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С един промил е
"Дълбокият път" в Тутракан увеличен размерът на
най-после ще бъде ремонтиран такса "Битови отпадъци"
За ремонт на Сватбена зала и реконструкция на централен площад в
град Главиница и за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и на
административни сгради в община Ситово също са отпуснати
средства от републиканския бюджет
Постановление №315
от 19 декември м.г. на
Министерски съвет
са одобрени допълнителни
трансфери за други целеви
разходи за 2018 г. в общ
размер 145 690 676 лв.
за извършване на текущи
ремонти и за придобиване
на нефинансови активи,
разпределени по общините
в страната.
Така стана възможно реализирането на дългогодиш-
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ната мечта на тутраканци
- "Дълбокият път" най-после
да бъде ремонтиран. За целта по бюджета на Община
Тутракан са отпуснати 1
200 000 лв. за укрепване на
напорен резервоар 400 куб.
м. - ниска зона, и изграждане на нова подпорна стена
и път по ул. "Дълбок път".
Със същото министерско
постановление по бюджета
на Община Главиница вече
има 570 000 лв. за обекти-

те „Пристройка и основен
ремонт на Сватбена зала в
гр. Главиница“ – 350 000 лв.,
„Реконструкция на централен площад и тротоари на
ул. Витоша и ул. Оборище
в гр. Главиница", подобект
„Прилежащи площи към поликлиника, тротоари на ул.
Оборище, зелени площи и
открит паркинг зад читалище „Христо Ботев“ в гр.
Главиница“ – 220 000 лв.
Към бюджета на Община

Ситово се добавят 620
000 лв. за: ремонт (саниране, ремонт на покрив и
изграждане на съоръжение
за осигуряване на достъп на
хора в неравностойно положение) на административна сграда в с. Ситово - 355
звънредно заседание про000 лв.; саниране и ремонт
веде на 27 декември м.г.
на сграда - Кметство с.
Общински съвет-Тутракан.
Искра - 55 000 лв. и ремонт
на четвъртокласна пътна Предварителният дневен, който
включваше разглеждане една
на стр. 2 докладна записка свързана с
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План-сметката и размера на такса
«Битови отпадъци» за 2019 г., бе
допълнен с още три предложения.
Дискусия се заформи по предложението на Общината за увелина стр. 2

Най-много деца в Силистренска област
се раждат в тутраканското АГ-отделение
З
Денислав Маринов младежки посланик на НАТО
а поредна година 2018-та, в Родилния
сектор на АГ-отделение на МБАЛ-Тутракан се
родиха най-много бебета
от цяла Силистренска област - 488 бебета от 464
раждания. От тях 254 са

Сашка Георгиева от с.Брестовене роди първото бебе за
2019 г. в Тутраканската болница

Иван Радев за девети път
спаси кръста на Богоявление
Денислав
Маринов заедно
с вицепремиера
и министър на
външните работи Екатерина Захариева

ицепремиерът и министър
на външните работи Екатерина Захариева награди
младежките посланици на НАТО
в България, които са на възраст
между 15 и 29 години, на церемо-

В

ния в Министерството на външните
работи.
29-те младежки посланици на
НАТО, избрани след национален
конкурс за есе и видео, получиха
на стр. 2

27-годишният Иван Радев от Тутракан за девети път спаси кръста в р.
Дунав хвърлен, както повелява християнската традиция, на Богоявление.
Заедно с него в реката се хвърлиха
Кристиян Якимов и Николай Иванов.
Тримата герои бяха благословени от
отец Йордан, а зам.-кметът Петя Князова-Василева им връчи грамоти и парични награди. Ритуалът бе предшестван

от Света Божествена литургия и Велик
Богоявленски водосвет в храм "Св. Николай", след което литийното шествие
се отправи към брега на Дунав.
Празникът в Тутракан имаха възможност да наблюдат в цяла България и по света, благодарение на
директното включване в предаването
на БНТ 1 "Денят започва с Георги
Любенов".
“ТГ”

Винетки се продават и
в "Български пощи"!

на стр. 2

момчета, а 234 - момичета. Нормалните раждания
са 196, а със секцио - 268,
т.е. 57%.
983 бебета са се родили
в трите болниците - в Силистра, Тутракан и Дулово,
на стр. 3

регион
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НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА
БЮДЖЕТ-2019 НА ОБЩИНА СИТОВО
На 11 януари от 10:00 ч. в залата на Общински съветСитово ще се проведе Публично обсъждане на Проектобюджета за настоящата година на община Ситово.
За постъпилите предложения по време на обсъждането
ще бъде съставен протокол, който ще бъде предложен
на местния парламент.
В обсъждането са поканени на участват жителите
на общината, ръководители на звена от бюджетната
сфера, ръководители на фирми, синдикати, кметове,
кметски наместници, общински съветници.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ-2019
НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Бюджетът на Община Главиница е основният финансов
план на общината, свързан с предоставяне на услугите на
гражданите в сферата на образование, здравеопазване,
социални услуги, култура, спорт и други.
Публичното обсъждане на проектобюджета за 2019 г. се
проведе на 9 януари в заседателната зала на общинската
администрация. В приходната и разходната си част новият
бюджет е в размер на близо 11 500 000 лв.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕРЯВА С
АПОСТИЛ ДОКУМЕНТИ ИЗДАВАНИ ОТ
КМЕТОВЕТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Областна администрация Силистра уведомява гражданите, че считано от 01.01.2019 г. заверяването с апостил
на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, ще се извършва от областните администрации,
вместо от Министерство на външните работи.
Целта е намаляване на административната тежест за
гражданите, а промяната е отразена в Закон за изменение
на Закон за ратифициране на Конвенция за премахване
на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове (обн. ДВ бр. 44 и бр. 87 от 2018 г.), с който се допълва
Декларацията по чл. 6, ал. 1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл. 3,
ал. 1 от Конвенция за документи, издавани от кметовете и
общинските администрации.
ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2019 ЗАПОЧНА ДНЕС
Данъчната кампания 2019 г. започна на 10 януари
заради промени в законодателството. Декларациите
за доходите на физическите лица могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен
път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за
ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2019 г. е 31 януари, напомнят от приходната
администрация.
МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА СТАВА 560 ЛВ.
Минималната работна заплата става 560 лв. от 1 януари
2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с
предходната година, реши правителството.
Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от
работната сила, както и за запазване на жизненото равнище
и намаляване на риска от бедност сред работещите.
За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове
на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя
на заетите и отчетеното повишаване на средната работна
заплата за страната.
От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата
ще бъде 3,37 лв.
КРИМИНАЛЕ
Две гуми и пластмасови детайли на лек автомобил „Опел“
са били противозаконни повредени от неизвестно към момента лице в Тутракан. Произшествието е станало на 31
декември около 02:00 часа. По случая работи РУ-Тутракан.
Пластмасов контейнер за смет е изгорял в новогодишната нощ в Тутракан. Огнеборци от местната противопожарна
служба загасили пожара, който възникнал вследствие на
небрежна работа с огън.
Непълнолетен, отнел противозаконно моторно-превозно
средство, е установен от служители на Участък-Ситово. На
3 януари в село Искра момчето се възползвало от оставен
отключен лек автомобил „Опел“ и го подкарало. По-късно
полицейски служители намерили колата изоставена извън
населеното място и установили извършителя на деянието.
По случая е образувано досъдебно производство.
Два моторни триона изгорели при пожар в ремонтна
работилница в Тутракан на 3 януари около 17:30 часа.
Произшествието станало при зареждане на трионите с
гориво в близост до открит огън. Огнеборци от местната
противопожарна служба загасили пожара, преди да обхване
работилницата и оборудването в нея.
Врата и прозорец засегнал пожар в къща в Тутракан,
възникнал на 3 януари около 11:25 часа вследствие на техническа неизправност. Екип на РСПБЗН в града се справил
с произшествието и предотвратил по-големи щети.
Лек автомобил е изгорял вследствие на късо съединение
в село Стефан Караджа. Пожарът възникнал на 5 януари
около 03:15 часа и е бил погасен от екип на Противопожарен
участък-Главиница.
Небрежност при разпалване на печка на твърдо гориво
довела до пожар в къща в Тутракан на 7 януари около
14:50 часа. Съседи се притекли на помощ и се справили
със запалването преди пристигането на пожарната. Щетите
са минимални.
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"Дълбокият път" в Тутракан
най-после ще бъде ремонтиран
от стр. 1 Община Дулово - 1 500 000
лв. за ремонт на общинска
мрежа на територията на пътна и улична мрежа на
община Ситово - 210 000 лв. територията на общината,
З а О б щ и н а А л ф а т а р за Община Кайнарджа - 800
средствата са в размер 000 лв. за ремонт на улична
на 820 000 лв. за ремонт на мрежа на територията на
улична мрежа на територи- общината.
ята на община Алфатар, за

Областният център Силистра получи 2 400 000
лв. за: ремонт и реконструкция на улиците в гр.
Силистра - 1 524 000 лв., в
с. Айдемир - 97 000 лв., и в
с. Калипетрово - 379 000
лв.; за изграждане на обект

„Пристройка към болнична
сграда с идентификатор
№ 66425.2620.42 за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна
кардиология“ на територията на „МБАЛ-Силистра“
“ТГ”
АД - 400 000 лв.

С един промил е Денислав Маринов увеличен размерът на младежки посланик на НАТО
такса "Битови отпадъци"
от стр. 1

от стр. 1
чение на размера на такса "Битови
отпадъци" с 2 промила. Основанията
за това, според кмета д-р Димитър
Стефанов, са, че през последните
две години от общинския бюджет
се заделят допълнително над 500
хил.лв. за покриване разходите по
сметосъбиране и сметоизвозване, а
и размерът на таксата не е повишаван от 2009 г., когато са увеличени
и данъчните оценки на имотите.
Той посочи още, че масово хората
изхвърлят сметта и строителни материали на нерегламентирани места,
което налага да се заделят средства
за пробутване и независимо че има
контейнери за разделно събиране
на отпадъци, то не се спазва. И даде
пример, че фирмата-изпълнител е
отказала да хвърли три контейнера
пълни със строителни материали.
Общинските съветници за пореден
път посочиха, че е необходим по-голям контрол от страна на екослужителите от общинската администрация.
В крайна сметка бе прието предложението на зам.-председателя на
ОбС - Димо Денчев, размерът на такса
"Битови отпадъци" да бъде увеличен
с 1 промил. За граждани той става
7 промила, а за фирми - 8 промила.
Одобрена бе План-сметката,
която в приходната и разходната
си част е на стойност 1 005 421 лв.
За Депо Русе предвидената сума за
2019 г. е 413 421 лв.
Интересни са данните за курсовете и тоновете превозена смет до
Депо Русе от справка, приложена
към План-сметката, които се отнасят за последните пет години:
2018 г. - 534 курса, с които са
превозени 5 799,82 тона отпадъци;
2017 г. - 538 курса с 5 790,64 т;
2016 г. - 548 курса с 5 655,48 т;

сертификат, изработен от Атлантическия Клуб в България с
президент Соломон Паси. Сред тях
е Денислав Маринов от СУ "Йордан
Йовков"-Тутракан.
"Младежки посланици на НАТО"
е инициатива на Атлантическия
Клуб в България и Българско
младежко евроатлантическо дружество. Мисията на младежките
посланици е да повишат познанието си за алианса и участието на
България в него като организират
серия от дискусионни и информационни дейности, насочени към
техните връстници. Младежките
посланици са от цялата страна
2015 г. - 597 курса с 5 983,18 т, - София, Бургас, Монтана, Плов2014 г. - 604 курса с 5 155,82 т. див, Добрич, Тутракан, Кърджали,
В останалата част от заседание- Сливен, Пазарджик.
то, общинските съветници приеха
решения за актуализиране на Поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи
родажбата на електронкъм 31.12.2018 г. и за допълване
ни винетки за тази година Годишната програма за упрана стартира във всички
вление и разпореждане с имоти офиси на "Български пощи" на
общинска собственост за 2018 8 януари. При закупуването на
г., както и една разпоредителна винетка в техен офис не е несделка с имот в с.Варненци.
обходимо да се носят документи
Изказвания, питания, становища на превозното средство, а само
и предложения на граждани е да се знае регистрационния
последната точка от дневния ред номер. Важно е клиентите да
на всяко заседание на Общински знаят, че преди да изпишат
съвет-Тутракан. Този път пред- име и фамилия и да положат
седателят на местния парламент подпис върху предоставения от
Данаил Николов отправи питане
към управителя на МБАЛ-Тутракан
д-р Недка Цветкова във връзка с
изпълнението на Решение №354
от 27 юни 2013 г. за отпускане на
стипендия за дипломиран лекар за
срок от 5 години в размер на 310
апочна раздаването на
лв. месечно (или една минимална
хранителни продукти на
работна заплата) и за стипендия
бедни граждани в изпълна учащ-студент по специалност нение на Оперативната програма
"Акушерка" за срок от 3 години в за храни или основно материално
размер на 120 лв. месечно, както и подпомагане на най-нуждаещите
за изпълнението на Решение №42 се, съфинансирана от ЕС, съот 26 ноември 2015 г. за две сти- общиха от областната червенопендии за 4 години в размер на 120 кръстка организация.
лв. месечно. Данаил Николов се
Раздаването ще се извършва от
интересува какво се случва с тези служители и доброволци на БЧК.
стипендианти, завършили ли са, Всички хора, включени в списъще се спази ли договора да работят ците на Агенцията за социално
в болницата след дипломирането подпомагане, ще получат по 24
им и ако не се дипломират - какви килограма от 16 вида хранителни
са последствията?
продукти: спагети - 1,5 кг; говеждо
Отговор на тези въпроси д-р в собствен сос - 0,300 кг; леща - 3
Цветкова ще даде на следващото кг; захар - 3 кг; гювеч - 1,6 кг; зелен
заседание на Общинския съвет фасул - 2,4 кг; лютеница - 0,500 кг;
през м.януари.
грах - 1,6 кг; домати стерилизираКалина ГРЪНЧАРОВА ни - 1,6 кг; говежди кюфтета в бял
сос - 0,600 кг; риба херинга - 0,170

През 2019 г. младежките посланици на НАТО ще организират
серия от инициативи по повод
70-ата годишнина от създаването
на Организацията на Северноатлантическия договор и 15-ата
годишнина от присъединяването
на България към алианса. Инициативата „Младежки посланици на
НАТО“ е част от комуникационната
кампания на алианса „Ние сме
НАТО“ (We Are NATO), която цели
да повиши знанието и разбирането
на младите хора за алианса, за ролята и приноса на България в него
и ползите от участието на страната
в системата за колективна отбрана.
Външното министерство е инициатор и водещо ведомство в
присъединяването на България
към кампанията.

Винетки се продават и в "Български пощи"!

П

пощенския служител служебен
бон, трябва внимателно да проверят дали данните са въведени
коректно. Потвърдената винетка
няма да може да се върне или
преработи.
От "Български пощи" напомнят, че за категория К1 и К2 няма
да се продават годишни винетки. За категория К3 се въвежда
нов вид винетка „Уикенд“, която
ще важи от петък 12:00 часа до
“ТГ”
полунощ в неделя.

Започна раздаването на
хранителните помощи за бедни

З

кг; пиле фрикасе - 0,300 кг; зрял
боб - 2 кг; конфитюр - 0,500 кг;
ориз - 2 кг; олио - 3 л.
В област Силистра около 6200
души ще получат хранителните
помощи. Най-голям брой са те в
община Дулово - 1865, следвана
от община Силистра с 1824 души.
Продуктите се получават срещу
документ за самоличност и подпис
при спазване на всички изисквания
на Регламента за защита на личните данни.
График за раздаване:
Главиница - ул. „Г. С. Раковски”
№ 5 - от 14.01. до 01.02.2019 г.
Ситово - ул. ”Трети март” №69
- спортна площадка - от 28.01. до
15.02.2019 г.
Тутракан - ул. ”Крепостта” №3
- от 10.01 до 31.01.2019 г.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 7 януари 2019 г.
1 технически сътрудник – средно образование, ико***За всички работни места трудовите договори
номика, компютърни умения, владеене на английски, са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
италиански, румънски език
договорът е безсрочен. За учителските места се
4 монтажници, електрооборудване – средно образо- изисква педагогическа правоспособност.
вание

регион

10 - 16.01.2019 г.

3

Декемврийско заседание на Киносъстезание „Обичам
българското кино" предстои
Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
яма промяна в годишния размер на такса
"Битови отпадъци"
на територията на община Главиница е решението
на Общинския съвет на
проведеното последно за
годината редовно заседание на 28 декември. За
жилищни имоти таксата
е 5 промила, а за нежилищни - 6,5 промила.
Приета е и План-сметката за дейностите по
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане
на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване през
2019 г., която в приходната и разходната си част
е 461 807 лв.
Общинските съветници
приеха актуализация на
Поименния списък за капиталови разходи включваща
компенсирани промени
между отделните обекти,
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, собствени средства
от общинския бюджет и
средства от Европейския

о повод Деня на българското кино, 13 януари, НЧ
„Н.Й. Вапцаров-1873”, Тутракан организира забавно състезание „Обичам българското кино".
В поканата до училищата и детските
градини четем: "Нашата идея е по
развлекателен начин да почетем едно
изкуство, донесло на поколения българи
наслада и изявило страната ни по целия
свят. Всеки от Вас си спомня дузина култови реплики и сцени от незабравими
български филми, разтърсващи ни от
смях. Щастие е, че родното кино успя
да се възроди и отново да привлече
зрители. Наш дълг е да му отдадем

заслуженото, а защо не под формата
на весело състезание. Тъй като с всички
Вас се срещаме основно по служебни
причини, решихме да внесем едно приятно разнообразие като този път да се
срещнем, за да се забавляваме заедно.
Състезанието ще се проведе в
читалището, на 25 януари. Всеки
записал се за участие трябва да бъде
на място в 15:30 ч. Ще се сформират
два отбора на случаен принцип. Всеки
отбор ще си избере капитан, който ще
има последната дума при даването
на отговор. Въпросите ще са изцяло
на тема българско кино, напр. познаване на откъси и култови реплики,

разпознаване на актьори, изброяване
на филми, режисьори, отгатване на
филмова музика и др. Всяка задача
ще носи точки, а накрая победител
ще е отборът събрал повече точки.
Понеже е важно участието, то и за
двата отбора са предвидени подаръци.
Нека заедно да се насладим на едно
от най-успешните изкуства в България
- киното! Каним Ви най-сърдечно да
се включите в кино-надпреварата!"
Записването e до 21.01.2019 г.
на тел.: 0893504322, 0893504329
или по имейл: chitalishte_tutrakan@
abv.bg. Необходими са име, институция и телефон за обратна връзка.

Почивните дни през 2019-та

Ден на храбростта и Българската
армия, който се пада в е понеделник. Без допълнителни почивни
дни ще преминат и празниците
около 24 май (петък) - Ден на
българската просвета и култура и
на славянската писменост.
Без допълнителни почивни дни
ще е също за 6 септември - Ден на
Съединението, петък. Един допълнителен ден почивка ще получим
за 22 септември - Ден на Независимостта на България, който се пада
в неделя. Затова ще се почива и на
23 септември - понеделник.
Следващата почивка ще бъде
около коледните празници. 24,
25 и 26 декември - Бъдни вечер и
Рождество Христово, през 2019 г.
са съответно вторник, сряда и четвъртък. Ще се почива три дни, но
без допълнителни свободни дни.

П

Н

съюз, както и включването на нови такива.
На сесията бе приет
Анализ за потребностите
от подкрепа за личностното развитие на децата и
учениците в община Главиница за периода 20192020 г., който ще бъде
представен в Областна
администрация-Силистра, за да бъде включен в
Областната стратегия
за личностното развитие.
Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в община
Главиница през 2019 г.

също получи положително
решение.
За трета поредна година Общинският съвет
разрешава отпускането
на финансови средства за
обучение на ученици - гимназиален етап на обучение, от СУ "Васил Левски"
в гр.Главиница за придобиване на свидетелство за
управление на МПС на 37
ученици за категория "В"
и категория "Ткт". Сумата предвидена за целта
е 19 450 лв. и тя ще бъде
планирана в Бюджет-2019.

коло Великден в края на
април и на Коледа през
декември - това ще са
двата периода през 2019-та, покрай които ще се натрупат повече
почивни дни. С измененията на Кодекса на труда отпадна практиката
за разместване на почивни дни във
връзка с официалните празници,
за да се получат дълги уикенди.
Мярката вече беше приложена
през 2018 г. Именно затова за Нова
година единственият почивен ден
бе 1 януари.
Според новата схема на официалните празници ще се почива, а
ако някой от тях се пада в събота
или неделя, за почивен се обявява
и следващия го понеделник. Така

О

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 50 от 27.12.2018 г.

Ново дарение за музея от
проф. д-р Иван Гаврилов
първия работен ден
на 2019 г. Исторически музей - Тутракан
получи поредното дарение
от книги и средства от
проф. д-р Иван Гаврилов,
Почетен гражданин на град
Тутракан и общината.
"Искрено благодарим на
родолюбеца, приятеля и
спомоществователя за

В

благородния жест, защото даренията му са част
от библиотечния ни фонд,
добавят от Историческия
музей. А на Вас, приятели
на музея в Тутракан, напомняме, че библиотеката ни е
отворена за всеки желаещ
да научи повече родната
история и за града на Българската бойна слава".

Най-много деца в Силистренска област
се раждат в тутраканското АГ-отделение
от стр. 1
което е с 93 деца по-малко
в сравнение с 2017 г. Найголям спад в ражданията
отчитат в силистренското
АГ-отделение, където миналата година са родени 320
бебета, със 109 по-малко
от 2017 г. Занижение има
и Тутракан – с 36 по-малко
спрямо 2017-та. Увеличение
на раждаемостта отчитат в дуловската болница,
където през 2018-та са се
родили 146 бебета, с 23
повече от 2017 г.
В Тутракан се родиха и
първото бебе за 2019 г.,
и последното - за 2018 г.,
отново в област Силистра.
На 1 януари, в 10:20 ч.
28-годишната Сашка Георгиева от с.Брестовене,
Исперихско роди първото си
дете - момченце - 3,350 кг,
50 см. То ще се казва Мохамед, защото осем години
семейството се е молило
много на Господ да ги дари
с дете, поясни майката.
На 31 декември 2018 г.
20-годишната Гюлсехер Севдалинова от с.Малко Вра-

Гюлсехер Севдалинова от с.Малко Враново роди
последното бебе за 2018 г. в Родилно отделение-Тутракан

ново, Русенско роди също
първа рожба - момче - 2,900
кг, 50 см. И двете деца са
родени чрез секцио при д-р
Богомил Бойчев и д-р Николай Костадинов и техния
медицински екип.
Статистиката за миналата година за тутраканското Родилно сочи, че са
родени 22 двойки близнаци
от общо 29 за областта.
Има и едно раждане на

на практика по-дълги с един допълнителен ден уикенди ще има
и на всички официални празници
през 2019 г.
3 март - Ден на Освобождението
на България е в неделя, затова ще
се почива и на 4 март, понеделник.
След това ще последва първата
за годината по-дълга почивка за
Великден, който ще честваме на
28 април. Така за празника ще се
почива общо 4 дни - от петък - 26
април, до понеделник - 29 април,
включително.
Около 1 май - Ден на труда и
на международната работническа
солидарност, сряда, няма да има
допълнителни почивни дни. Така
ще бъде и на Гергьовден - 6 май,

тризнаци - Силвия Стоянова
от Русе роди три момиченца с размери 1,780 кг/41 см,
2,320 кг/46 см и 2,300 кг/46
см. Децата са заченати
по метода ин витро в Медицински център "Св.Иван
Рилски" в Тутракан.
И още - общо 23 жени заченали по метода ин витро
са родили 32 деца.
37 са недоносените бебенца.

Тутраканки са родили 49
деца - 26 момчета и 23 момичета, а общо родените
деца от цялата община за
миналата година са 74.
Тутраканското АГ-отделение продължава да е притегателно за жените от
цяла България. Тук са родени
82 бебета от Силистра, от
Русе - 81, от Разград - 139,
от Главиница 47, от Варна
- 18, от Шумен - 15, от Търговище - 12, от Добрич - 7,
от София, Велико Търново и
Габрово - по 3, от Монтана
- 2, от Кърджали, Хасково,
Стара Загора, Пловдив и
Кюстендил - по 1.
Популярността му се
дължи на добрите специалисти, които формират
един страхотен екип от
професионалисти - д-р Любомир Бойчев - началник на
отделението, д-р Богомил
Бойчев, д-р Деян Малчев, д-р
Павел Ангелов, д-р Николай
Костадинов. Заедно с тях
са акушерките, медицинските сестри, санитарките,
които денонощно се грижат
за своите пациенти.

РЕШЕНИЕ № 703
ДНЕВЕН РЕД:
1. План-сметка и размер на такса «Битови отпадъци» за 2019 г. на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Актуализиране на поименен списък
за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска
земя в землището на с. Варненци, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, съставляваща
имот с идентификатор №10149.50.80.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 704
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.
62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет – Тутракан одобрява план – сметката по такса
“Битови отпадъци” за 2019 г. за територията на Община Тутракан на стойностите,
посочени в приложение 1 от настоящото
предложение.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 16, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Тутракан, във
връзка с чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона
за местните данъци и такси, Общински
съвет – Тутракан утвърждава размера
на такса “Битови отпадъци” за 2019 г.
за територията на Община Тутракан на
стойностите, посочени в приложение 2
от настоящото предложение.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 705
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1.УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен списък за разпределението на плана
на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2018 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 706
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМС-

МА, 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,
ДОПЪЛВА Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2018 г., приета
с решение № 516 по Протокол № 37 от
25.01.2018 г. на Общински съвет-Тутракан
в раздел III - „Имотите, които Община
Тутракан има намерение да предложи за
предоставяне под наем, продажба, концесия и учредяване на вещни права” в част
„А-Имоти, които Община Тутракан има
намерение да предостави за продажба” в
„I - чрез провеждане на публичен търг или
конкурс”, за землището на село Варненци
с поземлен имот №XXX, местността XXX с
площ от XXX дка, начин на трайно ползване „XXX”, XXX, съгласно АОС №XXX/XXXг.и
съответстващ на имот с идентификатор
№XXX по КККР на село Варненци, одобрени със Заповед №РД-XXX/XXXг. на ИД на
АГКК, с площ от XXX дка, съгласно скица
на поземлен имот №XXX/XXXг., издадена
от Служба по геодезия, картография и
кадастър град Силистра.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 707
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 село
Варненци, ЕКАТТЕ XXX, представляващ
имот с идентификатор №XXX по КККР на
село Варненци, местност „XXX”, с площ от
XXX дка, XXX, с начин на трайно ползване
XXX, съгласно Акт за частна общинска
собственост №XXX/XXXг. 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.
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: 14 съветника,
За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

общество
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Дом за българите в Букурещ

Заедно с председателя
на Съюза на българите в
Румъния проф.Лука ВЕЛЧОВ

Анастасия ЯКОВА
ътуването до Букурещ в
средата на м.декември
м.г. бе поредното предизвикателство за тутраканци
в екскурзията организирана
от туроператора „Салвиния”
в зимния ден.
За мен този ден бе необикновен. В Музея на селото
ме очакваше секретарят на
Съюза на българите в Румъния - Любомир Николов. Той
ме заведе в красива сграда в

П

центъра на румънската столица, на която е окачена табела
с надпис „Демократичен съюз
на българите в Румъния”.
Вълнуващо за мен, защото
в топлия дом ме очакваше
председателят на Съюза проф. Лука Велчов, на когото
предадох подаръци от кмета
на Тутракан и Историческия
музей. През целия ден бях
гост в българското огнище в
Букурещ. Всеки гост се посреща с чай от български билки и
готовност да му разкажат за

От СУ "Христо Ботев"-Тутракан:

"Пазете децата на пътя!"

историята на Съюза и неговата дейност.
Сегашният съюз е продължение на Българското
дружество”Братство" основано на 31.ХII.1892 г. Внушителната сграда е била Банка
на братята Евлоги и Христо
Георгиеви, велики българи,
всеизвестни дарители в България и в Букурещ.
По време на Първата световна война Дружеството е
закрито и отново започва да
действа на 25.V.1926 г. В тези

години дипломат в Букурещ
е бил известният български
писател Йордан Йовков, който
съдейства за възстановяване на Съюза. Съпругата му
Деспина Колева е била учителка в българското училище
в Букурещ. В същата година
на новосъздаденото училището дават името „Христо
Ботев”. Същото име носи и
Лицей в Букурещ.
Понастоящем председател
на Съюза е проф. Лука Велчов. По произход е банатски
българин. Родът е преселен
след кървавото потушаване
на Чипровското въстание в
1688 г. през османското иго в
България.
Тук с радост и задоволство
се посреща всеки гостенин.
Двамата с Любомир Николов
- секретарят на Съюза, имат
готовност да разкажат за дейността на българското гнездо
в Румъния, да покажат изложбата от исторически снимки
и документи във фоайето на
сградата. Голяма изненада за
мен бяха изрисуваните портрети на проф. д-р Иван Гаврилов от български художници и
подарени на Съюза. Оказа се,
че големият българин и тук
има дарителски изяви.
На стените са окачени рисувани портрети на Христо
Ботев и Васил Левски дарени
от проф. д-р Иван Гаврилов и
картини на художници на различна тематика и художествени творения. Проф.Лука
Велчов с необикновена жизненост ме покани да ме разходи

Любомир
НИКОЛОВ,
Секретар на
Съюза на
българите
в Румъния

в центъра на Букурещ, за да
разгледаме древните сгради, дело на знатни българи,
обновени и запазени, сега
използвани за базари.
Разказите свързани с българската история в Румъния
са безкрайни. В края на деня,
Любомир Николов ме заведе
на Коледния базар пред парламента, където се срещнах

отново с групата тутраканци.
Денят за мен бе полезен и
обогатен с нова информация
за дейностите на българите в
Румъния! Любезните домакини не забравиха да поканят
за гостуване всеки, който
желае да ги посети и да го
запознаят с миналата и настояща дейност на българите
в Румъния.

"Коледна магия"
навечерието на Нова година, за отлично представяне на национални състезания, Аляра Мюмюн
Шериф от с. Искра бе поздравена и наградена от
кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям.
Момичето е ученичка в ОУ "Иван Вазов" в гр. Силистра.

В
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кция "Пазете децата на
пътя!" проведоха в утринните часове на 20 декември
м.г. учениците от СУ "Христо Ботев"
в Тутракан заедно със своите учители и родители. Тя е част от националната кампания "Посланията
на есенния лист" организирана от
Националния дворец на децата.
"Акцията се провежда точно
днес - на Игнажден, защото много е важно кой ще влезе пръв в
дома, поясни педагогическият
съветник Иванка Арсенова. Ако
е с добри намерения, такава ще

А

е цялата година. А ние имаме
намерение да опазим живота и
здравето на нашите деца."
Всеки клас от училището
бе изработил послание към
водачите на моторни превозни
средства за опазване живота на
децата и хората на пътя, оформено като лист от дърво.
Със съдействие на РУ "Полиция" - Тутракан, всички излязоха
на улицата и връчиха посланията на шофьорите, които изчакваха търпеливо и любопитно
наблюдаваха събитието. “ТГ”

бщина Главиница организира и проведе конкурс
за изработване на картичка на тема „Коледна магия”,
информираха от общинската администрация. В конкурса взеха
участие деца от ДГ ”Св. Св. Кирил и
Методий”, гр. Главиница и ученици
от общинските училища. Изработените картички бяха разпродадени
с благотворителна цел. Събраната
сума е 340 лева, а кметът на Община Главиница - Неждет Джевдет, я
допълни с лично дарение от 60 лв.
Общата сума от 400 лева бе разпределена от комисия, в подкрепа
на нуждаещите се деца от четири
социално слаби семейства по
случай Коледните и Новогодишни
празници.
Представители на Община Главиница посетиха децата и им
дариха определените суми.
- Многодетно семейство от град
Главиница - 100 лв. (сн.1)
Павлина Петрова - завършила
образованието си;
Станислава Петрова - ученичка
от XII клас в СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница;
Радослава Иванова - ученичка
от VI клас в СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница.
- Многодетно семейство от село

О

Сокол - 100 лв.
Кадир Салим - 23 г. – неучащ /
инвалид/;
Селвет Салим - 12 г. - ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Сокол;
Виджай Салим - 10 г. - ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий”, с. Сокол;
Месут Салим - 6 г. - ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Сокол;
Назар Салим - 4 г. - ДГ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. Главиница.
- Многодетно семейство от село
Коларово - 100 лв.
Илкер Анков - 16 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Ипек Анкова - 11 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Сонер Анков - 9 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Мелек Анкова - 8 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Ефеджан Анков - 6 г. - ДГ ”Св.
Св. Кирил и Методий”, гр. Главиница;
Кадер Анкова - 4 г. - ДГ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. Главиница.
- Многодетно семейство от село
Зафирово - 100 лв.
Албин Назми - 10 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Алтай Назми - 8 г. - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Зюмрют Назми - 2 г. - ДГ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, гр. Главиница.

Успехи за
Димана Иванова от
Клас „Звездици"

омисар Юлиян Караславов - директор на
Областна дирекция на
МВР - Силистра, връчи грамота за участие и отлично
представяне в Националния
конкурс за детска рисунка на
тема „Полицаят е мой приятел
и учител“ на Димана Иванова
от 3б клас. Третокласничката е
участник в Детското полицейско управление при СУ „Христо

К

Ботев“ - Тутракан, с ръководител инспектор Минчо Цвятков.
Класираните рисунки ще
участват в благотворителен
търг, средствата от който
ще бъдат дарени на деца на
служители в системата на
МВР, загинали в изпълнение
на професионалния си дълг.
Информация и снимки:
Иванка АРСЕНОВА,
Педагогически съветник

празнично ехо
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"Операция "Коледа" завърши успешно! Добре дошла, 2019-та!
здраве и благоденствие през
2019-та година.
Организаторите на събитието - общинската администрация, бяха подготвили баница
с късмети и червено вино, а
за празничното настроение
допринесе народната музика на фолклорната група на
Виктор Кулев и красивите
фойерверки.
“ТГ”

новогодишна наздравица тутраканци и техните
гости посрещнаха 2019та в градския парк "Христо
Ботев". Така десетки от тях
спазиха традицията да бъдат
заедно в новогодишната нощ
и да си честитят настъпващата
нова година.
Точно в 00:00 часа от откритата сцена в парка, кметът на
община Тутракан д-р Димитър
Стефанов поздрави всички
присъстващи като им пожела

С

ази вечер добротата и
общите усилия на джуджетата, Добрата фея, Кака
Зима и малките репортери от в.
„Тутраканче" успяха да спасят

Т

19 декември 2018 г. В ролята на
Кака Зима се претвори Велислава
Бояджиева, която не веднъж се
наложи да „дърпа ушите“ на Бате
Коледа (Петьо Стойчев) Лудориите

джудже, Лошата фея - Гергана
Златкова, добрите джуджета, Снежанките - Вероника и Десислава,
водещите Пламена и Юсеин накара
публиката да затаи дъх. Коледните
песни на „Слънчевите усмивки" и
на децата от „Славейче“ към СУ
„Христо Ботев“, завладяващите
танци и весели ситуации въодушевиха зрителите, които аплодираха,
пяха и се смяха от сърце.
„Виновниците“ за тази снежна
бъркотия са децата от Общински
център за извънучилищни дейности - вокалните групи „Слънчева
усмивка“ и „Усмивка“, мажоретния
състав, танцов център „Ритъм“,
фолклорния състав „Славейче" и
Клубът по журналистика.

Самодейците на Читалището
представиха Коледен концерт

Коледата. След напрегнати, заплетени и изключително забавни
ситуации в Ледения дворец на
Дядо Коледа, Кака Зима и Бате

Браво на малките артисти! Браму докараха куп беди - забравени
подаръци, изгубена шейна и зли- во и за сценичната реализация,
ните на Лошата фея. Но защо са която е дело на Доротея Бальовска
празничен Коледен
концерт, който
се състоя на 21
декември, самодейните
състави на НЧ "Никола
Йонков Вапцаров 1873"
приключиха успешно
изминалата година.
На сцената на културната институция,
своя талант и изкуство показаха всички
самодейни състави, кои Даринка Димитрова.
ито функционират през
Екип на в. „Тутраканче" този творчески сезон.
Снимки: Ани ПЕТРОВА
Аплодисментите на
P.S.: Зрителите на „Операция
Коледа“ получиха брой от извънредното издание на вестника,
посветено на събитието.

С

Коледа тръгнаха с шейната и с
подаръците към децата. Но както
всички проследиха по звездния
сателит, не стигнаха далеч. Злото
джудже и Лошата фея Злобила
поръсиха с магически прах и Бате
Коледа, и джуджетата, и всички
земни твари. Всичко потъна в мрак
и дълбок стогодишен сън. Това се
случи на коледното представление
наречено „Операция Коледа“ на

приятелите - репортерите от в.
„Тутраканче“ съобщиха на добрите
джуджетата и всичко си дойде на
мястото. Злото бе победено и Коледата бе спасена. Великолепната
игра на артистите Йоана Димитрова като Добрата фея, Виктория
Андреева в ролята на Лошото

пециална грамота за колективно
участие получи СУ „Йордан Йовков“ - Тутракан от Националния
исторически конкурс „170 години от
рождението на Христо Ботев - 170
години път към свободата, път към
безсмъртието", научаваме от профила
на училището във Фейсбук. Конкурсът е
организиран от Регионалното управление по образованието във Варна и Първа езикова гимназия в морския град.
Ученици от тутраканското училище
участвали със своите разработки - есета
и презентации за великия българин
и неговата революционна дейност. С
поощрителна награда за презентация
са отличени осмокласниците Кристиян
Тодоров и Пресиян Великов, ръководени от Вероника Атанасова - учител
по история и цивилизация, и Елена
Тодорова - учител по информатика и
информационни технологии.

С

чета" с ръководител
Антония Камбурова,
за Школа по китара
"Акустика" с ръководител Володя Иванов, за
Школа за съвременни
танци "Мечтай смело"
с ръководител Лидия
Светославова, за Смесен детски хор и Школа
по тамбура и акордеон
с ръководител Галена
Ненова.
“ТГ”

препълнената зрителна зала бяха за всички
възрастови формации
на Танцов състав "Дунавска младост" и Танцов клуб "Добруджа"
с ръководител Елена
Атанасова, за Танцов
състав "Детелини" и
Вокална група "Северина" с ръководител
Стоян Дечев, за Детска вокална група "Щур-
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общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 48 от 29.11.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 682
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30.11.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане и одобряване на инвестиция,
представляваща актив-публична общинска
собственост, извършена от „ВиК” ООД гр.
Силистра през 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Осигуряване на собствен принос
във връзка с проектно предложение
BG16RFOP001-2.002-0005 „Енергийна ефективност в държавни и многофамилни сгради
в гр.Тутракан“ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна
ефективност в периферните райони - 2”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Включване на обект в Проект „Красива
България” 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Предоставяне за управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на
новоизградени и реконструирани части от
водопроводната мрежа в гр.Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Допълване на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Разпореждане с имот - общинска
собственост, представляващ земеделска
земя в землището на гр. Тутракан, Община
Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, съставляваща имот
с идентификатор №73496.XXX.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Отдаване под наем на имот - публична
общинска собственост, с начин на трайно
ползване „Язовир” в землището на с. Преславци, ЕКАТТЕ 58253, община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Променя списъка на общинските жилища за 2018 г., приет с Решение №515 по
Протокол №37 от 25.01.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Продажба на общинско жилище с
идентификатор №73496.501.3450.2.16 на
наемател, настанен в него по административен ред.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Прехвърляне на капиталови разходи
за СМР, свързани с ремонт на сградата
на общинска болница чрез непарична /
апортна/ вноска по реда на Търговския
закон, в полза на „Многопрофилна болница за активно лечение- Тутракан” ЕООД
по Договора за безвъзмездна финансова
помощ №161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа
за реконструкция/ обновяване и оборудване
на общински лечебни заведения в общини,
извън градските агломерационни ареали” с
цел натрупване на същите към стойността
на сградата.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 12 съветника, За – 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 683
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен списък за разпределението на плана
на капиталовите разходи към 30.11.2018 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2018 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 12 съветника, За
– 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 684
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.19, ал.1, т.4,
буква „а”, чл.198б, т.2 и чл. 198ж от Закона
за водите, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, както и на основание чл. 4.4,
буква „б” от Договора между Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –Силистра:
1. Общински съвет гр. Тутракан ПРИЕМА и
ОДОБРЯВА инвестиция в размер на 55772,34
(петдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и два лв и 33 ст.) лв. представляваща
актив - публична общинска собственост,
извършена от „ВиК” ООД гр. Силистра, през
2018 г., съгласно приложената справка към
настоящото решение.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община
Тутракан да подпише приемно- предавателен протокол между публичния собственик
- община Тутракан и оператора по ВиК за
определената обособена територия - „ВиК”
ООД гр. Силистра.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Силистра,
за възлагане дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация при спазване
на изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 1 и т.
2 от Закона за водите на активи, съгласно
приложената справка към настоящото решение, чрез допълван и/или актуализиране на
приложение №1 от договора за изпълнение
на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.
Гласували поименно: 12 съветника, За

– 12, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 685
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 и ал.2
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
- гр. Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да поеме ангажимент
за осигуряване на собствен принос за проект
BG16RFOP001-2.002-0005„Енергийна ефективност в държавни и многофамилни сгради
в гр.Тутракан“ по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна
ефективност в периферните райони – 2”.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
последващите законови действия по изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 686
На основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от
ЗМСМА Общински съвет - Тутракан
1. Дава съгласие Община Тутракан да
кандидатства за финансиране по Проект
„Красива България” 2019 г. на Министерството на труда и социалната политика
(МТСП), Мярка М 01 с проектно предложение
„Ремонт на Обреден дом”.
2. Дава съгласие Община Тутракан да
участва с 52 % съфинансиране от общата
стойност на проекта.
Гласували поименно: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 687
1. На основание чл.21, ал.2, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл.198о, ал.4, във връзка
с чл. 198б, т.2 от Закона за водите (ЗВ) и
във връзка с Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги
от "ВиК" ООД, Силистра, ДАВА СЪГЛАСИЕ
НОВОИЗГРАДЕНА И РЕКОНСТРУИРАНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, на обща стойност
134010,91 лв. без ДДС ( сто тридесет и
четири хиляди и десет лева и деветдесет
и една стотинки) за обект Реконструкция
на водопровод и благоустрояване на улица
„Стефан Караджа”, гр.Тутракан”.
ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА за управление
на Асоциацията на обособена територия,
обслужвана от "ВиК" ООД, Силистра, за
възлагане на дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК - оператор, а именно „В и К” ООД, гр. Силистра, при
спазване на Закона за водите и Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация
на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от "ВиК" ООД, Силистра.
2. След влизане на настоящето Решение в
сила, възлага на Кмета на Община Тутракан
да уведоми писмено Асоциацията по ВиКСилистра за същото и да предаде всички
необходими документи за извършване на
последващите правни и фактически действия по предоставяне на управлението на
горепосочените активи.
Гласували поименно: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 688
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,
1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2018 г., приета с решение
№ 516 по Протокол № 37 от 25.01.2018 г.
на Общински съвет град Тутракан в раздел
III - „Имотите, които Община Тутракан има
намерение да предложи за предоставяне
под наем, продажба, концесия и учредяване
на вещни права” в част „Б - Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде”
в „I - чрез провеждане на публичен търг или
конкурс”, за землището на град Тутракан с
ред 1.XXX.- поземлен имот № 73496.XXX,
местността „Зад болницата” с площ от XXX
дка, начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих”, четвърта категория
по КККР на град Тутракан, съгласно АОС
№XXX/XXX.2018 г.
Гласували: 13 съветника, За – 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 689
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 „Зад болницата”, с площ
от XXX кв.м./дка, четвърта категория, с начин

на трайно ползване „за земеделски труд и
отдих”, 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: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 690
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 141а, ал. 4, изречение
второ от Закона за водите и във връзка с
предназначението на язовира, което не е
за напояване и не представлява елемент от
напоителна система или технологична обособена нейна част, Общински съвет Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
чрез публичен търг с явно надаване на имот
– публична общинска собственост съставляващ поземлен имот №XXX, местност „XXX”, с
площ от XXX дка, с начин на трайно ползване
„Язовир” съгласно АПОС №XXX/XXXг. и съответстващ на имот с идентификатор №XXX
по кадастралната карта и кадастралните
карти на с. Преславци, одобрени със Заповед
№XXX/XXXг. за срок от 10 /десет/ години,
за производство на риба, спортен риболов,
отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи
птици и друга селскостопанска дейност,
свързана с обекта.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна
цена в размер на XXXлева/ без ДДС.
3. ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в
размер на 10 /десет/ процента от началната
годишна наемна цена.
4. ОПРЕДЕЛЯ срок от една година от
сключване на договор за извършване на
всички описани в приложението дейности
по въвеждането на язовира в експлоатация.
5. Извършването на ремонтните дейности
на обща стойност XXX лева ще бъдат прихванати от достигнатия на търга годишен наем.
Гласували поименно: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 691
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона
за общинската собственост, във връзка с
чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет - Тутракан ПРОМЕНЯ списъка на общинските жилища за
2018 г., приет с Решение №515 по Протокол
№37 от 25.01.2018 г., последно изм. и
доп. с Решение №661 по Протокол №46 от
20.09.2018 г., като изключва от Списък №1
- „Жилища за отдаване под наем на лица с
установени жилищни нужди”, общинското
жилище, находящо се гр. Тутракан, ул. XXX
№XXX, бл. Лилия вх.XXX, ет.XXX ап.XXX /
едностайно/ и същото го допълва в Списък
№2 - „Ведомствени”.
Гласували поименно: 13 съветника, За
– 13, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 692
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.42, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.2 от
НРУУРОЖ и чл.8, ал.9 от ЗОС във връзка
с чл.4, ал.3 от НРПУРОИ, чл.47, ал.1, т.3 и
ал.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.37 и чл.38, ал.4 и чл.41, ал.7
и ал.8 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински
жилища Общински съвет-Тутракан
I. ПРОМЕНЯ списъка на общинските жилища, приет с Решение №515 по Протокол
№37 от 25.01.2018г., за общинско жилище,
находящо се в гр. Тутракан, ул. XXX, бл.
XXX, вх.XXX, ет. XXX, ап.XXX от Списък №1
с предназначение „Жилища за отдаване
под наем на лица с установени жилищни
нужди” в Списък №4 предназначение „Жилища за продажба и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени за
общински нужди” .
II. ДОПЪЛВА „Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.”, приета с Решение №516 по Протокол №37 от 25.01.2018
г. на Общински съвет гр. Тутракан, в раздел
III, буква XXX, т.XXX със следния имот с
идентификатор №73496.XXX с площ от XXX
кв.м по КККР на гр. Тутракан с намерение
за продажба без провеждане на публичен
търг или конкурс, по ред определен в закон.
III. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажбата
на общинско жилище, представляващо
апартамент №XXX с площ от XXX кв.м с
кадастрален №73496.XXX /двустаен/, състоящ се от дневна, спалня, кухня, сервизни
помещения и два броя тераси в пететажен
ж.б с кадастрален №73496.XXX, ведно с
маза №XXX с площ от XXX кв.м и ид.части
от общите части на сградата XXX% и ОПС
–XXX кв.м в поземлен имот №73496.XXX
по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №РД-XXX/XXXг. на ИД на АГКК гр.
София, находящ се в гр. Тутракан, ул. „XXX”
№XXX вх.XXX, ет.XXX, при граници и съседи:
С-зид към апартамент №73496.XXX и външен
зид, И-външен зид, Ю- стълбищна клетка и
зид към обект №73496.XXX, З-външен зид,
съгласно АОС XXX/XXXг. на В. М.Б., наемател
настанен в него по административен ред.
IV. ОПРЕДЕЛЯ продажната цена на жилищния имот по пазарна оценка, изготвена
от лицензиран оценител в размер на XXX лв.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 49 от 13.12.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 694
ДНЕВЕН РЕД:
1. План за работа на Общински съветТутракан за I-то шестмесечие на 2019г.
Докладва: Председател на ОбСТутракан
2. Поемане на общински дълг чрез
ползване на дългосрочен кредит.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Актуализиране на поименен списък
за разпределението на плана на капиталовите разходи към 10.12.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Предоставяне под наем на общински имоти с начин на трайно ползване –
полски път, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи за стопанската 2018/2019 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Промяна в „Тарифата за началния
размер на месечните наемни цени на 1
кв. м при предоставяне на общински
помещения, терени и земи”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Ползване на абонаментни карти
на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския
транспорт от гражданите на възраст 65
и повече години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Предприемане на необходими
мерки за излизане на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД от несъстоятелност.
Докладва: Председател на ОбСТутракан
9. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За - 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 695
На основание чл. 63, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Тутракан
приема План за работа на Общински
съвет Тутракан за I-то шестмесечие
на 2019 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 696
На основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА и във връзка с чл.4, т.8 и чл.13
от ЗОД, Общински съвет гр. Тутракан:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Тутракан
да поеме дългосрочен общински дълг
чрез банков кредит в размер на 1 000
000 /един милион/ лв. за попълване
на собствени средства по бюджета
на общината, явяващи се фактически
недостиг за предоставяне на публичните
услуги от общината и за разплащане на
просрочени задължения при следните
параметри:
1. Максимален размер на дълга - 1
000 000 (един милион) лв.;
2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен, поет
с договор за общински заем от банкова
финансова институция.
4. Цел на дълга – попълване на
собствени средства за покриване на
фактически недостиг при предоставяне
на публичните услуги от общината.
5. Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
община Тутракан и обща изравнителна
субсидия, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а”
до „ж” от Закона за публични финанси.
6. Условия за погасяване – ежемесечно, считано от датата на подписване
на договора за кредит на равни части.
7. Максимален лихвен процент,
такси, комисионни и други.
7.1 Максимален лихвен процент –
годишна лихва в размер на не повече
от 6.00% (шест на сто).

7.2 Заплащане на лихвата – ежемесечно.
7.3 Такси и комисионни и други
условия, следва да бъдат оферирани
от банковата институция.
8. Източници за погасяване на главницата - собствени приходи и изравнителна субсидия на общината.
9. Срок за погасяване - до пет
години.
10. Начин на усвояване - до 30 дни
от датата на подписване на договора
за кредит.
11. Приема Процедура за избор на
финансова или кредитна институция
II. Упълномощава кмета на общината:
1. Да проведе процедура за избор
на финансова институция съобразно
реда и начина, определен в Закона за
общинския дълг, която да осигури необходимото финансиране. Процедурата
за избор на финансова или кредитна
институция, или финансов посредник
следва да е прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при
условия и по ред, приети от общинския
съвет.
2. Да подпише договора за кредит и
договора за залог.
3. Да извърши всички останали
необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението
на Общински съвет.
III. 100 000 лв. (сто хиляди лева) от
тези средства да бъдат предоставени на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД за изплащане
на заплати на санитари и медицински
сестри.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 15, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 697
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от
ЗПФ и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА - Актуализиран
поименен списък за разпределението
на плана на капиталовите разходи към
10.12.2018г.
2. Възлага на кмета на Община
Тутракан да извърши необходимата
актуализация по бюджета за 2018 г.,
произлизащи от актуализацията на
поименния списък за капиталовите
разходи.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 698
На основание чл.21, ал.1, т. 23,
ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.196, ал.1и
ал.3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински
съвет Тутракан реши:
Приема Анализ на потребностите
от подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Тутракан.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 699
На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с
чл. 37 „в” ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет град Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне
на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване
„полски път” на ползватели, участващи
в споразумение за създаване на масив
за ползване, за стопанската 2018/2019
година.
2. ОПРЕДЕЛЯ наемна цена за ползване в размер на 55,00 /петдесет и пет
/лева/ дка.
3. ВЪЗЛАГА НА Кмета на Община
Тутракан да сключи договор за наем
за срок от една стопанска година за
ползване на проектирани в плана за
земеразделяне на съответното землище
„полски пътища” по искане на съответния ползвател, след заплащане на

извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
12, Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 693
На основание чл. 72 и чл. 147, ал.2 от ТЗ,
в качеството си на едноличен собственик
на капитала на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД,
Общински съвет дава съгласие Община
Тутракан да направи непарична (апортна)
вноска в капитала на дружеството, която
представлява вземане за извършени строително-ремонтни работи в изпълнение на
ДБФП №161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа
за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в
общини, извън градските агломерационни
ареали по ОПРР 2007-2012 за изпълнение
на проект „Преустройство и модернизация
на МБАЛ – Тутракан с предоставяне на
възможност за до лекуване”, подробно
описани в представените протоколи на
стойност 474 950,88 лв. без ДДС или 569
941,06 лв. с ДДС , приложение към насто-

ящото решение.
2. На основание чл.7 и чл.8 от Учредителния акт на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД, чл.148,
ал.1, т.2 от Търговския закон, и чл.38, ал.1
от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Тутракан увеличава капитала
на дружеството със стойността на строително-ремонтни работи по представените
протоколи. Увеличението на капитала на
дружеството от 3 774 430.00 (три милиона
седемстотин седемдесет и четири хиляди
четиристотин и тридесет лв..), разпределени в 377 443 (триста седемдесет и седем
хиляди четиристотин четиридесет и три)
дяла, по 10 (десет) лева всеки един на 4 344
370 (четири милиона триста и четиридесет
и четири хиляди триста и седемдесет лв.),
разпределени в 434 437 (четиристотин
тридесет и четири хиляди четиристотин
тридесет и седем) дяла по 10 (десет) лева
всеки един. става чрез записване на нови
дялове- 569 940 лв. (петстотин шестдесет и
девет хиляди деветстотин четиридесет лв.),
разпределени в 56 994 (петдесет и шест
хиляди деветстотин деветдесет и четири)
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цената по т.2 от настоящото Решение.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 700
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2
от ЗМСМА, чл.26, ал.3 и чл.28 от ЗНА,
чл. 76, ал.3 и чл. 77 от АПК и чл.8, ал.2
от Закона за общинската собственост,
Общински съвет гр. Тутракан
I. Дава съгласие да се измени в част
II. Незастроени терени, т.1 от „Тарифата за началния размер на месечните
наемни цени на 1 кв. м. при предоставяне на общински помещения, терени
и земи”, последно изменена с решение
№640/25.09.2014 г. както следва:
1. Паркоместа и временни гаражи
- 0,60 лв.
II. Възлага на Кмета на Община Тутракан изпълнение на горното решение.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 15, Въздържали се – 1, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 701
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общински
съвет гр.Тутракан дава съгласие, гражданите на Община Тутракан на възраст
над 65г., да ползват абонаментни карти
на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския
транспорт.
2. Упълномощава Кмета на Община
Тутракан да сключи договор с фирмата
превозвач по линиите на градския и
общинския транспорт, като сумата
за доплащане от Община Тутракан за
издаване на картите не може да надвишава 960.00 /деветстотин и шестдесет/
лв. с ДДС на месец.
3. Задължава фирмата превозвач
ежемесечно до 5-то число, да предоставя в общинска администрация
поименна справка за издадените абонаментни карти на правоимащите лица
за предходния месец.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 702
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.
2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 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 Общински
съвет- Тутракан
I. ВЪЗЛАГА на управителя на „МБАЛТутракан” ЕООД
1. Изготвянето на Погасителен план
към НАП за задълженията и лихвите
към тях.
2. Изготвяне на Оздравителна програма по определяне на възнагражденията на структурите в болницата.
Възнагражденията от общите приходи
трябва да паднат от 90% на 60%.
3. Цялостно преразглеждане на всички структури в болницата и съкращения.
4. Въвеждане на контролен софтуер
по всички структури -„Гама консулт” от аптеки, склад, всички отделения. Да
е онлайн всичко свързано.
5. Преразглеждане на контактите на
болницата с частните клиники.
6. Да се преустановят частните прегледи в болницата.
7. Да отпаднат отделенията, които
незаработват пътеки по II ниво.
8. Да се изготви справка на всички отделения включваща приходна,
разходна част, преки и не преки задължения.
9. Разходите за курсове, семинари
и симпозиуми да не се заплащат от
бюджета на лечебното заведение. Те
са за повишаване на личните квалификации, които всеки лекар трябва да
си плаща лично.
II. ВЪЗЛАГА на Управителя на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД на всяко заседание на Общински съвет- Тутракан
да докладва писмено изпълнението на
решението.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
дяла по 10 (десет) лв. всеки.
3. Утвърждава увеличаването на капитала
на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД със стойността
на непаричната вноска в размер на 569 940
(петстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет ) лв., разпределени в 56
994 (петдесет и шест хиляди деветстотин
деветдесет и четири) дяла по 10 (десет)
лв. всеки .
4. Утвърждава актуализиран учредителен
акт на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД, касаещ
промяната в капитала, в съответствие с
настоящото решение.
5. Задължава управителя на „МБАЛТутракан” да предприеме всички законови
действия по вписването в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията на
промените в капитала на дружеството и на
актуализирания учредителен акт.
6. Допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
Гласували поименно: 14 съветника, За
– 14, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

и още нещо...
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от редакционната поща

За културата...

Васил ТЪРПАНОВ
важаеми читатели, скъпи
приятели от общината и
региона. Приятели, разрешете ми чрез кратка ретроспекция, да направя преглед на
културните събития в края на
2018 г., касаещи културната ни
общественост.
На първо място, ще ви уведомя, че след няколкогодишно
прекъсване, най-сетне възобнови
своята дейност Клубът на творческите дейци, в миналото "Клуб
"Бленика".
Избрано беше ръководство в
състав: Димка Рашева - председател, и членове - Николинка
Вълкова и Адриан Василев. Приета беше програма за работа,

У

която вече се изпълнява.
Първата проява на творците,
при съвместна организация между Клуба и Читалище "Вапцаров",
бе проведената "Вечер на поезията" в Обреден дом, с добре подготвена програма, режисирана
от Димка Рашева. Присъстваше
културната общественост и общинското ръководство.
През есента, в СУ "Христо Ботев", бе организирано честването
на 75-годишнината на училищната библиотека. Тържеството
премина при висока организация
под ръководството на директора
Дияна Станкова, библиотекарката
Анна Козарева и учителката Румяна Статева. Тогава на част от
участниците бяха връчени Поздравителни адреси за личен принос към училищната библиотека
чрез дарени множество книги.
Рано през есента на 2018-та г.
в Дунавския парк се проведе 10-я
събор на пенсионерската самодейност, под надслов "Един ден
в Дунавския край". Участие взеха
над 30 състава от региона, които
получиха Поздравителни адреси
и грамоти за участие.
Съборът протече при добра организация, проведена от ръковод-

ството на градската пенсионерска
организация "Дунав", подпомогната от Дирекция "Хуманитарни
дейности" към Община Тутракан.
На 22 ноември в залата на
Обредния дом се състоя презентацията на книгата "Летопис на
смутното време" на автора Васил
Търпанов. Представянето беше
организирано от Исторически
музей-Тутракан в тясно сътрудничество с Община Тутракан чрез
секретаря Даниела Гвоздейкова и
Общинския съвет чрез председателя Данаил Николов. Присъства
целият творчески клуб и културния елит на града. Със своето
присъствие събитието уважиха
кметът д-р Димитър Стефанов,
зам.-кметът Петя Князова-Василева, Дирекция "Хуманитарни
дейности", кметове на села, гости
от ВА "Г.С. Раковски" в столицата
и др.
Лично за мен, представянето на
моята творба, върху която съм работил няколко месеца, ми донесе
удовлетворение и задоволство.
Оценката, която ми беше направена, приемам като мой втори
юбилеен бенефис, сега, когато
съм на 86 години. Първият беше
преди 36 години, когато беше

честван 50-годишния ми юбилей
в ДАП-Тутракан. На този юбилей,
сред многото гости, моята съпруга Галина Петрова, ме поздрави
с "Есе за юбиляра" придружено с
една приятна и позната целувка.
На сегашния бенефис, стихотворение в моя чест пречете
поетесата Анка Козарева, за
което й благодаря много от
душа. Поднесоха ми много цветя, подаръци и доброжелателни
пожелания за здраве и творчески изяви…
Уважаеми читатели, препрочитайки творението си вече няколко пъти и се уверявам, че съм
налучкал точно замисъла на поставената тема от Исторически
музей Тутракан. Това разбрах от
реакциите на някои неспокойни
души, които още се спотайват
тук и там с нечиста съвест. Ако
съм жив и здрав, и в кондиция, в
следващата кореспонденция ще
направя по военному - "разбор
на занятието".
За да бъде отпечатана тази
моя книга бяха необходими над
2400 лв. за печатница "Ковачев"
Силистра. Средствата са осигурени от следните добродетели
от нашият град:
ЗК "Христо Ботев - 92"-Тутракан с председател Цветелина
Калчева, ЗК-Търновци с председател Александър Йорда-

Областна администрация Силистра приключи годината
с три събития за културното многообразие
навечерието на Коледа и
Нова година Областна администрация Силистра проведе
в три населени места в различни
общини от региона събития, посветени на културното многообразие във
връзка с изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за ЕС - работна програма 2018.
В салона на НЧ „Пробуда“ в с. Калипетрово с председател и самодеец
Курти Иванов бе проведено едно от
предвидените събития. На аудиторията бяха предложени презентации за
езиците в Европа, както и за традициите при празнуване на Коледа.
Гост на събитието бе зам.-областният управител Илиян Великов, който
поздрави присъстващите от името на
областния управител Ивелин Статев
както за участието в него, така и
за предстоящите празници. Сред
гостите бяха също сем. Калинка и
Михаил Михайлови от село Шуменци
- тя е кмет на селото, а той е отец в
Русенска епархия, и жители на село
Брънещ, Република Румъния, потомци на изселници от Калипетрово и
други добруджански села от преди
200 години.
Представена бе и книгата „Шиковското население в Добруджа“ с автор

В

д-р Йордан Касабов, а художествената програма бе коледен концерт на
самодейните състави на читалището,
осъществен от Коледарска група
„Гребенци“, Танцов състав с р-л Чудомир Валериев, солистката Митанка
Петрова, инструменталистите ветерани Петър Дойков и Христо Сарафов,
както и на Детска певческа група.
Ирена Владимирова представи химна
на шиковци, написан от местната авторка Милка Трендафилова, а заедно
с Димитър Курдоманов изпълниха на
шиковски диалект две произведения
с хумористично съдържание.
В салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров“
в гр. Дулово бе проведен коледен
концерт, съчетан със събитие на
Областна администрация Силистра, представена от зам.-областния
управител Илиян Великов, който
приветства участниците в проявата
от името на областния управител
Ивелин Статев. В събитието участваха
кметът на община Дулово д-р Юксел
Ахмед и председателят на Читалищното настоятелство Пеньо Ангелов.
Преди изпълненията на самодейците – коледари, танцьори и певци,
бе представена темата за културното
многообразие в Европейския съюз,
каквато е темата на 2018 г.

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова
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Да се завърнеш!
Да се завърнеш сине, и не се бави!
Заръча старата му майка.
Че дрянът вече е напъпил на стобора,
ще цъфне скоро, работа ни чака…
Така изхлипа майката на прага
изпращайки сина си на гурбет.
В съмнения дали ще го дочака тръгнал да дири в чужбината късмет.
Родино, ти измъчена, злощастна!
Защо чедата си не задържа?
Прокуди ги далече по чужбина зарядът свой - безумно разпиля.
Кой? Кому ще дири утре сметка,
за обезлюдените пустеещи села?
Бурените над къщята избуяха,
а някога кипял е тук живота.
Простете ми, че с този стих ви моля,
Да споделите нечия тъга!
Все пак, тя може да е ваша приютете я във своите сърца…
Желая ви радости и здраве през новата 2019 година.
Васил ТЪРПАНОВ
нов, ЗК-Дунавец с председател
Милен Трифонов, "Кати-Прес"
ЕООД - Венцислав Статев, "ГРЕНДИ-ТРАНС" ООД - Георги Пенев,
Емил Пеев, Недка Панайотова,
сем. Янка и Димитър Куманови.
Тъй като разходите по отпечат-

ването бяха поети от дарителите,
решихме книгата също да е дарение - получиха я участниците в
представянето й. Останаха книги
в канцеларията на Исторически
музей - срещу 14 лв., може да си
я купи всеки, който желае.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30,
11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
В тутраканското село Шуменци
бе проведен обичаят Игнажден – в
миналото един от най-важните в календара на древните българи. Негови
организатори са кметството с кмет
Калина Михайлова и НЧ „Стефан
Караджа“. В битовата обстановка
на пенсионерския клуб бяха пресъздадени ритуали като прекадяване и
опяване от православен свещеник
– отец Михаил от Русенска епархия,

на донесената храна, приготвена
специално за празника.
В него от Областна администрация
Силистра участва зам.-областният управител Стоян Бонев, който поздрави
домакините с предстоящите зимни
празници – Бъдни вечер, Коледа,
Рождество Христово и Нова година.
Представен бе и Поздравителен адрес
от областния управител Ивелин
Статев.

Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:00 (без събота и неделя), 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 23:10, 01:00, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:
10 януари - Никола КРАЧАНОВ, Гл.експерт "Образование и култура",
12 януари - Шенгюл АБИЛ, Общински съветник от ДПС, ОбС-Главиница
Община Тутракан
13 януари - Ина БАЛКАНДЖИЕВА, гр.София
10 януари - Атанаска ДИМИТРОВА, Спец. "АФО", Кметство с. Стефан
13 януари - Камен ЧИМИДЯЛКОВ, гр. Тутракан, Шампион по кану-каяк
Караджа, община Главиница
14 януари - Пламен ГРЪНЧАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
11 януари - Светослава ЙОСИФОВА, Гл.счетоводител, ДГС-Тутракан "Н.Й.Вапцаров",Тутракан
11 януари - Веселка ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
14 януари - Емел ДЖЕВДЕТ, Ст.Спец. "Информатор-деловодител",
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Община Главиница
11 януари - Гергана ВОЙНОВА, Гл.експерт "Админ.наказателна дей15 януари - Йордан ГЕОРГИЕВ, ПР, Областна администрация-Силистра
ност", Община Тутракан

Издател: СНЦ "Тутракански глас"
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

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

Главен редактор: Калина ГРЪНЧАРОВА
e-mail: kalina60@abv.bg; GSM: 0898 628 376
Печат: “РАЗГРАД - ПОЛИГРАФ” ООД
Материали за публикуване - до вторник вкл.
Ръкописи не се връщат.
Авторите носят отговорност за публикациите си.
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Сашо АНДРЕЕВ - Спортист на годината! Светломир Русев от Старо село е късметлията
от томболата на фирма "Моника-92"

Сашо Андреев
с наградата
"Спортист на
годината-2018"

Тенисистът
Пресиян Великов

радиционните годишни
награди за най-добри
спортисти за 2018 г. в
община Тутракан бяха връчени на
организираната церемония на 19
декември м.г.
"Това е най-големият спортен
празник за всички нас, защото
единствено тази вечер, можем
да видим събрани на едно място,
най-големите имена в спорта,
не само за Тутракан, но и за
България, защото Вашите успехи

Т

З

Владимир Николов младата надежда във
водоморния спорт

Младият борец
Дамян Лазаров

Сашо Андреев - канадска борба,
Владимир Николов - най-малкият
състезател в Клуба по водомоторен спорт и Петър Патрашков
- генерален майстор на годината
на клуб "Тутракански вятър".
Комисия назначена с кметска
заповед излъчи най-заслужилият
спортист за 2018 г. След оспорвани дебати Награда „СПОРТИСТ
а пета поредна година
НА ГОДИНАТА 2018” за поредна
фирма "Моника-92" и
година бе връчена на многократнейният собственик
ния световен, европейски и репу- Венцислав Танчев органибликански шампион по канадска зираха годишна томбола за
“ТГ” клиентите на магазина за
борба Сашо Андреев.
строителни материали. И
докато в предходните години
голямата награда бе мотопед,
този път тя бе слънчев панел
с бойлер за топла вода.
На връх рождения си ден 26 декември, Венцислав Танчев почерпи присъстващите
на събитието по изтегляне на
печелившия талон и лично се
обади на късметлията - Светломир Русев от Старо село.
Сред стотиците клиенти пожелали участие в томболата
през годината, клиент на магазина изтегли талон с неговото
име. С покупка на стойност
Петър Патрашков
355,95 лв. направена на 6

ния, които винаги са подкрепяли
спортните начинания.
Специални награди на хората,
които са се нагърбили с нелеката
задача да ръководят, тренират и
напътстват младежите избрали да
се занимават със спорт в клубовете връчиха д-р Димитър Стефанов
и Данаил Николов, председател
на Общински съвет-Тутракан.
Това са Сашко Змеев - треньор
в СК по борба „Истър”, Димитър
Татаров - председател и треньор
в КВМС-Тутракан, Момчил Йосифов - председател и треньор на СК

отдавна са преминали границите
на общината и региона. Вашите
имена славят страната ни навсякъде по света" - каза при откриването Васил Дойнов, мл.експерт
"Младежки дейности спорт" в
Общината.
Кметът на Община Тутракан

"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 26.12.2019
в 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ
ноември 2018 г., той спечели
голямата награда.
Томболата продължава и
през 2019 г.! Регламентът е
същият - в нея имат право да

участват клиенти закупили
стока от магазина за над 300
лв. Наградата - слънчев панел
с бойлер за топла вода!
Калина ГРЪНЧАРОВА

ФК "Кубрат" - победител в Коледния
турнир по футбол на малки врати
Димитър Стефанов. Той
връчи купата на победителите от съседен Кубрат, която пое малкият
бъдещ футболист Лео.
Купите на отборите на
Тутракан и Главиница връчи общинският съветник
Нехат Кантаров. (сн.3 и 4)
Със 7 отбелязани точни
попадения голмайстор на

Треньорът по борба
Сашко Змеев

Треньорът по тенис на маса
Момчил Йосифов

– д-р Димитър Стефанов, откри
официалната церемония и поздрави присъстващите.
Най-напред бяха връчени Благодарствени адреси на директорите на всички учебните заведе-

по тенис на маса „Престиж”, Сашо
Андреев - председател и треньор в
СК по канадска борба „Надмощие”
и Михаил Слободанов - треньор
в СК за спортни и декоративни
гълъби „Тутракански вятър”.
Калина ГРЪНЧАРОВА
За голямата награда Спортист
оледен турнир по
на годината, всеки клуб бе номифутбол на малки
нирал най-добре представилия се
врати организираха
спортист: Пресиян Великов - тенис
Ивелин Спасов, Илко Вана маса, Дамян Лазаров - борба,
силев и Община Тутракан.
Той се проведе на 29 декември м.г. в спортната
зала на СУ "Йордан Йовков" в Тутракан и в него
участваха 9 отбора - от
Тутракан, Кубрат, Главиница, Преславци, Тодорово
и Паисиево.
На полуфинала, първият
отбор на Тутракан победи
първия отбор на Главиница с резултат 6:3, а отборът на ФК "Кубрат" по-

К

2

виница, а за най-полезен
състезател - Петър Миленов от Кубрат.

1

стигна победа над втория
отбор на Главиница с 4:2.
За 3-4 място се срещнаха двата отбора от
гр.Главиница и с резултат 3:5 победи вторият
отбор.
На финала се срещнаха
първият отбор на Тутракан и ФК "Кубрат". След
края на редовното време,
при резултат 0:0, се стигна до изпълнения на дузпи.
С резултат 3:1 турнирът
бе спечелен от отбора на
ФК "Кубрат". (сн.1)
Участниците в турнира
бяха поздравени от кмета
на Община Тутракан д-р

3

турнира е Ивелин Спасов
от първия отбор на Тутракан. (сн.2)
С приз за най-добър
вратар бе отличен Бисер
Стоянов от първия отбор
на Тутракан.
За най-добър защитник
бе обявен Ивайло Николов
от първия отбор на Гла-
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