, местност „Антимовски блок”, с площ
от 42,424 дка, за срок от 10 /десет/ години, за развъждане
на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане
на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност,
свързана с обекта.
Търгът ще се проведе при първоначална годишна наемна
цена 1 950,00 /хиляда деветстотин и петдесет лв./ лева без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 195,00 /
сто деветдесет и пет лева/ лева се внася в срок в срок
от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041446/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
(Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до
16:00 ч. на 20.12.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1446/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
10:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.
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Работна среща по обхващане и включване Петър Бойчев
в образованието на деца и ученици награден за участие в
родолюбиво дело

рез месец ноември
в класните стаи на
училищата в Тутракан са влезли още 4 ученици и две деца в детските

П

градини - това отчете на
работна среща проведена
на 22 ноември екипът, който работи по Механизма
за съвместна работа на

Моето семейство

ристияните отбелязват
на 21 ноември църковния празник Въведение
Богородично - един от великите
вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава
"предвестник на Божието благоволение към хората"е посветен на
християнското семейство и на православната християнска младеж.
Прекрасен повод чрез урока
за християнското семейство бе
да си припомним с учениците от
IV“б“клас от СУ „Христо Ботев“ и
техните учители г-жа В.Кирилова
и г-жа А.Чобанова, че топлината
на семейното огнище, обичта
и разбирателството с близките
хора са най-важното нещо в живота, сподели Стефка Капинчева,
библиотекар в Детски отдел на
читалищната библиотека.
В деня на този светъл хрис-

Х

институциите по обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст. В екипа са
включени представители
на детските градини, училищата на територията
на община Тутракан, както
и на РУ на МВР и отдел
„Закрила на детето".
На срещата присъства
Марин Ботев от Регионалното управление на
образованието-Силистра.
През м.декември са планирани още обходи по домовете на деца и ученици, за
които има риск от отпадане от училище и детска
градина или са напуснали
преждевременно образователната система.
С Постановление 100
от 8 юни 2018 г. Механизмът е постоянно действащ и ще се прилага по
отношение на децата и
учениците, които не са
обхванати в образователната система, за които
има риск от отпадане от
а 20 ноември в Разучилище и детска градина
град бе представена
или са напуснали преждекнигата „Военната
временно образователна- памет на Разград". Книгата
та система.
“ТГ” е издание на Разградския
регионален исторически
музей и като един от авторите, директорът на Историческия музей в Тутракан
- Петър Бойчев, бе отличен
с грамота от Областния
управител на Разград за
„участие в родолюбивото
дело.”
Сборникът е посветен
на 100-годишнината от
Първата световна война и
съдържа богат материал
по темата - статии за
участието на разградчани
във войните, списъци на
загиналите, богата библи-

Н

Васил Търпанов
представи новата си книга

тиянски празник бе оформен
кът с творчеството на децата
- стихотворения, рисунки, посветени на семейството и всички,
които обичат този светъл ден.
Празникът започна с разговор на
тема „Какво е семейството…“ и
тематична презентация. В приятната обстановка библиотечният
специалист припомни за смисъла
и символиката на този светъл ден,
за ценностите, на които възпитава,
за святата грижа към децата, за
любовта и смирението, от което
всички имаме нужда. С много
топлина и талант, децата изразиха
обичта си към мама, татко, баба,
дядо, своето братче или сестриче
като рецитираха стихотворения.
а 22 ноември в
На активните участници бяха връОбредния дом пред
чени грамоти, а за всички имаше
обществеността
питка и бонбони, както повелява
на Тутракан бе предтрадицията.
ставена най-новата
книга на Васил Търпанов "Летопис на смутното време в народното стопанство на
България (1944-2017).
Спомени".
Книгата 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
Консервно-танкерното стопанство, АПК

Н

ография, а в основната си
част е каталог на паметниците, съхранили паметта
за загиналите във войните.

поетично
Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Опаковане на спомени
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
преминал.
Като приложение в
книгата е отпечатана
и историята за създаването на ТКЗС „Нов
живот” в с. Шуменци и
организационните промени до ликвидацията
му с автор Димитър
Илиев.
Летописът се издава
с финансовата помощ
на земеделски кооперации, частни фирми и
личности.

„Споменът е непрекъсващо творчество.“
(Оскар Уайлд)
Ще махнем маските на сноби,
до весело ще се наводкам,
и скелетът във гардероба
ще спи, а с теб ще си припомним:
Гагарин, Лидия* и Гунди,
съждения без страх, без скоби,
и даскалите неподкупни,
душа-байрак, без кукиш в джоба.
И глупости на недоумък
които само с теб си знаем,
и снимките на „Фото Живко“
с физиономии на заем.
Пиянство първо, дамаджана
баща ти сложил до главата,
любов, фантазии пияни
от голота неосъзната.
Нещастно детство ли! Вървете…
(не ща да ви го кажа прямо)
на оня плаж, при греховете,
с Лазурен бряг или с Маями!
Отплава Белият ни кораб.
Не ми се спи! Налей отново!
Да спят отплавалите хора!
Аз спомените опаковам!
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Ученици и учители от Румъния Правила по време
посетиха СУ "Йордан Йовков" на Коледните пости
с идея за организирани
взаимни посещения, на които да се посетят исторически места за двете
страни, да се организират дейности - спортни,
танцови и други, участие
в съвместни проекти.
Учениците размениха профилите си в социалните
мрежи и обещаха пак да
се срещнат.
Гостите от Румъния
бяха приети и от кмета
на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов, а
след училищното гостуване се отправиха към
Мемориален комплекс „Военна гробница - 1916“, за
да поднесат венци в знак
на признателност към загиналите техни прадеди.

а 24 ноември, в СУ
"Йордан Йовков"
в Тутракан имаха
удоволствието да посрещнат румънска група
- учители и ученици от
училище по икономика
„Virgil Madgearu“ от град
Плоещ, окръг Прахова. Те
бяха придружавани от Тодорка Ангелова, секретар
на МКБППМН към Община
Тутракан.
Групата включваше и
ветеран от войната Николае Димач. Тя бе
ръководена от професор
Самойла Йон и в нея бяха

Н

още пет ученици от 11
клас, Воуку Лоредана учител по румънски език,
Попеску Флорентина - начален учител от училище
„Profesor N. Simache“ и
Богдан Йоница - общински
съветник от град Прахова. Заедно с тутраканските ученици от 9 и 10
клас гостите разгледаха
училището, кабинетите,
обмениха опита си в областта на образованието
с учителите.
Румънските гости предложиха тригодишен договор за партньорство,

1. В основата на поста е борбата с греха чрез въздържане
от храна. Именно въздържанието, а не изнемогата на тялото, затова всеки трябва да съизмери своите сили, своята
подготовка и готовност да пости с правилата за спазване
на постите.
2. Постът е аскетичен подвиг, изискващ подготовка и постепенност. Необходимо е постенето да започва постепенно.
Отначало се започва с въздържание от блажна храна в
сряда и петък през цялата година.
3. Желаещите да постят трябва да се посъветват с опитен
духовник, да му разкажат за духовното и физическото си
състояние и да го помолят да благослови поста.
4. Болните задължително трябва да се посъветват с лекар.
Бременните жени трябва да се отнасят много внимателно
към постенето. На малолетните деца и пътешествениците
се разрешава облекчен режим.
5. Заговява се (започва се приемането на блажна храна)
след дълги пости в празничните дни след литургията, което
също трябва да става постепенно.
6. При постите съществуват шест степени на строгост:
- всичко освен месо (Месни заговезни)
- вкусване на риба
- гореща храна с растително масло
- гореща храна без мазнина
- студена храна без мазнина и без топли напитки (т.нар.
сухоежбина)
- пълно въздържане от храна.
В дните, когато се разрешава риба, е позволена и гореща
храна, приготвена с растителна мазнина.
7. Пост телесен, без пост духовен, не допринася за спасението на душата, дори напротив, може да бъде и духовно
вреден, ако човек, въздържайки се от храна, се прониква
със съзнание за собственото си превъзходство. Истинският
пост е свързан с молитва, покаяние, въздържане от страсти
и пороци, изкореняване на лошите дела, прощаване на
обидите, въздържание от съпружески живот, изключване
на увеселителни и зрелищни мероприятия, дори гледане
на телевизия.

Постни тиквички за мили гости

В с.Подлес изграждат
православен параклис
Коледна томбола!
Заповядайте в магазин "Чист дом", гр.Тутракан,
ул. "Искър" №1!
Право на участие има всеки клиент при покупка
над 10 лв. и представен ТАЛОН
от в. "Тутракански глас" - до 31.12.2018 г.
Голямата награда - Мултикукър (уред за бавно
готвене) и още... много атрактивни награди Ви
очакват!

Ако дойдат ви през коледните пости
непоканени, но симпатични гости,
с ястие великолепно ги гостете
тиквички им направете!
Прости тиквички? Така не може.
Как за гости, мили боже?
Споко! Разрежете ги на две!
Със лъжица изстържете ги добре!
После намажете със зехтин!
Настържете чесъна любим!
Сиренце, масло и магданоз сложете
и готово - тиквичките напълнете!
Запечете ги във силна фурна
и от гостите ще има хвала бурна.

Приказки за възрастни

Малката тревичка

родължава изграждането на параклиса в село Подлес,
община Главиница. Продължава и набирането на финансови средства за неговото завършване.
"Обръщаме с гореща молба към всички, които искат да
подкрепят това Боголюбиво начинание за завършване на
строежа, сподели кметският наместник Милена Атанасова.
Нашият Господ казва: Давайте и ще ви се даде: мярка добра,
натъпкана, с търсена и препълнена, ще изсипят в пазвата ви:
защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери."

П

бикна малката тревичка слънцето.
Разбира се трудно
можеше да разчита на
взаимност. Слънцето е
високо, високо в небето,
има толкова много задачи,
къде ще забележи малката тревичка. Пък и каква
двойка биха били - СЛЪНЦЕ
и тревичка!?
Тревичката обаче си
мислеше, че биха били
хубава двойка - СЛЪНЦЕ
и ТРЕВИЧКА. Тя много
се стремеше към него.
Упорито и с всички сили и
упорито и с всички сили.

О

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ:..............................................................................
ФАМИЛИЯ:....................................................................
ТЕЛЕФОН:.....................................................................

И тогава… тогава стана
Акация. Висока Акация,
стройна Акация.
В такава хубава Акация
кой би познал малката, незначителна тревичка. Ето
какво прави от нас любовта - даже несподелената.
Из ”Несериозните
Архимедовци”

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1439/26.11.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№73496.505.4, с площ от 0,850 /осемстотин и петдесет
кв.м/дка, с начин на трайно ползване „за земеделски труд
и отдих”, четвърта категория, находящ се в землището на
град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, местност „Голишна” по КККР
на град Тутракан.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
864,00 /осемстотин шестдесет и четири лв./лева.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 86,40 /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева се внася в
срок в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-1439/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 ч.
на 20.12.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1439/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 09:15 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
09:15 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1443/26.11.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/
стопански години, първите три от които с гратисен период,
поземлен имот с идентификатор №78238.50.610, находящ
се в местността „Юперски път”, с площ от 6,002 /шест декара
и два кв.м/ дка, трета категория, с начин на трайно ползване
„нива” по КККР на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
55,00 /петдесет и пет лв./ лева/декар.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 33,01 /тридесет и три лева и една стотинки/ лева се внася в срок в срок
от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041443/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
(Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до
16:00 ч. на 20.12.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1443/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:30 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
10:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1441/26.11.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№73496.504.572, с площ от 0,631/шестстотин тридесет и
един кв.м/дка, с начин на трайно ползване „за земеделски
труд и отдих”, четвърта категория, находящ се в землището
на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, местност „Зад болницата”
по КККР на град Тутракан.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
641,00 /шестстотин четиридесет и един лв./лева.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 64,10 /шестдесет и четири лева и десет стотинки/ лева се внася в срок
в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-1441/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 ч.
на 20.12.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1441/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 09:00 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

ССъс Заповед № РД-04-1444/26.11.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/
стопански години, първите три, от които с гратисен период,
поземлен имот с идентификатор №78238.50.609, находящ
се в местността „Юперски път”, с площ от 9,003 /девет
декара и три кв.м/ дка, трета категория, с начин на трайно
ползване „нива” по КККР на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
55,00 /петдесет и пет лв./лева/декар.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 49,51 /четиридесет и девет лева и петдесет и една стотинки/ лева се внася
в срок в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г.
по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-1444/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
(Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до
16:00 ч. на 20.12.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1444/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10,15 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
10:15 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

29.11-5.12.2018 г.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1442/26.11.2018 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан,
на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот
№73496.504.332, с площ от 0,332 /триста тридесет и два
кв.м/дка, с начин на трайно ползване „за земеделски труд
и отдих”, четвърта категория, находящ се в землището на
град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, местност „Зад болницата” по
КККР на град Тутракан.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
613,00 /шестстотин и тринадесет лв./лева.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 61,30 /шестдесет и един лева и тридесет стотинки/ лева се внася в
срок в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-1442/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до 16:00 ч.
на 20.12.2018 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1442/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 08:30 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
08.30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА

Със Заповед № РД-04-1445/26.11.2018 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска
земя от Общинския поземлен фонд, за срок от 10 /десет/
стопански години, първите три от които с гратисен период,
поземлен имот с идентификатор №78238.50.611, находящ
се в местността „Юперски път”, с площ от 6,002 /шест декара
и два кв.м/ дка, трета категория, с начин на трайно ползване
„нива” по КККР на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
55,00 /петдесет и пет лв./ лева/декар.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга е в размер на 33,01 /тридесет и три лева и една стотинки/ лева се внася в срок в срок
от 30.11.2018 г. до 16:00 часа на 20.12.2018 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-041440/26.11.2018 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от
Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
(Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от 30.11.2018 г. до
16:00 ч. на 20.12.2018 г., срещу сумата от 12,00 (дванадесет
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-1440/26.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:45 часа
в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан, ул.
Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.01.2019 г. в заседателната зала на Общински съвет
Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от
10:45 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 03.01.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

общност

Местна Инициативна група "Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа" подкрепя
инвестициите в земеделските стопанства
по тематичната Подпрограма за развитие
естна инициативна
група „Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“ изпълнява Стратегия за Водено от общностите
местно развитие за територията на общините Главиница
и Ситово по Споразумение
РД-50-34 от 20.04.2018 г. с
Управляващите органи на
Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.,
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. и на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г., за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите
местно развитие” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Предстои прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка
4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична
подпрограма за развитие на
малки стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“.
Допустими кандидати са
земеделски стопани, регистрирани и осъществяващи
дейност като земеделски производители на територията на
МИГ, които имат икономически
размер на стопанството от 6
000 до 7 999 евро, измерен
в стандартен производствен
обем и производството им е в

М

един от секторите „плодове и
зеленчуци“, и/или „етеричномаслени и лекарствени култури“. Кандидатите трябва да
са получили минимум 33 % от
общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112
Създаване на млади фермери
от ПРСР 2007-2013 г.
Територията на МИГ не
попада в определението „необлагодетелстван район“ и
затова не се включва сектор
„Животновъдство“. Приоритет
ще бъде даван на стопанства
от секторите: Плодове и зеленчуци; Биологично производство; Инвестиции в енергийна ефективност, опазване
на околната среда и иновации.
Ще бъдат подкрепяни дейности за:
- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/
пряко свързана с намаляване
на производствените разходи
и повишаване производителността на труда;
- Инвестиции в изграждане,
реконструкция/рехабилитация
на съоръжения и оборудване
за напояване/отводняване,
включващи изграждането
на нови и подобряване на
съществуващи мрежи в стопанствата;
- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
- Инвестиции за съхранение
и преработка на земеделската
продукция с цел запазване
качеството на продукцията;

сМяХ
Един се прибира вкъщи сутринта чинените си. Всички се заливат
и жена му с тигана - Баам! Нокаут! подмазвачески от смях, само един
По едно време се свестява, а жена мълчи.
- Ти що не се смееш, бе?
му казва: - Въй, извинявай! Забра- Ми аз ще напускам...
вих, че беше нощна смяна!
Депутат блъснал двама на пе- Ленче, кой е този младеж, дето
шеходна пътека. Пита адвоката си:
излиза сутрин от вас?
- Какви ще бъдат последстви- Един студент 4-ти курс!
ята?
- Ама редовно ли е?
- За този, който счупи с глава
- А, не! Само когато мъжът ми е
предното стъкло - пет години: за
в командировка.
нападение и увреждане на чужда
Събрали се голяма група при- собственост. А другият, който
ятели да ядат и пият. Всички се отхвръкна в канавката, може да
веселят, само един седи намусен. получи до осем години - опитал е
да се укрие...
По едно време някой пита:
- Що си така тъжен, бе?
- Добър вечер, ние сме свидете- Мани, мани, на жената и отли на Йехова.
крили СПИН...
- Добре дошли! Заповядайте,
...
- Майтапя се бе, к'во преблед- влезте. Ще пием по едно вино.
- Ама ние не пием...
няхте всичките...
- Нищо, ще бъдете свидетели
- Петре, на твоите години Алек- как аз пия...
сандър Велики е владеел половиВ магазина съм и чета следния
ната свят!
- Така е госпожо, но е учил при надпис на етикет:
- Океанска сол. Добита от слоеве
Аристотел, а аз...
на възраст над 250 милиона години. Трайност 2 години...
- Какво е боксът?
- Размяна на мисли с жестове...
Скучно ли ви е? Изпратете sms
с текст: "бременна съм" на произДве блондинки си говорят:
- Муцка, снощи ядох лайм, дали волен номер.
ще хвана лаймска болест?
След двучасово мислене от къде
да започна почистването у дома,
ТОЙ: Тялото ти е като ХРАМ!
ТЯ: Съжалявам, днес няма служба! ме озари мъдрост:
- Що не взема да накисна две
Шеф разправя тъп виц на под- бучки лед?

- Инвестиции в машини и
съоръжения за опазване на
околната среда, включително
за съхранение на оборска тор;
- Инвестиции в недвижима собственост, свързана с
дейността на земеделските
стопанства;
- Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на
продукцията (оборудване
за почистване, сортиране,
пакетиране на продукцията
и сгради за специализирано съхранение и обработка;
осигуряване на вентилация,
изолация и охлаждане);
- Инвестиции за създаване
и/или презасаждане на трайни
насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове
за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни
видове за производство на
биоенергия;
- Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите
на земеделските стопанства;
- Инвестиции за постигане
съответствие с нововъведени
стандарти на Общността, приложими за съответните.
Минималният размер на
общите допустими разходи за
проект е 2 445 лева, или левовата равностойност на 1250
евро. Максималният размер
на общите допустими разходи
за проект е 48 895 лева, или
левовата равностойност на 25

000 евро.
Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 60
% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се увеличава с 10 %, като максималното
комбинирано подпомагане
не може да надхвърля 80% в
следните случаи:
- За проекти представени
от млади селскостопански
производители - 10 %;
- За колективни инвестиции
или интегрирани проекти,
които включват подпомагане
в рамките на повече от една
мярка - 10 %;
- За проекти с дейности,
подпомагани по линия на ЕПИ
за селскостопанска производителност - 10 %;
Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за
иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично
производство, икономия на
ресурси и адаптация към
климатичните промени - 10 %.
Желаещите да получат допълнителна информация могат да се свържат с екипа на
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“ на
адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел.
0884459599, факс: 086362258,
e-mail: mig_glavinitsa_sitovo@
abv.bg, www.mig.glavinitsasitovo.org, www.eufunds.bg

Забавна астрология
Оптимистичният
Стрелец!
одия Стрелец е една от най-оптимистичните зодии. Те виждат само
цветя и рози в бъдещето. Розите са, естествено, без
бодли, а цветята миришат на парфюм. Те не се съсредоточават върху нещастията, а върху усилията, които трябва
да положат, за да осъществят целите си.
Оптимизъм, оптимизъм и оптимизъм. Дори когато си
пати от самолюбието на другите, той пак гледа оптимистично напред. В тази връзка има една история за
него. Събрали се останалите зодии да се състезават със
стрелба със лък. Стрелецът естествено винаги улучвал
в целта, но останалите зодии не. И тогава, за да не им е
тъжно, той нарисувал колелото на целта там където са
попаднали стрелите им. Ще кажете: „О, какъв благороден
човек. Чак до простотия благороден.” Обаче, ако трябва
да се продължи историята, то тя е, че Стрелецът искрено
и честно им казал какво е направил. Зодиите никак не
били доволни от това и щели да му обърнат гръб, ако
не се страхуваха, че стрелите му ще ги улучат по… там,
където не трябва. И ако някой иска да го порицае за това
негово действие, може още да се оправдае с факта, че
Стрелецът е „алергичен” към лъжата.
Около Стрелеца винаги е весело, защото те гледат откъм
хумористичната страна на живота. След горната случка той
много се смял, а останалите също, но малко пресилено.
Оптимистът Стрелец мисли винаги един ход напред.
Той е изключително умен и би било грешка някой да се
усъмни в неговата интелигентност. Затова мислите ли, че
неговата постъпка е свързана само с добродетелност и
благородност. Не ви ли се струва, че опитните политици
често правят така. Рисуват ни въображаема цел, която и
да улучим няма никакво значение. Вероятно бъдещето на
Стрелеца е в политиката.

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

Уважаеми жители на
Община Тутракан,

Съгласно чл.62 и чл.66. от Закон за местните данъци и такси, Общински съвет гр.Тутракан следва да
определи таксата за битови отпадъци за 2019 г. въз
основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци - контейнери, кофи и други;
б) събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им:
в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на битови отпадъци, включително отчисленията по
чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните
актове, във връзка с чл.66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.66,ал.1 от Закон за местните
данъци и такси, откриваме производство за издаване
на общ административен акт – План сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на
Община Тутракан за 2019г, и предложение относно
промил на такса битови отпадъци за 2019г. в Община
Тутракан по населени места .
Предоставяме на всички заинтересовани лица право
да участват в производството като подадат писмени
предложения и възражения във връзка с публикувания
проект на План-сметка за дейностите, свързани с
управление на битовите отпадъци, както и размера на
такса битови отпадъци на община Тутракан за 2019
г. в срок до 21.12.2018 г., 17:00 часа в деловодството
на Община Тутракан.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

29.11-5.12.2018 г.
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

С Международен турнир по
борба в Главиница почетоха
бореца Али Раим - Кешан
през 1975 г. Носител на златния пояс
Дан Колов през 1973 г.
Тук беше Ефраим Камберов трикратен европейски шампион
в свободната борба и двукратен
световен вицешампион по борба,
носител е на златния пояс "Дан Колов" за 1981 г.; Нермедин Селимов
- двукратен европейски шампион от
София 1978 г. и Превидзе 1980 г.,
бронзов медалист от олимпиадата
в Москва 1980г., световен шампион
за младежи през 1973 г. и носител
на Златния пояс "Дан Колов" за
1980 г.; Фейзула Кязим - Балкански шампион и един от основните
спонсори на мероприятието, както и
много други медалисти от различни
еждународен турнир по
свободна борба организира Община Главиница
на 24 ноември. Той бе посветен на
изявения борец Али Раим - Кешан
от главинишкото село Ножарево,
починал на 55-годишна възраст
през 2005 г. Той е трикратен републикански и балкански шампион

М

29.11-5.12.2018 г.

Криминални загадки

Загадки за умници
1. Едно голямо човече и едно малко човече се разхождали в гората. Малкото човече било син на голямото,
но голямото човече не му било баща. Какво било то на
малкото?
2. Намирате се в стая без прозорци и херметически
затворена врата. Стаята е цилиндрична, вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е облицована с
огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате?
3. Двама археолози попадат в една пещера. В нея
намират 2 голи тела на мъж и жена, легнали по гръб.
Поради специфични условия в пещерата и двете тела
били перфектно запазени. Единият учен казал:
- Това са Адам и Ева.
Другият веднага се съгласил с него.
Как са разбрали двамата учени, че това са именно
Адам и Ева?
Отговор от миналия брой: Уредникът казва, че е
светела само настолната лампа. Поради това той въобще не е можел да види от дясната си страна сянката
на крадеца.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за слънчев панел
с бойлер за топла вода имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2018
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

и младежки световен шампион по
свободна борба.
"При изключителен интерес от
страна на жителите на община Главиница и региона протече Международния турнир по свободна борба в
град Главиница - каза кметът на общината Неждет Джевдет. - Турнирът
беше уважен от десетки шампиони

андреевденска въпросителница
и величия на българската борба и
приятели на Али Раим /Кешан/ - Хасан Исаев - олимпийски шампион на
летните олимпийски игри в Монреал
през 1976 г., двукратен световен
шампион в Истанбул 1974 г. и в
Минск 1975., двукратен европейски
шампион по борба по веднъж в
Лозана през 1973 г. и Лудвигсхафен

шампионати."
Схватките се проведоха в спортната зала на СУ "Васил Левски", а
на тепиха се срещнаха отбори по
борба от Търговище, Разград, Русе,
Шумен, Дулово, Острово, Исперих,
Езерче, Вълчи дол, както и борци от
Молдова и Турция.

Мамо,прочети ми!
Мимето

мат си мама и татко дете
- и за детето си грижат
се те. Гледат го, сякаш е
цвете в саксия, всичко поднасят му
те на тепсия. Слага му баба в устенцата хляба, таткото - млякото,
супата - мама. Глезят го всичките
- обич голяма! Мими се мръщи,
потропва, пищи:
- Супа не искам, разбираш ли
ти?
- Мамино Мими, що искаш,
кажи ми!
- Искам бисквити, ала шоколадови, сладки, каквито ни дадоха
Владови.
Татко излиза набързо по риза.
Носи кутия с бисквити, обаче не
тъкмо тия - и Мимето плаче.
- Тези не ща! Направете ми
крем!
- Крем ли? Щом искаш, и крем
ще дадем!

И

Мими се плези, но... радват се
те. Мими разглезено чедо расте!
Радост! Дочакват
голямата слава - Мимето днес
първокласница става! Но първокласници с нея и те са - всички
са роби на тази принцеса. Има
ли Мими домашни задачи - има
и свита добри помагачи! Своята
работа татко зарязва, синя хартия
на ленти нарязва. Мама лицето
на Мимето мие, бабата внучето
трие с хавлия. Вкъщи случайно
тя днеска сама е, ала без работа
Мими се мае. С кални обувки лежи
на чаршафа. Гладна е тя, но далече
е шкафът! Как ще се мъчи яйца
да вари! Хляб да нареже е трудно
дори! Но се усмихва щастливият
миг, баба се връща - тя среща я
с вик:•
- Бабо, къде си се влачила, ма?
Обеда как ще приготвя сама?

Баба слугува, а
Мими яде.
- Бабо, водица! - И
тя и даде!
Връща се мама тревога голяма!
- Мамо ма, копчето я ми заший!
Дай ми престилката и ме среши!
Идва и татко, нарежда му кратко:
- Хайде, обувките ми почисти,
иначе, татко, защо си ми ти?
Тъй се минават години наред,
стават капризите нейни безчет.
- Искам на бар да отида!
- Иди.
- В бара с цигара ще бъда!
- Бъди.
- Искам без вас да вървя на
море!
- Щом настояваш, тогава добре.
Мими израсна девойка прекрасна - нежна, кокетна и шик

издокарана, само че с работа
всякаква скарана!
- Моля те, Мими, ела, помогни ми! Ето, в мазето слезни за
кюмюр!
- Как да отида в мазе с маникюр?
- Слушай, момиче, хвани се за
работа!
- Нека се хване за работа бабата!
Ех, че отмяна отгледаха те - май
че в саксията плевел расте! Дайте
на Мими разкош, развлечения,
но не мъчете я с труд и учение!
Мими с труда не желае приятелство. Принц потърсете за нейно
сиятелство!
Асен БОСЕВ

1. Кога e Андреевден?
а/ на 15 ноември;
б/ на 29 октомври ;
в/ на 30 ноември
2. Как още се нарича Свети Андрей?
а/ Първозвани;
б/ Второзвани;
в/ Третозвани
3. Кой е братът на Свети Андрей?
а/ Павел;
б/ Петър;
в/ Юда
4. Какво става на Андреевден?
а/ слънцето помръдва
б/ нощта става по дълга
в/ вали дъжд
5. Как още се нарича Андреевден?
а/ Мечкинден;
б/ Вълчиден;
в/ Слънчов ден
6. Как българският народ отбелязва Андреевден?
а/ като празник на семето
б/ като празник на буквите
в/ като празник на месото
7. Какво се вари на Андреевден?
а/ царевица; б/ жито; в/ ошаф
8. Кой е именник на Андреевден?
а/ Андрей, Първан, Силен
б/ Асен, Аурел, Данчо
в/ Иван, Драган, Никола
9. Какво не бива да се прави на Андреевден?
а/ да се яде; б/ да се пия; в/ да се пере
10. Каква картина се закача на стената на Андреевден?
а/ с мечка; б/ с дървета; в/ с цветя
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. Б;
4. А; 5. Б; 6. А; 7. В; 8. А; 9. А; 10.А

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен на
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина", НЧ
в. "Тутракански глас"
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 ноември - Диляна КИРЧЕВА, Ст.инспектор Еколог,
5 декември - Неждет ДЖЕВДЕТ - Кмет на Община
Община Главиница
Главиница
30 ноември - Адриана СЪБОТИНОВА, гр. Горна Оря5 декември - Еркан АБИЛ, Кмет на с. Падина, община
ховица
Главиница

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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