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Стартира санирането на ОЦИД, Празничен концерт
напролет и в ДГ "Патиланчо" Операция
На 19 декември

- Заради обжалване на обществени поръчки е забавено началото на
същинската работа по проекта
- Част от дейностите ще се извършат сега, а останалите - през пролетта

"Коледа"
М

узикално-театрален спектакъл "Операция "Коледа" са
подготвили самодейните
състави на Общински център за извънучилищни дейности-Тутракан. По изключително интересен и
любопитен начин те ще
представят своите изпълнения пред публиката. На
сцената на читалището ще
пеят, танцуват и търсят

Дядо Коледа Детска фолклорна формация, Вокална
група "Слънчева усмивка",
Клуб "Журналистика", Детска вокална група от СУ
"Йордан Йовков", Танцов
център "Ритъм" и мажоретен състав.
Началото на спектакъла
е от 18:00 часа на 19 декември (сряда). Цената на
билета е 3,00 лв.
“ТГ”

Община Главиница организира
конкурс за изработване на
коледна картичка на тема "Коледна магия"
а 10 декември т.г. бе
даден старт на дейн о с т и те п о п р о е к т
„Енергийна ефективност в
образователната инфраструктура в гр. Тутракан“, по който
ще бъдат санирани сградите
на Общински център за извънучилищни дейности и Детска
градина "Патиланчо".
На събитието, което се
нарича още "първа копка",

Н

присъстваха кметът на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов, служители от общинската администрация,
представители на фирматаизпълнител, на строителния
надзор, служители от Областен информационен центърСилистра, ОЦИД, ДГ "Патиланчо", родители на деца.
Проектът се финансира
от ОП „Региони в растеж

2014-2020" и е на стойност
937 351,80 лв., от които 796
749,03 лв. е европейското
финансиране, а 140 602,77
лв. - националното.
По време на дискусията
стана ясно, че началото на
строително-монтажните дейности е забавено заради
обжалване на обществени
поръчки от фирми, участвали
в конкурса. Това е причината

стартът да бъде даден в зимния период. Докато времето
позволява ще се работи в
ОЦИД, а когато това стане
невъзможно, дейностите ще
продължат през пролетта.
През пролетта ще започне
и санирането на ДГ "Патиланчо".
Изпълнението на проекта
трябва да приключи до края
на м.май 2019 г.

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово

аближаващата Коледа
е добрият повод за
поредната инициатива на Община Главиница.
Вече е обявен конкурс за
изработване на коледна
картичка - "Коледна магия",
в който могат да се включат от малки до най-големи
деца и ученици от образователните институции в
общината.
"Да провокира желание
у подрастващите за изработването на коледни
картички, а с хубавите
пожелания да стоплят душите ни през коледните
и новогодишни празници и
така да съхранят християнската традиция" е целта,
която са си поставили организаторите.
Участниците са разпре-

Н

делени в различни възрастови групи според регламента
на конкурса. Критериите
за оценка са оригиналност
и творческо въображение,
оригиналност на коледното
пожелание, използване на
изобразителни и приложни
техники, а творбите да не
са взаимствани или публикувани в интернет.
Призовата тройка във
всяка възрастова група ще
получи награди.
Изработените картички
ще бъдат разпродадени с
благотворителна цел, а
събраните средства ще
бъдат използвани за подпомагане на нуждаещи се
лица по случай празниците,
по преценка на Община
Главиница.

Община Ситово е с най-много
инвестиции в частния сектор
в цялата област Паркът в с.Ирник

Сезгин АЛИИБРЯМ

Сезгин АЛИИБРЯМ е първи мандат кмет на Община
Ситово. Амбицията му е със своята работа да бъде
полезен на всички граждани. С него разговаряме за реализираните дейности в общината през първите три
години от кметуването и за бъдещите възможности в
работата му.
- Г-н Алиибрям, през м. април и м. юни т.г., Вие,
като кмет на Община Ситово, сключихте договори
с ДФ "Земеделие” за финансиране на два проекта. На
какъв етап е тяхната реализация?
- На 20 април бе сключен първият договор между
ДФ "Земеделие" и Община Ситово. Това е Договор
№19/07/2/0/00728/20.04.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на път SLS1111/II-21, Коларово-Силистра /Нова
Попина-Искра-Ситово/III-216/ от км 0+000 до 9+800“. Той
е на стойност 5 373 923,88 лева и към момента по него
има сключен договор за строителство.
на стр. 2
Вторият договор между нас и

“ТГ”

вече е благоустроен

на стр. 3
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Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово

НОВИНИ
ПОЧИВНИ ДНИ ПО ПРАЗНИЦИТЕ
Общо 5 дни ще почиваме за Коледа тази година, но
затова пък ще работим на 31 декември. Почивните дни
за Коледните празници започват още от 22 декември
(събота) и продължават до 26 декември (сряда).
Официалните почивни дни са 24, 25 и 26 декември.
Първият работен ден след Коледа се пада на 27 декември (четвъртък).
31 декември обаче се пада в понеделник, което го
прави работен ден.
За Нова година ще почиваме само на 1 януари, а 2
януари ще е първият работен ден от 2019 г.
ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
СА ФАКТ - ПЪРВО ЗА АГРОЕКОЛОГИЯ
И БИОЗЕМЕДЕЛИЕ
Фонд „Земеделие“ пусна официално системата си
за електронни услуги, като първи ще се възползват
фермерите, очакващи да получат плащания по двете мерки от ПРСР за „Агроекология и климат” и
„Биологично земеделие”, съобщиха от пресцентъра
на ведомството. Целта е стопаните онлайн да проследят данните от извършените проверки на всички
държавни институции, свързани с плащанията по
тези две мерки.
Бенефициентите могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и животните, както и
данните от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.
Всеки потребите ще има индивидуален достъп след
съответната регистрация в Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“. Ако кандидатът няма
създаден профил, е необходимо да подаде заявка за
регистрация на потребител чрез линка под полето
за „Идентификация на потребител“. След подаване на
заявката следва да се яви в Областната дирекция на
ДФЗ – РА, за да се идентифицира и достъпът му да
бъде активиран.
При установяване на разминавания в данните, кандидатите могат да се обръщат към контролиращото
лице, с което имат сключен договор дирекцията на
съответния национален парк, издал разрешителното
за паша или към ИАСРЖ.
От следващата година електронната система на
фонда ще се разраства, така че при кампанията за
директни плащания 2019 г. тези услуги да бъдат бързи
и ефективни през интернет.
КРИМИНАЛЕ
74-годишна жена от Силистра е станала жертва
на телефонна измама. На 7 декември тя се доверила
на обаждане от мъж, представящ се за полицейски
служител, и приела да участва в акция по залавяне на
телефонни измамници. Според дадените указания, тя
хвърлила от терасата на жилището си сумата от
2700 лева и златни накити. По случая е образувано
досъдебно производство.
За пореден път ОДМВР-Силистра призова: Не
давайте пари на непознати! Не съществува практика
полицията да иска пари от гражданите за изпълнение
на служебните си задачи. Имайте предвид, че всяко
телефонно обаждане с искане на пари под различни
предлози е измама! Не се доверявайте, свържете се
с близките си или сигнализирайте на тел.112.
Неизправен комин станал причина за пожар в къща
в село Искра на 7 декември около 13:30 часа. Изгорели
около 20 кв.м покрив, преди пожарът да бъде загасен
от екип на РСПБЗН-Силистра и от жители на селото.
Спасена е къщата.
Без сериозни щети се разминал пожар, възникнал
на 7 декември около 23:30 часа в къща в Тутракан,
вследствие на неправилно използване на отоплителен
уред. Местни огнеборци успели да овладеят огъня,
преди да обхване цялата къща. Изгоряла час от покъщнината в една стая.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 58/04.12.2018 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед № РД-04-549/ 23.04.2018 г. на Кмета
на Община Тутракан се разрешава да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен
имот с идентификатор 73496. 501.908 от КККР на гр.
Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008
г. на АГКК гр. София, нов УПИ II-908 в кв.97 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №
327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на
Айлин Бейнур Юсеин, собственик на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Ситово е с най-много инвестиции
в частния сектор в цялата област
от стр. 1 2016 г. в Общината работим по
проект BG05FMOP001-03.002
ДФ "Земеделие” е за отпускане ,,Осигуряване на топъл обяд
на безвъзмездна финансова 2016-2019" на стойност 239 142
помощ, също е по подмярка лв. Той ще приключи в края на
7.2. „Инвестиции в създаването, 2019 г. и по него осигуряваме
подобряването или разширя- топъл обяд на 110 потребители.
ването на всички видове малка
През м. юли т.г. приклюпо мащаби инфраструктура“ от чи приемът на документи по
мярка 7 „Основни услуги и об- подмярка 7.2. „Инвестиции в
новяване на селата в селските създаването, подобряването
райони“ и е за Проект „Рекон- или разширяването на всички
струкция на водоснабдителната видове малка по мащаби инмрежа за с. Искра и с. Ситово, фраструктура“. Община Ситово
община Ситово по индикативни кандидатства с два проекта.
улици”. Сключихме го на 27 Първият - „Изграждане и обюни т.г. и е на стойност 1 398 новяване на площи за широко
694,85 лева.
обществено ползване, предназ- От началото на мандата до начени за трайно задоволяване
сега, кои са най съществените на обществените потребности
проекти реализирани в общи- от общинско значение в с. Люната?
бен, с. Попина, с. Ситово, и с.
- За тези три години реализи- Искра, Община Ситово, област
рахме различни проекти, осъ- Силистра” и вторият - "Изгражществихме ги с увереността, че дане, реконструкция, ремонт и
са в полза на хората живеещи в оборудване на спортна инфраобщината. Бяха извършени ос- структура в с. Искра, Община
новни ремонти на ДГ ”Мир” в с. Ситово, Област Силистра”
Искра, ДГ ”Щастливо детство” в
Мога категорично да заявя,
с. Ситово и сградата, в която се че Община Ситово е с най-мнопомещава Групата в с. Любен. го инвестиции в частния сектор
Средствата за тези ремонти са в цялата област.
по ПМС.
- Кои са приоритетите във
Направен е основен ремонт Вашата работа до края на
на покрива на Кметството в с. годината?
Поляна.
- Приоритетите са поставени
Основен ремонт бе извъроще в началото на моя мандат
шен на улици в няколко села,
- създаване на нови работни
като общата дължина е 1105
места, инвестиции, реализиметра: в с.Попина - 310 метра
ране на проекти, задържане на
от ул.”Шипка”; в с. Любен - 370
младите хора.
метра от ул.”11-та"; в с. Гарван - Срещате ли затруднения
140 метра отсечка от ул.”4-та”; в
при събирането на местните
с. Босна - 100 метра отсечка от
данъци и такси? Как процедиул.”4-та" и 185 метра от ул.”6-та”.
рате с големи длъжници (ако
Получени са средства за асима такива)?
фалтиране в размер на 1 800
- Мога да кажа, че не среща000 лв., направена е обществена
ме затруднения при събирането
поръчка, която, за съжаление, се
на местните данъци и такси,
обжалва и чакаме решение ВАС.
нямаме и големи длъжници.
Реализиран е проект
Към края на м.октомври 2018
BG05M9OP001-2.002-0118-C001
г. събираемостта на имущест"Съпричастие - подкрепа, отвените данъци е около 80 %.
говорност" на стойност 499
- Кога е приемният Ви ден?
819.72 лв., който приключи на
- Нямам приемен ден. Все31.12.2017 г.
ки ден приемам жителите на
От началото на м.август

общината след предварително
записване при старши специалист "Канцелария на кмета".
- Кои са най-честите проблеми, които поставят пред Вас
гражданите?
- С проблеми от битов характер най-често идват хората при
мен. Стремя се да помогна на
всеки, стига да е възможно и
законово правилно.
- Вие сте председател на
Управителния съвет на СНЦ
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”. На какъв
етап е развитието на дейностите по Стратегията? Кое е
най-важното, което хората от
община Ситово трябва да знаят
за този проект?
- Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е доброволна,
независима организация с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, по смисъла на чл. 2 и
чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и
регистрирано по реда на същия
Закон, което чрез своите членове - български дееспособни
и правоспособни физически и
юридически лица, допринася за
удовлетворяване на нуждите и
реализиране на инициативите
на местната общност.
От учредяването си през 2011
година и при упражняване на
своята дейност, СНЦ „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” се ръководи от
принципите на подхода ЛИДЕР,
така както са формулирани в
чл. 61 от Регламента на Съвета 1698/2005 и документи
свързани с прилагането му, а
именно: териториален подход;
създаване на публично-частни
партньорства; подход „отдолунагоре”; многосекторен подход;
иновации; сътрудничество;
работа в мрежа.
Сдружението възприема
принципите и спазва правилата

и нормативната база, приложими за Местните инициативни
групи в Република България.
В дейността на СНЦ „Местна
инициативна група ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа” от създаването му до настоящия момент като членове
на Общото събрание участват
представители на публичния
сектор/местната власт, частния/
стопанския и неправителствения/граждански сектор. Представители и на трите сектора
участват в Управителния съвет
на Сдружението.
Стратегията за водено от
общностите местно развитие
/СВОМР/ е насочена към конкурентоспособното териториално развитие и интегриране
на цялата територия на "МИГ
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" и основните
заинтересовани страни в нея,
за постигане на дългосрочен
ефект. Конкурентоспособното
териториално развитие е планирано и ще се реализира на
основата на наличните ресурси
и развитието на ефективни
партньорски взаимоотношения
между публичната власт, частните предприемачи и гражданските групи.
СНЦ "Местна инициативна група Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа “ подпомага проекти за социалнотрудова и здравна интеграция,
проекти за приспособяване на
работниците и предприемачите
към промените, въвеждане на
социални и нетехнологични
иновации в предприятията,
подкрепя проекти за качествено
образование.
СНЦ "Местна инициативна
група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа “ подкрепя
проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Свободни работни места за бране на ягоди в Испания за сезон 2019
800 кандидати за бране
на ягоди търси испански кооператив на производители на плода от
провинция Уелва. Кандидатите трябва да имат
опит в селскостопанска
работа или желание да
работят на полето, да
са физически здрави, без
заболявания на опорнодвигателния апарат, да
нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и
да са свикнали на тежък
физически труд, който се
полага ежедневно.
Работодателите предлагат брутна заплата в

размер на 41,20 евро на
ден, като след внасяне
на здравни осигуровки и
данък общ доход нетното
възнаграждение е 39,71
евро на ден. Разходите
за път до Испания са за
сметка на кандидата,
като той заплаща билета
за автобус предварително
или стойността на билета се удържа от първата
му заплата. Връщането до
България е за сметка на
работодателя, ако работникът остане до края на
кампанията и не напусне
самоволно работа. Работното време е определено

на 39,5 часа седмично, разпределени в рамките на 6
дена и почивка. В периода
между 15 февруари и 1 юни
при необходимост работодателят има право да
изведе работниците си на
полето и в неделя, ако се
събират бързо развалящи
се плодове като ягоди, малини, боровинки и къпини.
В този случай работниците трябва да почиват
в друг ден от седмицата,
ако са направили необходимите 39,5 часа.
Крайната дата за кандидатстване по офертата
е 31 януари 2019 г. Оч-

акваното заминаване на
одобрените кандидати е
през февруари и март 2019
г. Трудовите договори
се подписват на място
в Испания и съдържат
клауза за пробен период
до 15 дни.
Желаещите да работят
в Кралство Испания следва да заявят своя интерес
в бюрото по труда по
местоживеене. Подробна
информация за работното място може да бъде
намерена на http://eures.
bg, номер на офертата
34100, както и във всяка
дирекция „Бюро по труда”.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 декември 2018 г.
1 машинен оператор, производство на пластмасови едно направление:
изделия – средно образование
- За обучение по време на работа
3 сезонни работници, горско стопанство – без изис2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
квания за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
***За всички работни места трудовите договори
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Подготвя се раздаването на хранителни
продукти на уязвими български граждани
В

изпълнение на Оперативната програма за
храни и/или основно
материално подпомагане на най-нуждаещи се
лица, съфинансирана от
ЕС, Българският Червен
кръст започва поетапното
предоставяне на индивидуални пакети с хранителни
продукти на общо 297 460
уязвими български граждани. Раздаването ще се
извършва от служители и
доброволци на БЧК в 309
раздавателни пункта в цялата страна и ще продължи
до 28 февруари 2019 г.
Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,070
кг от 16 вида хранителни
продукти – спагети - 1,5
кг; говеждо в собствен
сос - 0,300 кг; леща - 3 кг;
захар - 3 кг; гювеч - 1,6 кг;
зелен фасул - 2,4 кг; лютеница - 0,500 кг; грах - 1,6 кг;
домати стерилизирани - 1,6
кг; говежди кюфтета в бял
сос - 0,600 кг; риба херинга - 0,170 кг; пиле фрикасе
- 0,300 кг; зрял боб - 2 кг;
конфитюр - 0,500 кг; ориз - 2
кг; олио - 3 л.
Продуктите се получават
срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания
на Регламента за защита
на личните данни.

През месец декември в
16 области ще бъдат отворени раздавателните
пунктове. Всички останали
области ще стартират
раздаването през месец
януари 2019 г. Подробният график за поетапното
раздаване на продукти по
програмата е публикуван
на интернет страниците
на БЧК (www.redcross.bg) и
на АСП (www.asp.government.
bg) и в регионалните офиси
на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане
на пунктовете в страната.
В област Силистра правоимащите са 6 200 души.
Най-голям брой бенефициенти има община Дулово
– 1865, следвана от община
Силистра с 1824 бенефициента.
Право на подпомагане по

програмата имат:
• Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за
отопление (2016 г.– 2017 г.).
• Майки (осиновителки),
които получават месечни
помощи за отглеждане на
дете до навършване на една
година (м. юни 2018 г.).
• Лица и семейства, получили еднократна помощ
за ученици в първи клас (за
учебната 2017/2018).
• Лица с трайни увреждания, с определено право
на чужда помощ, които
имат ниски лични доходи и
получават месечна добавка
за социална интеграция (м.
юни 2018 г.).
• Лица и семейства, които получават месечни
помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане
(м. юни 2018 г.).

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени
за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето
при близки и роднини и в
приемни семейства за периода 01.01.2018 - 30.06.2018
г.
• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства,
подпомогнати с еднократна
помощ, въз основа на установеното индивидуално
ниво на материално лишение за периода 01.01.2018
г. - 30.06.2018 г.
Графикът за раздаване в
област Силистра, ще започне след получаването на
всички продукти включени
в пакета за всеки правоимащ. Списъците получени
от РДСП - Силистра вече
са изготвени.
Тутракан - гр. Тутракан,
ул.”Крепостта” № 3
10.01.2019 г. - 31.01.2019 г.
Главиница - гр. Главиница,
ул. „Г.С.Раковски” № 5
14.01.2019 г. - 01.02.2019 г.
Ситово - с. Ситово,
ул.”Трети март” № 69 –
Спортна площадка
28.01.2019 г. – 15.02.2019 г.
Маргарита КАСАБОВА,
Директор на
Секретариата на
ОС на БЧК - Силистра

Паркът в с.Ирник вече е благоустроен

аркът в ситовското
село Ирник вече има
съвсем нов вид, както казват жителите му "Радост за окото"! Всичко
това се случва благодарение на реализиран проект
в селото, финансиран с 9
790,32 лв. от ПУДООС. За
него разказва кметският
наместник на с.Ирник Росица ГЕОРГИЕВА:
"Две години кандидатствахме по програми на
ПУДООС към екоминистерството, но не бяхме
одобрени. Тази година мислех да не кандидатствам,
но по настояване на г-н
Станчо Арсов - общински
съветник от ПП ГЕРБ в
Общински съвет-Ситово
и г-н Тодор Тодоров - областен координатор на
ПП ГЕРБ от гр.Силистра,
кандидатствах с по-различен от предните години
проект, а именно "Озеленяване и благоустрояване на
прака в с.Ирник". За наша

П

радост проектът бе одобрен и бе сключен договор
под №12431/18.07.2018 г.
между ПУДООС, гр.София и
Кметско наместничество,
с.Ирник. Стойността му е
9790.32 лв. с ДДС, а срокът
за приключване - краят на
м.ноември т.г. За изпълнението на проекта сключихме договор с фирма „Дръстър Инженеринг” ЕООД от
гр.Силистра с ръководител
инж.Димитър Недялков.
Проектът включва много дейности. Площта на
парка е 2000 дка. Теренът
бе почистен от саморасли
дървета и храсти, подравнен, подготвен за засяване
с тревни смески, което
направихме с помощта
на фирма ЕТ „Йордан Петрушев - Георги Йорданов” с управител - Георги
Георгиев от с.Ирник, на
Борислав Й.Георгиев, Георги М.Йорданов, Пламен
Маринов, без които трудно
щяхме да се справим със

задачата, тъй като имаше
нужда и от техника.
Направен е водопровод
с дължина 40 м с водомерна шахта и захранихме
парковата фонтанка. Тук
изказвам моята благодарност на Драган Стоянов и
Милен Маринов, който не е
вече между нас, за това, че
извършиха строителната
част към водопровода, т.е
направиха водомерната
шахта и частичен ремонт
на съществуващата площадка. Сега всеки, който
реши да отпочине, може да
утоли жажда си с водата
от фонтанката. Изпълнени
са 36 м бетонови пътеки
към площадката, на която
се монтираха красива беседка с маса и пейки около
нея, 2 бр. паркови пейки,
кошчета за отпадъци, за
големите деца - баскет-

болна стойка с кош, а за
малките - люлка. Монтирана е и лампа за осветление, която е включена към
уличното осветление на
селото и сега целият парк
се осветява. Освен това,
демонтирахме старата
мрежа, която ограждаше
парка и беше накъсана и
ръждясала. На нейно место
монтирахме нова оградна
декоративна мрежа с дължина 240 м. Боядисахме със
зелена боя всички бетонови
стълбчета, а тия, които
бяха повредени и счупени,
заменихме с нови метални.
И най накрая - залесихме 10
бр. декоративни дървета
- туя, дребнолистна липа,
бреза, червенолистна слива
и др. Благодаря на Атанаска
Великова и Марийка Янакиева, които неотлъчно бяха с
нас и много ни помогнаха в
изпълнението на
проекта. А посланието на този
проект е преди
всичко към младите хора, да идват
по-често на село
и да не оставят
възрастните си
родители сами.
Сега на нашето
село е по-хубаво,
спокойно и приятно и за децата
има развлечение
и място за игра,
както и всеки да
се отпочине на
сянка и чист въздух.
Благодаря на
кмета на община
Ситово - Сезгин
Алиибрям и на гл.
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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

ПОКАНА
Община Тутракан отправя покана до местната
общност за обсъждане на проекта на Наредба за
опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан, публикуван на адрес:
http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT00009446?OpenDocument.
Публичното обсъждане на проекта ще се проведе на
18-ти декември от 10:00 ч. в заседателната зала на
Общински съвет - Тутракан.

От 17 декември
пчеларите кандидатстват
за помощ de minimis
О
т 17 декември 2018
г. до 15 януари 2019
г. пчеларите могат
да подават заявления за
държавна помощ de minimis
в областните дирекции
на ДФЗ-РА. Бюджетът на
помощта е 3 500 000 лева.
Това реши УС на ДФЗ на
свое редовно заседание на
5 декември 2018 година.
Подпомагат се пчелари,
които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен
мед в съответствие със
Закона за пчеларството и
Наредба за изискванията
към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Финансовата подкрепа
е част от годишния разход
за подхранване на пчелно
семейство и има за цел да
компенсира направените
от пчеларите разходи за
зазимяването и за справяне
с последствията от неблагоприятните климатични
условия, довели до ниски
добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за

едно и също предприятие по
схемата de minimis не може
да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро
(29 337.45 лв.) за период от
три данъчни години (2016
г.– 2018 г.).
Помощта се предоставя
на земеделски стопани,
занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция
– физически лица, еднолични
търговци, юридически лица
и кооперации, отглеждащи
пчелни семейства, които са
регистрирани земеделски
стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
Размерът за подпомагане на пчелно семейство
ще бъде определен след
приема на заявления за кандидатстване по помощта.
Срокът за изплащане на помощта ще бъде определен
след вземане на решение
от УС на ДФЗ през 2019 г.
и утвърждаване на бюджета за държавни помощи за
2019 г. Още информация
за помощта de minimis за
пчелари може да откриете
на сайта на ДФЗ.

счетоводител на Община
Ситово - Янко Абушев, за
това, че финансово подпомогнаха официалното
откриване на обекта.
Този ден - 27 октомври,
се превърна в малък празник
за нашето село. Официални
гости бяха Станчо Арсов общински съветник от ПП
ГЕРБ в ОбС-Ситово, Янко
Абушев - гл.счетоводител
на Община Ситово, Галина
Йорданова - председател
на ГЕРБ-Ситово, Ваня Драгоева - зам.-председател
на ГЕРБ-Ситово, Хризанте-

ма Йорданова - председател на СИБ-Ситово, много
гости от гр.Силистра,
с.Ситово, с.Добротица,
жители на с.Ирник, както и
техните близки и роднини.
Получихме Поздравителен
адрес от народния представител Алтимир Адамов.
Дойде и кметът на Община
Ситово - Сезгин Алиибрям,
който ни поздрави с успешното реализиране на
проекта.
Лентата бе прерязана
от Станчо Арсов и Галина
Йорданова."
“ТГ”

“ТГ”

общество
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Новочерненски ученици с награди от конкурс
навечерието на Никулден, в конферентната
зала на Регионална
библиотека „Партений Павлович” в гр. Силистра, се проведе
Церемония по награждаване
на отличените творби в Областен конкурс "Бяло Рождество
2018 г." Надпреварата беше
в два раздела, първият - за
рисунка и вторият за литературни творби - есе, стихотворение.
Специални гости на събитието бяха доц. Румяна Лебедова
- РУ „Ангел Кънчев”, Филиал
Силистра. Участниците получиха Поздравителен адрес
от Ивелин Статев - областен
управител на Област Силистра.
Класираните ученици от ОУ
”Свети Свети Кирил и Методий” са Денис Исмаил от 3-ти

В

клас, чието стихотворение бе класирано на
трето място и седмокласничката Анна Капуджи - с трето място за
рисунка.
С Поощрителни награди бяха отличени
петокласникът Сабри
Асан и шестокласничката Синем Младенова - за рисунка.
За постиженията им
заслуги имат учителите Маргарита Недева,
Валентина Петрова и
Станимира Станчева.
Поздравления за
всички, представили
достойно училището!
Маргарита
ВЛАДЕВА,
Директор
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поетично
Мария НЕЙКОВА,
гр. Тутракан

Усмивка
Усмихвай се, макар и много да боли,
усмихвай се дори и облаци да има,
а утре, когато слънцето изгрее усмихвай се отново ти!
Макар и тъжен да си ти - усмихвай се!
Привидната усмивка на лицето
ще топли живите души.
Усмихвай се!
И когато мъката те споходи
пак усмихвай се!
Заради тях около теб
усмихнати да бъдат те!
Заради тях живей
за тяхната усмивка
дори за тези,
които съдбата ни отне!

ПРОЕКТ

„Посланието на есенния лист“

„Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр.Тутракан”
Договор № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.
Специфични цели:
- Подобряване техническото състояние на образователната инфраструктура - сградите на Детска градина "Патиланчо" и Общински център за извънучилищни
дейности в гр.Тутракан (ОЦИД);
- Повишаване качеството на услугите, предоставяни
от ДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
- Подобряване на работната среда на работниците
и служителите на ДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Общата стойност на проекта е 937 351,80 лв.
В публичното събитие взеха участие представители
на общинска администрация Тутракан, служители в
ОЦИД и ДГ "Патиланчо", родители на деца посещаващи детската градина и ОЦИД, медии. Беше направена
символична първа копка за започване на строителните
дейности на обектите. Представена бе и информация
за проекта, целите, дейностите и очакваните резултати.
На 10.12.2018 г. от 13:30 ч., в Общински център за
извънучилищни дейности, Община Тутракан, в качеството си на бенефициент, проведе официална церемония
„Първа копка“ във връзка с изпълнението на проект
"Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0012.001-0014-C01/15.09.2016 г." Той се реализира със
средства по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна
ефективност в периферните райони”.
Главната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните
центрове от 4-то ниво на националната полицентрична
система и осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура в гр.Тутракан.
„Този документ е създаден в рамките на проект "Eнергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.0010014-C01/15.09.2016 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

СУ “Васил Левски“, гр. Главиница се включи в кампанията „Посланието на есенния лист“. Учениците бяха
включени в разнообразни дейности - видеосеминари,
викторини, презентационно представяне за уличните
правила за движение. Седмокласниците написаха и раздадоха на шофьорите на автомобили своите послания за
безопасно шофиране, с професионалното съдействие на
местните полицаи.

празнично ехо

13 - 19.12.2018 г.
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Никулден по тутракански
самодейци и граждани.
Обстановката - празнична и любопитна! Водосвет
отслужиха отец Михаил
Михайлов и отец Йордан
Тонков, а след това за пореден път бе пресъздадена
възстановка на някогашния

тът Петя Князова-Василева и гости от побртимения
град Чорлу, Турция - делегация водена от зам.-кмета
Кемаледин Авджъ.

Вкусният Никулден

Н.В.Пр.Русенският
митрополит Наум в Тутракан

Храмов празник
а 6 декември т.г.,
Никулден, Негово Високопреосвещенство
Русенски митрополит Наум
отслужи Света литургия в
храм „Св. Николай Мирликийски” в град Тутракан. На
архиерея съслужиха ст. ик.
Илия Тонков, архиерейски
наместник за Тутраканска
духовна околия, свещеници
от града и околията и дякон
Росен Георгиев. В края на
богослужението владиката
поздрави вярващите с празника, пожелавайки им мир,
здраве и благоденствие.
Бяха осветени множество
рибни ястия - курбан за
празника, които се раздадоха на вярващите за бла-

Н

Избор на ватаф
акар и без осъществено литийно
шествие, на брега

М

Памет за рибарите

Ватафът Милен ПОРОЖАНОВ

Отец Михаил и
отец Йордан

ТС "Детелини" пресъздаде
Никулденския обичай

Българските домакини с гостите от Чорлу

гословение - така отразиха на р.Дунав се събраха найсъбитието от Русенската върлите фенове на никул- обичай - избор на ватаф.
денския празник - рибари, Какво означава ватаф ли?
митрополия.
Главатар на рибарската
тайфа - е най-краткият
отговор. Традицията сочи,
че рибарите избират всяка
година на Никулден своя
ватаф.
ТС "Детелини" и техният
ръководител Стоян Дечев
бяха тези, които припомниха стария обичай, а за
втора поредна година Милен Порожанов единодушно
е избран за ватаф на тутраканските рибари.
И рибарите останали завинаги в реката бяха почетени - водата понесе венци
и цветя в тяхна памет.
Обичаят на брега на реката уважиха кметът на
община Тутракан д-р ДиНаграда за рибното ястие на Калина Михайлова
митър Стефанов, зам.-кме-

3 в 1 ще каже някой и
ще е прав, защото третото събитие посветено на
празника бе Никулденският
кулинарен конкурс-изложба,
който се организира от
Община Тутракан. Във фоайето на Общински център
за извънучилищни дейности
майстори-кулинари от цялата община демонстрираха
своите готварски умения
като представиха блюда
с пълнени шарани и рибни
ястия.
Журито - Шеф/ките Антоанета Чорбаджиева, Русина Махакян и Димитра
Ройбова, отново бяха натоварени с нелеката, макар и
вкусна задача, да определят
кой е по-по-най... Кой ли?
Първо място в категория
"Пълнен шаран" завоюва
НЧ "Нов живот - 1942 г.",
с.Търновци, следвани от
Архитектурен резерват
"Рибарска махала" и ЦРСИ.
В категория "Рибно ястие" първи за пореден път
са кулинарите от Исторически музей-Тутракан,
втори - ватафът Милен
Порожанов, а трета - Калина Михайлова, кметицата на с.Шуменци, която и
този път не изневери на
традицията - на такива
празненства идва облечена
в национална носия.
НЧ "Светлина - 1941 г.",
с.Преславци грабна две награди - за най-атрактивно

приготвен шаран (на чеверме) и за най-атрактивно
рибно ястие (риба агент
007).
Наградата за най-оригинално представено рибно
ястие бе връчена на НЧ
"Васил Йорданов - 1942 г.,
с.Нова Черна.
Класираните на първите

три места получиха армаган от гостите - зам.-кмета на гр.Чорлу - Кемаледин
Авджъ.
Всички останали участници получиха поощрителни
награди, за да поддържат
амбицията си за участие и
на следващия Никулденски
“ТГ”
кулинарен конкурс.

Историческият музей
отново води кулинарната
класация

6

общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 47 от 25.10.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 663
ДНЕВЕН РЕД:
1. Даване на съгласие имоти общинска собственост да се ползват за
вододобивни цели от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Силистра.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
2. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
3. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
съставляваща имот с идентификатор
№73496.XXX.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
4. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
съставляваща имот с идентификатор
№73496.XXX.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
5. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
съставляваща имот с идентификатор
№73496.XXX.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
6. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска земя в землището на с. Пожарево,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090,
съставляваща имот с идентификатор
№57090.XXX.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
7. Одобряване на оценка за продажба
на част от имот №73496.XXX /улица/ с
площ от XXX кв.м по КК на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
8. Изменение на договора за възлагане управлението на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД, в частта относно размера на
възнаграждението на управителя на
„МБАЛ- Тутракан” ЕООД.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
9. Избиране на регистриран одитор
за заверка на годишния финансов отчет
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД за 2018 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
10. Приемане на актуализирана програма за управление на отпадъците
2014-2020 г. на Община Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
11. Отдаване под наем на имот
- публична общинска собственост,
представляващ „мочурище”, съставляващ поземлен имот №XXX по КВС на с.
Търновци, ЕКАТТЕ 73729.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
12. Разпореждане с недвижим имот
- частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул. XXX №XXX,
представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№73496.XXX с площ от XXX кв.м по КК
и КР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
13. Разпореждане с недвижим имот
- частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул.XXX №XXX,
представляващ незастроен поземлен
имот с идентификатор №73496.XXX с
площ от XXX кв.м по КК и КР на гр.
Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
14. Разпореждане с имот - частна
общинска собственост, представляващ
земеделска земя съставляваща имот
№XXX с площ от XXX кв.м в землището
на с. Цар Самуил, Община Тутракан,
ЕКАТТЕ 78238, с идентификатор
№78238.XXX по КККР на с. Цар Самуил.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
15. Разпореждане с недвижим имот
- частна общинска собственост,
находящ се в гр. Тутракан, ул. XXX,
представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор
№73496.XXX с площ от XXX кв.м по КК
и КР на гр. Тутракан.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
16. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем
на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №78238.XXX в землището
на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, за срок
от 10 /десет/ стопански години.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем
на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №78238.XXX в землището
на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, за срок
от 10 /десет/ стопански години.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
18. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем
на земеделска земя, съставляваща поземлен имот №78238.XXX в землището
на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, за срок
от 10 /десет/ стопански години.
Докладва: Зам.-Кмет на Община
Тутракан
19. Отчет за дейността на „МБАЛТутракан” ЕООД за деветмесечието
на 2018 г.

Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
20. Оказване на финансова помощ
в размер на 1000 х.лв. за частично
издължаване на задължения към НАП.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
21. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 664
С оглед изискването на чл.60, ал.2
т.3 от Закона за водите, на основание
чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1
от ЗОС, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие посочените подолу имоти заедно с разположените в
тях тръбни кладенци, командни пунктове, помпени станции и други сгради и
съоръжения, да се ползват от „В и К”
ООД – гр. Силистра за вододобивни
цели за нуждите на населените места
от Община Тутракан .
- имот № XXX в землище на с. Пожарево с идентификатор №57090.XXX
по КККР на с. Пожарево, общ. Тутракан /в процес на изготвяне на акт за
собственост/
- имот № XXX в землище на с. Пожарево с идентификатор№ 57090. XXX
по КККР на с. Пожарево, общ. Тутракан /в процес на изготвяне на акт за
собственост/
- имот № XXX в землище с.Преславци
с идетификатор № 58253. XXX по КККР
на с. Преславци, общ. Тутракан с АПОС
№ XXX /XXX.2012г.
- имот № XXX в землище с.Цар Самуил с идентификатор № 78238. XXX по
КККР на с. Цар Самуил, общ.Тутракан
с АЧОС № XXX /XXX.2013г.
- имот № XXX в землище с.Сяново с
идентификатор № 70682. XXX по КККР
на с. Сяново, общ. Тутракан с АПОС №
XXX /XXX.2018г.
- имот № XXX в землище с.Сяново с
идентификатор №70682. XXX по КККР
на с. Сяново, общ. Тутракан с АПОС №
XXX /XXX.2014г.
- имот № XXX в землище с.Сяново с
идентификатор №70682. XXX по КККР
на с. Сяново, общ. Тутракан с АЧОС №
XXX /XXX.2012г.
- имот № XXX в землище с.Сяново с
идентификатор №70682. XXX по КККР
на с. Сяново, общ. Тутракан с АПОС №
XXX /XXX.2012г.
Съгласието се дава във връзка с
подготвяне на процедура по издаване
на разрешително за водоползване и
учредяване на санитарно-охранителни
зони на тръбен кладенец ТК Пожарево в с. Пожарево, ТК Преславци в
с. Преславци, ТК Цар Самуил в с. Цар
Самуил и дренаж Сяново в с. Сяново
община Тутракан, което да послужи
пред Басейнова дирекция.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 665
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.4, ал. 3
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан,
I. ДОПЪЛВА „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2018 г.”, приета с решение
№ XXX по Протокол № XXX от XXX.2018 г. на
Общински съвет град Тутракан, както следва: В
раздел III, - „Имотите, които Община Тутракан
има намерение да предложи за предоставяне
под наем, продажба, концесия и учредяване на
вещни права” по буква „Б”, по т.I с намерение
за продажба, чрез търг или конкурс, допълва на
следващи редове, а именно:
Поземлен имот №73496.XXX, местност „Зад болницата” с площ от XXX
дка, с НТП – „за земеделски труд и
отдих”, четвърта категория по КККР
на гр. Тутракан, с АОС №XXX/XXXг.
Незастроен поземлен имот с площ
от XXX кв.м, с НТП – „ниско застрояване” с идентификатор №73496.XXX
по КККР на гр. Тутракан
Самостоятелен обект с идентификатор №73496.XXX с площ от XXX кв.м
по КККР на гр. Тутракан
по т.II с намерение за продажба без
провеждане на публичен търг се допълва на следващ ред, а именно:
Самостоятелен обект с идентификатор №73496.XXX с площ от XXX кв.м
II. Приетите допълнения да бъдат
отразени в „Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2018 г.”,
приета с решение № XXX по Протокол
№ XXX от XXX.2018 г. на Общински
съвет град Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 666
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
представляващ имот с идентификатор
№73496.XXX по КККР на гр. Тутракан,
местност „XXX”, с площ от XXX дка,
XXX, с начин на трайно ползване „за

земеделски труд и отдих”, съгласно
Акт за частна общинска собственост
№XXX/XXX.2018 г. по реда на Глава пета
от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при първоначална тръжна
цена в размер на XXX лева и определя стъпка за наддаване в размер на
10 % от обявената начална тръжна
цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 667
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
представляващ имот с идентификатор
№73496.XXX по КККР на гр. Тутракан,
местност „XXX”, с площ от XXX кв.м./
дка, XXX, с начин на трайно ползване
„за земеделски труд и отдих”, съгласно
Акт за частна общинска собственост
№ XXX/XXX2017г. по реда на Глава пета
от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, при първоначална тръжна
цена в размер на XXX лева и определя стъпка за наддаване в размер на
10 % от обявената начална тръжна
цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 668
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496,
представляващ имот с идентификатор
№73496.XXX по КККР на гр. Тутракан,
местност „XXX”, с площ от XXX кв.м./
дка, XXX, с начин на трайно ползване
„изоставено трайно насаждение”,
съгласно Акт за частна общинска собственост № XXX/XXX.2017г. по реда на
Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална
тръжна цена в размер на XXX лева и
определя стъпка за наддаване в размер
на 10 % от обявената начална тръжна
цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 669
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ
земеделска земя, находяща се в землището на с. Пожарево, ЕКАТТЕ 57090,
представляващ имот с идентификатор
№57090.XXX по КККР на с. Пожарево,
с площ от XXX дка, XXX категория,
съгласно Акт за частна общинска
собственост № XXX/XXX г. по реда на
Глава пета от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, при първоначална
тръжна цена в размер на XXX лева и
определя стъпка за наддаване в размер
на 10 % от обявената начална тръжна
цена.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 670
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от
ЗМСМА чл. 35, ал.4, т.2 , чл.41 ал.2 и
чл.6 ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.32,
ал.1, т.8 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан
1. Утвърждава продажна цена на
XXX кв.м придаваема част от улица №
73496. XXX към УПИ № XXX, кв. XXX по
плана на гр. Тутракан за урегулиране
на имот с идентификатор № 73496. XXX
Общинската част да се продаде на А.
Б. с постоянен адрес гр. Тутракан,
ул. „XXX”, собственик на XXX кв.м.

съгласно приложеният Н.А. вписан в
Службата по вписванията при ТРС с
вх. № XXX, акт №XXX, том XXX, дело
XXX/XXXг.
- Пазарна стойност на придаваемото място – XXX/лв. в т.ч. 20% ДДС.
2. Обявява XXX кв.м придаваема част
от улица № 73496. XXX от публична в
частна общинска собственост.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия за правилното и законосъобразно сключване на предварителен и
окончателен договор за продажба на
придаваемата част.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 671
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2
от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.5 от Наредба
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета
с решение №135 по протокол №11 от
12 май 2008г. от Общински съвет гр.
Тутракан, изменя размера на месечно
възнаграждение, предвидено в Договора
за възлагане управлението на „МБАЛТутракан” ЕООД с рег. №XXX/XXX.2012
г., в размер, равен на средната месечна
брутна работна заплата за началник
отделение с легла в лечебното заведение.
Възлага на Кмета на община Тутракан да сключи анекс за изменение размера на месечното възнаграждение на
управителя на „Многопрофилна болница
за активно лечение -Тутракан” ЕООД
към Договор №XXX/XXXг. за възлагане
управлението на лечебното заведение.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15,Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 672
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.6 от Наредба
за реда за учредяване на търговски
дружества с общинско имущество и за
упражняване правата на собственост
на Общината в търговски дружества с
общинско участие в капитала, приета
с решение №135 по протокол №11от
12 май 2008г. от Общински Съвет
гр.Тутракан, Общински съвет избира
за регистриран одитор за заверка на
годишния финансов отчет на „МБАЛТутракан” ЕООД за 2018г. – Ем. М. Г.
с рег. № XXX.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 673
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
„Закона за местното самоуправление
и местната администрация”, съгласно чл. 52 от „Закона за управление на
отпадъците”, в предвид „Националния
план за управление на отпадъците 2014
– 2020 година” с изпълнение на решение
на общото събрание на Регионално
сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, Общински съвет
град Тутракан ПРИЕМА „Актуализирана
общинска програма за управление на
отпадъците 2014 - 2020 година”.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 674
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от
Закона за общинската собственост,
Общински съвет Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно надаване на имот – публична общинска собственост представляващ земеделска
земя с площ от XXX кв.м./дка., с начин
на трайно ползване „XXX”, находяща се
в землището на с. Търновци, ЕКАТТЕ
73729, съставляваща поземлен имот
№XXX, местността „Антимовски път”.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна цена в размер на XXX лева без ДДС.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване
в размер на 10 /десет/ процента от
началната годишна наемна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на процедурата и сключване
на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 675
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.
2 от Закона за общинската собственост, и чл.36 във връзка с чл.32, ал.1,
т.1 и ал.3 и от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан,
общ. Тутракан, ул. XXX №XXX в кв.11
по ЗРП от XXX г. с идентификатор
№73496.XXX по КК и КР на гр. Тутракан,
одобрена със Заповед РД-XXX/XXX. на
ИД на АГКК гр. София, представляващ:
незастроен неурегулиран поземлен
имот с площ от XXX кв.м, съгласно
АОС №XXX/XXX., при граници и съседи:
север – поземлен имот №73496.XXX; изток – улица с идентификатор №73496.
XXX; юг – поземлен имот №73496.XXX;
запад – поземлен имот №73496.XXX и
определя пазарна стойност на имота
в размер на XXX лв. без ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от XXX лв. без ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма

РЕШЕНИЕ № 676
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.
2 от Закона за общинската собственост, и чл.36 във връзка с чл.32, ал.1,
т.1 и ал.3 и от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА
на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан ул. XXX №XXX
в кв.2, УПИ – XXX по плана на XXX с
идентификатор №73496.XXX по КК и КР
на гр. Тутракан, одобрена със Заповед
РД-XXX/XXX. на ИД на АГКК гр. София,
представляващ: незастроен поземлен
имот с площ от 221 /двеста двадесет
и един/ кв.м, при граници и съседи:
северозапад – улица с идентификатор
№73496.XXX; североизток – поземлен
имот с идентификатор №73496.XXX
и поземлен имот с идентификатор
№73496.XXX; югоизток – поземлен
имот с идентификатор №73496.XXX
и поземлен имот с идентификатор
№73496.XXX; югозапад – поземлен имот
№73496.XXX /съгласно АОС №XXX/XXX
г./ и определя пазарна стойност на
имота в размер на XXX лв. без ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от XXX лв. без ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 677
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 32 ал. 1 т. 1 и чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.
Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска
земя с №XXX по КВС и с идентификатор
№78238.XXX по КККР на с. Цар Самуил,
одобрена със Заповед №РД-XXX/XXX г.
на ИД на АГКК гр. София, находяща се
в землището на с. Цар Самуил, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, местност
„XXX”, с площ от XXX кв.м, XXX категория, с НТП – „Нива”, съгласно Акт за
частна общинска собственост № XXX/
XXX г. и определя пазарна стойност
на имота в размер на XXX лв.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по
реда на Глава пета от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при
първоначална тръжна цена в размер на
XXX лв. и стъпка за наддаване в размер
на 10 % от обявената начална тръжна
цена.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 678
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.
2 от Закона за общинската собственост, и чл.36 във връзка с чл.32, ал.1,
т.1 и ал.3 и от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА
на недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „XXX” в кв.XXX,
по ЗРП от XXXг. с идентификатор
№73496.XXX по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-XXX/
XXXг. на ИД на АГКК гр. София, представляващ: незастроен неурегулиран
поземлен имот с площ от XXX кв.м,
при граници и съседи: север – поземлен
имот с идентификатор №73496.XXX;
изток – поземлен имот с идентификатор №73496.XXX и част от улица с
идентификатор №73496.XXX; юг – улица
с идентификатор №73496.XXX; запад –
поземлен имот №73496.XXX и поземлен
имот №73496.XXX /съгласно АОС №XXX/
XXXг./ и определя пазарна стойност
на имота в размер на XXX лв. без ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по реда
на глава Пета от НРПУРОИ, при начална тръжна цена от XXX лв. без ДДС.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината
да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно
провеждане на търга и сключване на
сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 679
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
чл. 24”а” ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен
фонд, Общински съвет гр. Тутракан:
I. ДОПЪЛВА в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за
2018г.” поземлен имот №78238.XXX с
площ от XXX кв.м, местност „XXX”,
с НПТ – „Нива”, категория на земята
при неполивни условия – XXX, в Част
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XXX, буква XXX, т. XXX за землище с.
Цар Самуил за отдаване под наем чрез
публичен търг.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на земеделска земя,
съставляваща поземлен имот №78238.
XXX, находящ се в землището на с. Цар
Самуил, ЕКАТТЕ 78238, с площ от XXX
кв.м, местност „XXX”, XXX категория,
по КККР на с.Цар Самуил, одобрена
със Заповед №РД-XXX/XXXг. на ИД на
АГКК гр. София за срок от 10 /десет/
стопански години, за изграждане на
трайни насаждения.
III. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна
тръжна цена в размер на 55,00 /петдесет и пет/ лева/дка
IV. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период в
срок от 3 /три/ стопански години,
съгласно чл. 13 ал.1 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд. За
останалия период се заплаща годишен
наем в размер на достигната на търга
наемна цена.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 680
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, , чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
във връзка с чл. 24”а” ал. 5 от Закона
за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление
и разпореждане с общинския поземлен
фонд, Общински съвет гр. Тутракан:
I. ДОПЪЛВА в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за
2018г.” поземлен имот №78238.XXX с
площ от XXX кв.м, местност „XXX”,
с НПТ – „Нива”, категория на земята
при неполивни условия – XXX, в Част
III, буква XXX, т. XXX за землище с.
Цар Самуил за отдаване под наем чрез
публичен търг.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
предоставяне под наем на земеделска
земя, съставляваща поземлен имот
№78238.XXX, находящ се в землището
на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, с площ
от XXX кв.м, местност „XXX”, трета
категория по КККР на с. Цар Самуил,
одобрена със Заповед №РД-XXX/XXXг.
на ИД на АГКК гр. София за срок от 10
/десет/ стопански години, за изграждане на трайни насаждения.
III. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна
тръжна цена в размер на 55,00 /петдесет и пет/ лева/дка
IV. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период в
срок от 3 /три/ стопански години,
съгласно чл. 13 ал.1 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд. За
останалия период се заплаща годишен
наем в размер на достигната на търга
наемна цена.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 681
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост
във връзка с чл.4, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
чл. 24”а” ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен
фонд, Общински съвет гр. Тутракан:
I. ДОПЪЛВА в „Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за
2018 г.” поземлен имот №78238.XXX с
площ от XXX кв.м, местност „XXX”,
с НПТ – „Нива”, категория на земята
при неполивни условия – XXX в Част
XXX, буква XXX, т. XXX за землище с.
Цар Самуил за отдаване под наем чрез
публичен търг.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе
публичен търг с явно наддаване за
предоставяне под наем на земеделска
земя, съставляваща поземлен имот
№78238.XXX, находящ се в землището
на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, с площ
от XXX кв.м, местност „XXX”, XXX,
по КККР на с. Цар Самуил, одобрена
със Заповед №РД-XXX-XXX г. на ИД на
АГКК гр. София за срок от 10 /десет/
стопански години, за изграждане на
трайни насаждения.
III. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна
тръжна цена в размер на 55,00 /петдесет и пет/ лева/дка
IV. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период в
срок от 3 /три/ стопански години,
съгласно чл. 13 ал.1 от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд. За
останалия период се заплаща годишен
наем в размер на достигната на търга
наемна цена.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община
Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и
законосъобразно провеждане на търга
и сключване на сделката.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

и още нещо...
сМЯх

- От колко години сте 13-ти!
женени?
- От 30!
- Какво става у вас?
- Не е за вярване!
Тъща ти този месец трети
- За вярване е, ама не е път се трови от гъби!
за разправяне.
- Ами всичко е заради
склерозата й – готви за
От НАП предупреждават, мен, а после забравя и опче всички, които намерят итва!
паричка в своето парче от
коледната питка, трябва
- Отче, прости ми, но
да я впишат в годишната от десетте божи заповеди
си данъчна декларация!
някои не спазвам!
- Нищо страшно чадо, и
- Моше, миналата годи- аз не спазвам една.
на ти дадох 100$ на заем,
- Коя отче?
помниш ли?
- Ми, както дойде...
- Разбира се, че помня!
- Кажи тогава кога ще ги
Комшийка палаво се прополуча обратно?
виква през оградата:
- Е, аз откъде да знам, да
- Комшу, тая година ще
не съм пророк!
празнуваш ли Трифон Зарезан?
Мъжът е като каймата...
- Не, нямам какво да за60% свиня, 40% говедо и две режа...
яйца. А сместа е предназ- Ми, зарежи оная скумрия
начена за принцеси!
жена ти, бе!
- Изглеждате много изПопитали радио Ереван:
тощен, господин Иванов,
- Каква е разликата межразклатени са ви нервите, ду руската сватба и рускокръвното ви се е вдигна- то погребение?
ло. Най-главното е отдих
- На погребението пиянии сън. Лягайте си рано, с те са с един по-малко!
кокошките...
- С колко, докторе?
И да внимавате в това
студено време под юргани- Муцка, знаеш ли че през те, че само миг невнимание
2019 година 8 март ще е в и после цял живот "Тате,
петък?
дай пари!"
- Божеее, само да не е

Забавна астрология
Какъв искам да
стана?
трелецът има много мечти за това какво
иска да стане. Той смята, че това биха
били професии, свързани със свобода на мисленето и
стимул за интелекта. Освен това да има много пътуване, което е
една от големите страсти на хората, родени под този знак. Това
са например: екскурзовод, пилот, капитан, преводач, консултант
по връзките с обществеността.
- Мисля, че с удоволствие мога да стана учител, психотерапевт,
или юристи. Контактът с много хора е важен за мен – казва той.
- Обаче не е лошо и да съм свещеник. Разчитам знаците на
всички религии.
Обаче, той е доста склонен към авантюри, затова за него е
подходящо да работи като крупие. Затова изоставя мечите за
свещеник и се замисля дали да не отиде в Лас Вегас. Всъщност
организаторският талант на Стрелеца го прави перфектен за
различни професии, които са свързани с необходимост от
организиране на работата на много хора. Стрелецът работи
най-добре в голям колектив, но иска да проявява самостоятелност. Рискът и творчеството са задължителни съставки в
професиите, подходящи за Стрелеца. Например, по вкуса му
са професиите на детектив, криминалист, а също така и на
разследващ журналист.
Голяма чест е за Стрелеца, ако може да работи нещо, което
да го изкарва на предна линия. Той иска да предизвиква възхищението на хората и да усеща, че те имат нужда от него. Затова
много Стрелци постигат върхове в кариерата си, независимо
каква професия са избрали. Представителите на този знак имат
добри лингвистични способности.
Любовта на Стрелеца към животните го прави подходящ за
работа в зоопарка. Той с удоволствие се грижи за малки животинки например лъвове, тигри и слонове.
Да, много мечти има Стрелеца. Но най-голямата от тях е да
стане дядо Коледа. Но уви, тази професия остава за друга зодия.
Астрологът

С

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
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таМ, краЙ реката...
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Приказки за възрастни

Как да отслабнем?

денонощието си Слънцето губи 360 милиарда тона от излъчването си. Ето едно прекрасно средство за всички желаещи
да намалят теглото си. Отнася се особено за жените.
Жени, излъчвайте! Отдавайте на света топлината си, любовта
си, нежността си. Осветявайте живота на света и близките си с
лъчите си!
Не вярвате ли! Вижте как изглежда слънцето! Вие също ще изглеждате така! Само не задържайте, не натрупвайте лъчите си. Така
те се превръщат в излишна маса. Тази маса тежи и е много вредна.
И пак ви казваме, за да се чувствате добре, за да изглеждате
добре, за да действате на всички около вас добре - ИЗЛЪЧВАЙТЕ!
Из ”Несериозните Архимедовци”

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!

В

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ:..............................................................................

Приятен апетит по празниците!

ФАМИЛИЯ:....................................................................

Вкусна баница с ориз

ТЕЛЕФОН:.....................................................................

яма да започвам с това, че
всеки българин обича баница, защото това наистина е така. Но тази родопска баница
е много вкусна и трябва задължително да я опитате. Оризът придава
повече обем и плътност. Малко

Н

по-различна е от стандартната, но
ви уверявам, че ще ви хареса! Не е
трудна за приготвяне и се прави с
готови кори. Така, че прочетете рецептата и са захващайте за работа!
Какво е нужно?!
• 400 грама готови кори за баница от по-тънките
• половин чаена чаша сварен
ориз /чашата е с вместимост 250
мл./
• 4 яйца
• 6 с. л. кисело мляко
• една равна чаена лъжичка сода
за хляб
• 300 грама сирене по избор /аз
съм ползвала краве/
• 125 грама краве масло
• 180 мл. вода
Как да я приготвим?

1. В купичка сипете киселото
мляко и към него прибавете содата
за хляб. Разбъркайте и изчакайте
да шупне.
2. В голяма купа счупете яйцата.
3. Към тях прибавете киселото
мляко и содата. Разбъркайте с
помощта на вилица.
4. Натрошете сиренето. Разбъркайте.
5. Прибавете сварения ориз и
отново разбъркайте. Оризът трябва
да е много добре сварен, почти разварен. С това плънката за вкусната
родопска баница е готова.
6. С малка част от маслото намажете дъното и стените на тавата, в
която ще печете. Започнете с две
кори. После продължете с плънка.

След това с една кора и пак плънка,
една кора и плънка. Така докато
свършат продуктите. Завършете с
две кори. Нарежете с голям нож
баницата на квадрати.
7. Разтопете останалото масло в
микровълновата. Залейте вашата
родопска баница.
8. Накрая залейте с водата. Това
е всичко.
9. Изпечете вашата баница в
предварително загрята на 210 градуса и вентилатор фурна. Когато
апетитно се зачерви е готова.
Изчакайте около 7-8 минути леко
да се поохлади и сервирайте с гъсто
кисело мляко и пресни зеленчуци
според сезона.
Да ви е сладко!

Мамо,прочети ми!
Дядо Коледа дойде!
еше нощта преди Коледа, навън бе сковаващ студ, снежинките
танцуваха из въздуха като
малки ледени принцеси, а
луната грееше над тях като
тяхна майка. Вътре в къщата
бе топло, огънят в камината
бе толкова радостен и играеше, осветявайки стаята като
мъничко слънце.
Цялото семейство бе заспало, когато изведнъж над
небето се извиси голяма,
синя блестяща диря, която
приличаше на хиляди красиви диаманти. Чу се свистене,
което ме събуди и с блещукащи и радостни очи загледах

Б

през прозореца магията.
И какво да видя - в далечината имаше миниатюрна
шейна и осем малки еленчета.
А отпред, възрастен човек
с бяла брада ги водеше и
радостно им подвикваше - несъмнено това бе Дядо Коледа.
Започнах да ви виждам все
по-отблизо и по-ясно и чух
дядо Коледа как ги вика по
име: - Хайде Дашър, хайде
Прансър! Хайде Дансър и
Виксен! Сега Комет и Кюпид,
Дъндър и Бликсен! Към покрива се устремете!
Керемидите по покрива
потропваха и тогава видях
в шейната огромен чувал,

пълен навярно с играчки за
всички послушни деца. През
това време старецът скочи
в комина и секунди по-късно
падна в стаята с трясък.Той
бе облечен с червен костюм
и дълга снежнобяла брада,
а на гърба му се виждаше
големият чувал с играчки. И
представете си- изглеждаше
досущ, както си го бях представял - очите, тръпчинките,
червеният нос. С издължено
лице и малко закръглено коремче, което се разтрисаше
като желе всеки път, когато
се засмее, не се сдържах и аз
се засмях от радост когато го
видях. Но само с поглед той
ми даде да разбера, че нищо
смешно няма и съжалих.
Той не промълви нито

дума, а започна направо с
работата си и напълни всички чорапчета с подаръци.
Като свърши, кимна учтиво
и за секунди изчезна отново
обратно в камината.Качи се
на шейната си, викна на елените и полетяха в красивата,
спокойна нощ. Като се отдалечаваше го чух да извиква:
- Весела Коледа на всички!
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Криминални загадки

Загадки за умници

1. Какво отива нагоре и надолу, но не се движи?
2. Какво трябва да направите, когато видите зелен
човек?
3. Какво е това, което се среща веднъж в една минута,
два пъти в един момент и нито веднъж в хиляда години?
4. Как ще поставите молив на пода, така че никой да
не може да го прескочи?
5. През кой месец хората спят най-малко?
6. Какъв език говорят хората, без да казват и дума
на глас?
7. Какво никога не може да се побере в една тенджера?
8. Какво изчезва, след като изречеш името му?
9. Трима лекари казват, че Робърт е техен брат. Робърт казва, че няма братя. Кой лъже?
10. Един буркан е поставен на края на масата по такъв
начин, че половината от него стои отвън. Какво има в
буркана?
11. Имате три пръчки. Можете ли да направите четири
от тях, без да счупите нито една.
12. Какво е това, което позволява да гледаш право
през стените?
Отговори от миналия брой:
1. Последният ще си вземе ябълката с кошницата.
2. Обърнете го.
3. Трябва да извадите само три чорапа.
4. На картата.
5. Каишката не е вързана за нищо.

въпросителница за коледното дърво
1. Кога е украсена първата елха и къде?
а/ през 1510 г. в Рига
б/ през 1200 г. в Лондон
в/ през 1900 г. в София
2. Какъв друг вид коледно дърво се е ползвало?
а/ клен
б/ дъб
в/ череша
3. Кой е дал идеята за светещи лапи по елхите?
а/ Едуард Йохансън - асистент на Томъс Едисон
б/ Рокфелер
в/ Сорос
4. Кой президент е поставил елха в Белия дом?
а/ Обама
б/ Буш-баща
в/ Франклин Пиърс
5. Къде са измислени изкуствените коледни
дръвчета?
а/ Китай
б/ Япония
в/ Германия
6. От какво са се произвеждали изкуствените
коледни дръвчета отначало?
а/ от плат
б/ от пера от гъски
в/ от тел
7. Какво се използва в Латинска Америка вместо
коледна елха?
а/ палма
б/ трънка
в/ акация
8. С какво се украсяват клоните на елхата във
Виетнам?
а/ с коледни играчки
б/ с цветя
в/ с праскови
9. Кай украсява в Швеция елхата?
а/ бащата
б/ майката
в/ бабата
10. Кога в България коледната елха става традиция?
а/ по време на руско-турската война
б/ през 1920 г.
в/ по време на траките
Отговори от миналия брой: 1. В; 2. В; 3. Б;
4. А; 5. А; 6. А; 7. В; 8. В; 9. А; 10.А

Мамчето

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 декември - Анелия АНГЕЛОВА, с.Старо село, община
Тутракан
13 декември - Неджмие НУРИ, гр.Тутракан
15 декември - Елеонора ГЕОРГИЕВА, Нотариална кантора "Моника Койчева", Тутракан
15 декември - Николай НЕДЕЛЧЕВ, Учител, гр.Тутракан
16 декември - Ивелин СТАТЕВ, Областен управител

на Област Силистра
16 декември - Дарина МИЛАНОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 декември - Ердживан МЮМЮН, Общински съветник,
ОбС-Главиница
19 декември - Николай НИНОВ, Журналист, писател,
пътешественик, ПДИ-София
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