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Уважаеми съграждани,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по
случай Националния празник на Република България!
Прекланяйки се пред паметта на всички герои,
нека помним, че жертвата им е била
заради нас, за нашето свободно и достойно
настояще. И с делата си да докажем, че сме
силен народ - горд с миналото си и отговорен
към бъдещето!

28 февруари - 6 март 2019 г.
Драги съграждани,
За мен е удоволствие да Ви поздравя
по повод Националния празник на
Рeпублика България - 3 март!
В ден като този повече от всякога
сме горди, че сме потомци на славен и
борбен народ.
Нашите наследници трябва да знаят
и тачат спомена за славните бойци
и революционери, които чрез своята
преданост и нечувано
себеотрицание отдадоха живота си
в името на Родината!

Трети март...
З

ащо почитаме Трети
март? Защо тази дата
е толкова значима, че
да я обявим за национален
празник? Защо това да не
са 6-ти септември или 22-ри
септември?
Защото на тази дата правим

първата стъпка към Свободата. Като проходило дете се устремяваме към своите мечти,
виждаме бъдещето прекрасно
и безоблачно. Усещаме аромата на свободата и дишаме
с пълни гърди.
И това става всяка година,

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан
на този ден, независимо колко
се отдалечаваме от година
1878-а. Като че ли се раждаме
с този ден въплътен в сърцата си. Това ни прави българи
независимо на кой край на
света сме.
Ние, тутраканци, още два
пъти след това сме изгубвали
свободата си, затова тя е още
по ценна за нас. Два пъти са
се мъчили да унищожат ду-

шевността ни. Не са успели,
защото вече сме усетили духа
на свободата в онзи Трети
март. А който го е вдишал не
може да бъде роб.
И днес никой не може да
направи от нас роби, защото
имаме Трети март. Той е в
сърцата, в душата и е ДНК на
всеки българин.

Честит празник!

“ТГ”

Данаил НИКОЛОВ, Председател на Общински съвет-Тутракан:

Трябва да работим в полза на
хората, противопоставянето не
води до градивност

Данаил НИКОЛОВ

2019 г. е последната от
мандата на настоящия
Общински съвет. С неговия председател - Данаил
НИКОЛОВ, разговаряме за
работата на местния пар-

ламент, на който той е
председател вече шеста
година.
- Нека да разберем найнапред, как преминава
на стр. 2

Уважаеми съграждани от
община Главиница,
Поздравяваме Ви с
националния празник на
Република България! Да
го посрещнем достойно
и да предадем на потомците си свещения
завет - да пазят като висша ценност Свободата!
Нека засвидетелстваме своята безгранична синовна почит и уважение в името на силна и щастлива България, пожелавайки си мир и ясно бъдеще!

Честит празник!

Честит празник!
д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Цена 0.70 лв.

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

Уважаеми съграждани от
община Ситово,
Длъжни сме да тачим своята история и да не
забравяме тези дни, носещи дух на патриотизъм.
Прекланяме се пред геройския подвиг на борците,
които с върховна саможертва и любов към
Отечеството, с храбър и непреклонен
български дух, извоюваха Свободата ни!
Вечна слава и дълбок поклон към всички безсмъртни и велики герои, осеяли с кости родната
земя, за да бъдем свободни и щастливи!

Честит празник!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Специалистите по
здравни грижи в Тутракан
излизат на протест на 1 март
на стр. 4

регион
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Данаил НИКОЛОВ, Председател на Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ
Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра
- Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са
5914. Техният брой се увеличава с 362 в сравнение с края на
декември м.г. (през първия месец на годината безработицата
традиционно нараства поради характерната за сезона по-слаба
икономическа активност). Като търсещи работа лица са регистрирани и 208 заети, 41 учащи и 104 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,0%, при
12,2% през предходния месец. /В сравнение с януари 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,1 процентни пункта./ На
база административната статистика на Агенцията по заетостта
равнището на регистрираната безработица за страната за януари
2019 г. е 6,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в
бюрата по труда безработни лица към икономически активните
лица на 15-64 години, установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището
на безработица в община Кайнарджа - 34,0% /530 безработни
лица/, следват общините Главиница - 27,2% /909/, Ситово 23,8% /358/, Алфатар - 22,1% /219/, Дулово - 16,9% /1632/,
Тутракан - 10,4% /542/, и най-ниско в община Силистра - 7,4%
/1724/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата
над 1 година) към края на януари са 2366 (40,0%) от всички
регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са
над 72 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 69%.
По професионален признак регистрираните безработни
са: без специалност - 58%, с работнически професии - 29%,
специалисти - 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско
образование - 52%, хората със средно образование са 40%, а
висшистите - 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям
се запазва относителният дял на безработните над 50 години 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%,
а младежите до 29 години - 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 603.
КРИМИНАЛЕ
Забравена тенджера върху котлон станала причина за пожар
на терасата на апартамент в Тутракан на 21 февруари около
09:00 часа. С произшествието се справил екип на местната
противопожарна служба. Опушили се около 5 кв.м стени, но
материални загуби няма.
С редовно писмено позволително, но извън указаните в него
срокове, 68-годишен мъж превозвал в ремарке, прикачено към
товарен автомобил „Скания“, около 40 куб. м дървен материал
от липа. Той бил спрян за проверка от полицейски служители на
25 февруари в района на село Коларово. По случая е образувано
досъдебно производство.
Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан и Противопожарен участък
– Главиница загасили пожар в къща в село Дичево, възникнал
вчера около 23.00 часа. Причините за произшествието се изясняват. Огънят унищожил около 150 кв.м покрив, мебели и
домашно имущество. Спасена е част от сградата.

Специалистите по
здравни грижи в Тутракан
излизат на протест на 1 март

едицинските специалисти по здравни
грижи от "МБАЛТутракан" ще подкрепят
националния протест на
колегите си от цялата
страна, който е обявен за
1 март.
Протестът ще бъде пред
болницата в 12:00 часа. Да
протестират ще излязат
медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и фелдшери,
за да заявят исканията
си, а онези от тях, които
са на работа, ще закачат
протестни трикольорни
лентички на реверите си в
знак на подкрепа на протестиращите.
Най-многобройното съсловие в системата на
здравеопазването настоява за достойни условия на
труд и заплащане, задължително спазване на заложените в КТД договорености
и дългосрочна стратегия
за здравните грижи до 2030
г., еднаква основна заплата
за всички специалисти по

М

здравни грижи в размер
на две минимални работни
заплати за страната.
Съсловието настоява и
за достойно остойностяване на нощния труд и за
диференцирано заплащане
на работещите в тежките
отделения като Спешно и
ОАИЛ.
Сред членовете на Българската Асоциация на професионалистите по здравни
грижи тече подписка под
наслов „Здравните грижи сега са нашето общо
утре”. Тя ще бъде внесена
в официалните държавни
институции след 16 март,
когато ще се състои заседание на Националния и
Управителния съвет на
Асоциацията и ще се реши
как ще продължат протестите.
А Декларация с исканията
на медицинските специалисти по здравни грижи
е изпратена до премиера,
здравния министър и омбудсмана.
“ТГ”

Трябва да работим в полза на
хората, противопоставянето
не води до градивност
от стр. 1 намерения, аз съм родолюбец.
Ето, например, за следедна сесия през погледа на
ващото заседание има инпървия сред равни?
вестиционно предложение
- Сесиите протичат без
за изграждане на жилищни
много дебати и спорове,
сгради с до 90 бр. апартазащото всички докладни
менти и детски площадки.
записки с предложенията за
Това е много добра идея,
решения преминават найкоято аз адмирирам и ще
напред за разглеждане през
поощря на заседанието, а
Постоянните комисии на
не да се правя на опозиция.
местния парламент, на коТакива примери мога да дам
ито детайлно се разяснява,
много още.
спори, дават се предложеНа тези, които искат да
ния. Самото заседание на
бъдем опозиция на всяка
Общинския съвет, в повецена, аз съм готов на всеки
чето случаи, преминава с
един да дам предварителен
гласуване на докладните и
дневен ред с подготвените
затова ако някой съграждокладни и проекторешения
данин присъства на сесия,
и ако той намери нещо неостава с впечатление, че
редно, неправилно в тях, нека
всичко минава без дебат,
да сигнализира при мен. Заза половин час. Но, това не
явявам го най-отговорно, че
е вярно! В предварителната
ако кметът или общинската
работа в комисиите е исадминистрация направят
тината - там е трудният
нещо противозаконно, аз ще
момент, докато се стигне
бъда първият, който от тридо решение, което след това
буната на Общинския съвет
се гласува на сесия.
ще реагира. Но, когато има
- Четвърта година тече
факти, когато има доказаот мандата, кой беше
телства, а не да се впускаме
най-трудния момент във
в жълтини. Приканвам всичВашата работа?
ки наши съграждани - нека
- Най-трудният момент е
омразата да е в по-малки
да направиш така, че местпроценти, а който милее за
ният парламент да е единен
Тутракан да разсъждава попри вземането на решения,
практически и реално. Сесикоито са в полза за нашата
ите на Общинския съвет са
община. Задължително ще
открити, всеки гражданин е
подчертая, че нашият Обдобре дошъл на тях, последщински съвет през този манната точка от дневния ред
дат работи така, че да не
от години винаги е тяхна.
се противопоставя на всяка
- С какви проблеми или
цена. Да не вкарваме жълти
предложения идват при вас
новини, за да блесне дадегражданите?
на партия, като опозиция
- Малко съм огорчен от
или обратното. Всички ние
посещенията на някои гражискаме да живеем в един подани. Всеки идва и говори
хубав град и община, защото
само жълтини или да оплюе
живеем тук, а не някъде по
някого, а никой не идва с
света. Затова призовавам
нещо градивно, полезно и реи следващите общински съалистично. Когато помолиш
ветници да милеят като нас
гражданина да напише това,
за цялата община, да бъдат
което казва на лист, да го
хора с виждане как може да
подпише с името си, той
се промени Тутракан като
категорично отказва. Няма
още по-добро място за живекак аз, като председател на
ене, а чак след това да мисли
Общинския съвет, да тръгна
за партийните пристрастия.
след анонимни сигнали.
Нека те да са на второ мясОбикновено, гражданите
то, а първи да е Тутракан.
идват за финансова помощ,
Имам запитване от наши
за работа. Неприятното е,
съграждани, защо в Тутракан
когато помогнеш на някого
не се чувства опозицията.
и му намериш работа, той
Мога да отговоря така: ако
да откаже, защото била
бях се противопоставил на
под достойнството му, един
всяка цена на всяко едно
вид унизителна. Всеки търпроекторешение предложено
си държавен пост, а такъв
от кмета, това означава да
няма. Хората трябва да
не беше се случил нито един
знаят, че в общинската адпроект. За читателите ще
министрация бяха направени
е любопитно да знаят, че за
съкращения.
следващия мандат предстои
- През тази година предизпълнение на проекти за над
стоят местните избори.
50 млн.лв., т.е. ние сега раКакво трябва да знаят
ботим за следващия мандат.
избирателите - какви хора
Ако бяхме се противода избират за общински
поставили нямаше да има
съветници?
никакво развитие, а само
- Общинските съветници
безкрайни дебати и кавги
трябва да бъдат хора с
без полза за никого. Дори и
чисти намерения, професиомоите роднини щяха да ме
налисти, експерти, а не да
намразят, че не работя за
са такива само заради финашия град и община, а за
нансовото възнаграждение.
изграждането на имидж на
Трябва да са идеалисти, и
голям политик. Нямам такива
реалисти в същото време.

Затова сме избрани - за да
защитаваме интересите на
всички прослойки от обществото, без предразсъдъци
за етнос, партийна принадлежност и т.н.
Аз съм председател на
Общинския съвет от 2013
г. - две години от предходния
мандат и сегашния. Винаги
съм работил заедно с абсолютно всички партии, за
което съм упрекван много.
Но моите идеи са чисти,
родолюбиви, в полза на нашия
град и община. Противопоставянето насажда омраза и
не води до градивност.
- Ако погледнете към
2018 г., кои бяха най-важните решения, които прие
Общинският съвет?
- Проведени са 12 редовни, 2 извънредни и 1 тържествено заседания, сме
приели общо 205 решения
от най-различно естество.
Например, взели сме решение
за разкриване на Център
за обществена подкрепа в
Тутракан, упълномощили сме
Кмета на Общината да предприеме всички необходими
действия по подготовката
и подписването на договор с
Църковното настоятелство
на църква „Св.Николай” във
връзка с подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”, приели
сме решение за дългосрочни
и краткосрочни програми за
насърчаване използването
на енергията възобновяеми
източници и биогорива за
периода 2018-2025 г.
Статистиката сочи още,
че сме подпомогнали четирима съграждани с еднократни
помощи за лечение, предоставили сме земеделска земя
от Общинския поземлен
фонд в полза на Манастир
„Св.Марина” в с. Сяново,
дали сме съгласие за кандидатстване за финансиране
от Фонд „Социална закрила”
за проект „Подобряване на
материалната база в Дом за
стари хора - гр. Тутракан".
Много са решенията за
кандидатстване с различни
проекти - по Програма „Красива България” за ремонт на

Обреден дом, за реконструкция и/или рехабилитация на
ул. „Александър Стамболийски” в гр. Тутракан, включително тротоари както и
съоръженията и принадлежностите към тях, проекта
по процедура „Проектиране
и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно
събрани биоразградими отпадъци”.
Имаме и няколко решения
взети относно енергийната
ефективност: „Енергийна
ефективност в общински
административни сгради
- гр.Тутракан”, „Енергийна
ефективност в сградата
на Района служба "Пожарна
безопасност и защита на
населението"- гр.Тутракан”,
"Енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради бл.„Възход 3” и бл.„Възход
4”, гр.Тутракан”, „Енергийна
ефективност в образователната инфраструктура
гр.Тутракан”, „Енергийна
ефективност в държавни
и многофамилни сгради в
гр.Тутракан“.
Дали сме съгласие Община
Тутракан да се включи в Организация за управление на
туристически район Дунав,
приели сме Годишен план на
дейностите за подкрепа за
личностно развитие, Общински план за младежта,
Програма на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби в общината.
Също така, общинските
съветници сме дали съгласие
Община Тутракан да стане
поръчител - солидарен длъжник на „МБАЛ - Тутракан”
ЕООД по Споразумителен
протокол за разсрочено
плащане на задължението
на „МБАЛ Тутракан" ЕООД
към „ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ” АД за консумирана ел.
енергия. Разгледахме тяхна
молба за финансова помощ в
размер на един милион лева.
Взехме решение за предприемане на необходими мерки
за излизане на болницата
от несъстоятелност, като
дадохме доста предложения.
Трите постоянни комисии
към общинския съвет са провели 12 редовни заседания.

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

регион

28.02.-6.03.2019 г.

Днес - заседание на Общински съвет-Тутракан
С
разглеждане на отчет за изпълнението на Общинската
програма за управление на
отпадъците в община Тутракан за изминалата 2018
г. ще започне редовното
заседание на местния парламент в Тутракан днес

от 9:00 ч. В дневния ред
на сесията са включени
още 6 докладни записки
- приемане на Общински
план за младежта за 2019
г., отчет на кмета на
Община Тутракан за изпълнение решенията на
Общинския съвет за 2018

г., допълване на Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост
и една разпоредителна
сделка с имот, както и
определяне на представител на Община Тутракан
за участие в заседание на

Общото събрание на Асоциация по В и К-Силистра,
което ще се проведе на 12
март т.г.
Заседанието ще приключи с изказвания, питания,
становища и предложения
на граждани, ако има такива.
“ТГ”

СУ „Христо Ботев“-Тутракан участва 20 ХИВ-серопозитивни са били
в състезанието Spelling Bee 2019 регистрирани в Силистренска
област за 32 години

СУ „Христо Ботев“, Тутракан
вече има двама претенденти за
участие в регионалния кръг на
Осмото национално състезание по правопис на английски
език Spelling Bee, информира
преподавателката по английски
език Веселина Стефанова.
Янислав Николов от VIIб
клас се класира на първо място в училищния кръг, който се
проведе на 25 февруари 2019
в Средно училище „Христо
Ботев“, Тутракан. Янислав
Николов спелува правилно
думата haunting (натрапчив)
и победи Виктор Стойков от
VIIа клас, който остана втори.
И двамата ученици имат право
да участват на регионалното
състезание, което ще се проведе през м. март, 2019 г. в
Разград. Националният кръг на
състезанието ще се проведе на
21 април 2019 в София.
Spelling Bee е традиционно
американско състезание, в
което състезателите спелуват
(от англ. spelling), т.е. произнасят буква по буква различни
думи на английски език. Целта
на състезанието е да повиши
интереса на учениците към

изучаването на английски език
и да подобри знанията им чрез
забавни и интерактивни дейности. Победител в миналогодишното състезание е Бианка
Месова от СУРИЧЕ „Д-р Петър
Берон“, гр. Перник.
Тази година състезанията се
провеждат под наслов "BEE
Better Together". Ние вярваме,
че изграждането на умения
и навици за работа в екип и
взаимопомощ са изключително важни за личностното
развитие на младите хора и
тяхната успешна реализация в
обществото. Всички училищаучастници могат да се включат
в конкурсa, като споделят
как подготовката и участието
в състезанието стимулират
екипната работа и създават
отношения на разбирателство,
приятелство и взаимопомощ.
Състезанието се организира
от Фондация “Корпус за образование и развитие - КОРПлюС”. То се осъществява
в партньорство с Фондация
„Америка за България”, Посолството на САЩ и Министерството на образованието
и науката.

ПОКАНА
Управителният съвет на Кооперация ”Дунав-93”, с.
Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, Ви кани на 23.03.2019 г. /събота/ от 9:00 часа
в салона на читалището в село Малък Преславец,
където ще се проведе Годишно отчетно-изборно
събрание на кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Утвърждаване на решението на Управителния
съвет за приемане на нови член-кооператори;
2. Отчет за дейността на УС през 2018 година;
3. Годишен финансов отчет за 2018 година;
4. Отчет за дейността на КС през 2018 година;
5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване на доклада на одитора, разпределение на печалбата за 2018 година, избор на одитор за 2019 година.
6. Упълномощаване на Председателя на кооперацията да сключва договори със залог на движимо
имущество и да подписва договорни ипотеки на
недвижимо имущество при договаряне на заеми с
финансови институции.
7. Освобождаване на Председателя на кооперацията от длъжност и отговорност.
8. Освобождаване на членовете на УС и КС от
длъжност и отговорност.
9. Избор на нов Председател.
10. Избор на Управителен съвет.
11. Избор на Контролен съвет.
12. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един
час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
Моля, носете си лична карта и поканата.

а периода от 1986 г. до
края на 2018 г. на територията на област Силистра
са регистрирани 20 ХИВ-серопозитивни граждани - 16 мъже и 4
жени, съобщи пресцентърът на
Регионалната здравна инспекция
/РЗИ/. Един от мъжете е бил под
18-годишна възраст. Основните
пътища на заразяване са сексуалният и инжекционната употреба на
наркотици. В съобщението от РЗИ
не се споменава каква е съдбата
през годините на заболелите от
страшната болест.
През изминалата 2018 г. в лаборатория на РЗИ-Силистра са
извършени изследвания за ХИВ на
183 души - болни с туберкулоза,
бременни, болни на хемодиализа
и др. С бързи тестове по време
на кампании в различни населени
места са изследвани 284 силистренци на различни възрасти,
като не са установени положителни
резултати.
От лабораториите на територията на област Силистра са отчетени
685 души, изследвани за ХИВ. Това
са били 375 бременни, 16 контакт-

З

ни на хора с ХИВ, 4 служители на
лечебни заведения след професионална експозиция – убождане
или нараняване при манипулации,
64 за диагноза на заболяване, 218
души по желание и др. Възрастова
структура на изследваните е: 271 от
групата на 20-30-годишните, 242 от
групата на 30-50-годишните, 97 до
20 години и 75 във възрастта над
50 години.
Географското разпространение
показва, че по-голямата част от
новоинфектираните с ХИВ са
предимно в големите градове. Честотата на новорегистрирани случаи
с ХИВ инфекция на 100 000 души
население в страните от ЕС е 5,8, а
за България – 3,4, т.е. страната ни
е с по-ниско разпространение на
ХИВ сред страните на ЕС.
През периода 1986 г. - 12.02.2019
г. в България са регистрирани общо
3050 лица с ХИВ инфекция. От
началото на тази година са открити нови 24 ХИВ-серопозитивни.
Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно
по-голям от инфектираните жени.

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№4/20.02.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е
изработен проект: Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на
урегулирани поземлени имоти - УПИ ХХIХ - „За производствени нужди” и УПИ ХLIХ - „За производствени нужди”
в кв.75 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан поземлен имот с идентификатор
73496.501.3866 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” – АД гр.Русе, собственик
на имота.
С проекта се предвижда обединяване на УПИ ХХIХ
- „За производствени нужди" и УПИ ХLIХ - „За производствени нужди” в кв.75 в един нов УПИ I-3866. Запазва се одобрената улична регулация (съвпадаща с
имотните граници) с изключение на участъка между
о.т.120 и о.т.130 по ул.”Ана Вентура”, където уличната регулация се изменя в съответствие с имотната
граница по КККР.
Устройствената зона не се променя.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 февруари 2019 г.
1 оператор, производствена линия – средно образова- едно направление:
ние, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
- За обучение по време на работа
1 лекар – висше медицинско образование
1 майстор, производство на хлебни изделия – без
изиквания за заемане
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
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.
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Община Главиница
Област Силистра

Обява
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение
на Решения № 433 по Протокол № 54/11.02.2019 г. на
Общински съвет се открива процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими
имоти - частна общинска собственост, както следва:

Публичният търг да се проведе на 29.03.2019 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда
на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен ден
от Информационния център на Община Главиница. Краен
срок за закупуване на тръжна документация и подаване на
заявления за участие в търга - 28.02.2019 г. Информация
за провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе
на 30.04.2019 г. на същото място и при същите условия.
Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 25.04.2019 г
За контакти: Община Главиница, началник отдел. „Общинска собственост“, тел.086362128

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
ОБЯВЛЕНИЕ
№6/26.02.2019 год.

Община Тутракан съобщава, че е издадена Заповед № РД-04303/26.02.2019 год. на Кмета на Община Тутракан, с която се допълват заснетите, материализирани на място граници за поземлен
имот №197, кв.26 в Кадастрален и регулационен план на с. Белица,
одобрен със Заповед № 1318 / 26.02.1953 год., съгласно приложеното,
геодезическо заснемане на обект: ”Допълване на кадастралния и регулационен план на с. Белица, общ.Тутракан за ПИ №197, квартал 26
и сградите в него”, направено от правоспособно лице за извършване
на дейности по кадастъра.
Допълването засяга западната граница на ПИ №197, която е различна от кадастралната и проектните граници от плана на селото.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването
и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение
на имота.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
ОБЯВЛЕНИЕ
№5/26.02.2019 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/ на урегулирани поземлени имоти: УПИ II - „За Комплексно
застрояване” и УПИ ХVII - „За Базар” в кв.49 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год. на
Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имотите.
Проектът е изработен върху копие от кадастралната карта и копие
от одобрения План за улична регулация - Тутракан.
С проекта:
- се обособява вътрешно квартална улица с ширина 5,00 м, която
осъществява транспортна връзка с ул. ”Симеон Папазов” и съществуващата такава в квартала (попада в южната част на УПИ II - „За
комплексно застрояване” и засяга северната част на УПИ ХVII - „За
базар".
- Съществуващата вътрешно квартална улица, в частта зад
ж.бл.”Възход-1”се удължава да достигне до северната граница на
ПИ № 501.3661.
- Съществуващият УПИ ХVII - „За базар” се разделя, като се обособят два нови УПИ с променено предназначение - ХVI - „За обществено
обслужване” и ХVII - „За обществено обслужване".
Устройствената зона за УПИ II - „За комплексно застрояване” се
запазва.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от съобщението
да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската
администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

регион

4
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 1 март - Ден на
любителското художествено
творчество!
Денят на самодееца е един
чудесен празник за хората,
които не жалят време и сили,
за да работят за запазването на българската традиция
и култура. Честит празник
на всички Вас, които правите празниците на другите
и за които най-голямата награда са аплодисментите и
радостта в очите на хората!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Уважаеми самодейци,
Поздравления за това, че не угасва Вашият
ентусиазъм, че е неизчерпаема енергията, с която
правите по-красив и ведър делника на хората от нашата
община Тутракан - с танц, песен, музика и слово.
Всички Вие заслужавате уважение и възхищение за
своя труд - безкористен и всеотдаен.
Бъдете здрави, все така трудолюбиви, ентусиазирани
и всеотдайни!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Пролетни празници и обичаи - 2

Юлия ДИМИТРОВА,
гр.Тутракан
вети Четиридесет мъченици се отбелязва на
22 март /сега на 9 март,
н.с./. Познат е във всички села на
Добруджа. На този ден гонят змии
и гущери, пали се огън. Сутринта

С

жените събират сметта от двора
и градината и я запалват. В селата
Гарван и Зафирово обикалят къщата три пъти със запален парцал
или хвърлят такъв в къщи, за да не
влизат змии вътре. Змиите гонят
още, като чукат със сопи по двора
или пък на прага на вратата. При
извършването на тези действия,

жените наричат: "Бягайте змии
и гущери, бягайте змии на 40
разкрача." В някои села прескачат
запаления огън.
Българското мюсюлманско
население от селата Преславци,
Бисерци, Шуменци, Водно, Брадвари и други също отбелязва Свети
Четиридесет мъченици, наричан
при тях "Кърклар". Също така те
казват, че на този ден е пролетното
равноденствие, което вероятно е
предхристиянски остатък. Това е и
далечен отглас от култа към слънцето. На този ден - 22 март /сега 9
март н.с./, мюсюлманите, както и
християнското население от Силистренско, или на Благовещение,
гонят змии и гущери от дворовете,
удряйки с железни предмети. По
този повод те казват, че където и да
видим змия, убиваме я, защото тя е
олицетворение на дявола". Това по
всяка вероятност е далечен отглас
на библейския разказ за прегрешението на Ева с Дявола, който под
вид на змия я съблазнил. На този
ден българските мюсюлмани колят
петел, правят краваи и ядат варени
яйца. Отделно сваряват 40 яйца.
Известно е, че яйцето е символ
на възраждащата се природа и от
тук на плодородието. Срещу този
ден те ровят жертва в огнището и
гадаят по искрите каква ще бъде
годината.
Последният обичай у българските християни е характерен на

Бъдни вечер и срещу Нова година.
Тогава се гадае по горенето и
искреното на бъдника. Това съпоставяне на обичаите ни навежда
на мисълта, че отбелязването на
кърклар у българските мюсюлмани, като начало на Нова година, е
остатък от далечната прародина
на българите - Алтай. На празника
Сирни Заговезни, хората се събират около трапезата - "софрата".
Всички си вземат прошка, започва
се от най-малките, като казват:
"Прошка давам, прошка искам" и
целуват ръката на най-възрастния
член от семейството. Стопанинът
на къщата връзва яйце и бяла халва
над софрата и я завърта в кръг,
също дърпа връзката нагоре-надолу, а на децата връзват ръчичките
отзад, за да не хващат халвата с
ръка, а да се надпреварват кое
дете ще захапе с уста халвата.
Което дете хване халвата получава
паричка. Това се прави за здраве.
Вечерта на Сирни заговезни палят
огън, като в село Попина викат:
"Уралие Браталие утре Куков ден".
Огънят го правят, като сложат една
гума най-отдолу и около нея трупат
гълъбушина /царевичак/. Обикалят
огъня и викат: "Уралие Браталие
утре куков ден". Като намали огъня
започват да го прескачат, цапат се
със сажди отново за здраве. И до
ден днешен празниците, традициите и обичаите се правят по селата,
за да се запазят.
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Честит празник на всички самодейци от
община Главиница!
Приемете сърдечни пожелания за здраве,
успехи и нови творчески постижения в
областта на културното просвещение и
съхраняване на традициите и обичаите.
С гордост може да се похвалим, че нашите
самодейци развиват целенасочена
културно-просветна дейност и постигат
отлични резултати.
Поздравления за това, че не угасва Вашият
ентусиазъм, енергия и всеотдайност!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми самодейци
от община Ситово,
Благодарение на работата на всички Вас,
изкуството присъства в живота ни всеки ден.
Вие, не само го изразявате, Вие участвате в
неговото популяризиране и правите жителите
на общината съпричастни с българската култура и
творчески традиции.
Запазете искрата на будителството жива
и я предайте на поколенията !

Честит празник!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Новочерненци на "Греяна
ракия и зелева чорба от
старовремската софра"

Името на Левски е в сърцата на децата
С желание и бързина те ги
подредиха. За награда получиха конструктор за групата
и картини свързани с живота
на Левски.
Величка Пейчева беше подготвила и показа филм-анимация за живота на Апостола.
Възхищаваме се от делото
и подвига на Васил Левски
и затова достойно и гордо
нашата група носи неговото
име. Да не забравяме думите
му: „Времето е с нас и ние сме
във времето”.
Елена АВРАМОВА,
с.Зафирово

а 19.02.2019 г. по повод
146 години от гибелта
на Апостола на свободата - Васил Левски, възпитаници от изнесена група
„Васил Левски” в с.Зафирово
с ръководители Елена Аврамова и Бедрие Халим към ДГ
„Св.Св. Кирил и Методий”,
гр. Главиница отбелязаха
патронния си празник с музикално-поетичен рецитал.
Всяко дете имаше закичен
образа на Васил Левски.
Малките потомци на Левски

Н

с желание рецитираха стихчета за Апостола, възпяваха
го в песни. Думичките произнесени с плам и чувство на
гордост, докоснаха сърцата
на гости и родители, които
бяха на тържеството.
Децата и всички присъствали отдадоха почит с едноминутно мълчание и падане
на колене.
Децата подредиха кът и
изложба от картини, стихове
и рисунки, чрез които по свой
начин разбраха как е живял

живота си този велик герой.
Чрез всичко това в този паметен ден, всички се заредихме
с енергия и гордост - доказахме го с „лъвския скок”, който
всяко дете направи.
Гости на мероприятието
бяха Величка Пейчева - библиотекар и Марияна Лазарова - секретар от НЧ „Христо
Ботев - 1901 г.”, с.Зафирово,
които изненадаха малчуганите с предложението да
наредят два пъзела. Децата
се разделиха на два отбора.

амодейците от НЧ"Васил
Йорданов - 1942 г.", с
Нова Черна участваха в
IV Фолклорен празник "Греяна
ракия и зелева чорба от старовремската софра", който се
проведе в сливополското село
Бабово. Те се завърнаха с 6
Грамоти, едно първо място и
едно трето за представянето си.
При минус 7 градуса и силен вятър, Клуб за народни
хора „Търчила” с ръководител
Елена Атанасова и Група за
изворен фолклор „Черненци”
с ръководител Драган Георгиев

С

се представиха отлично и обраха
овациите на публиката.
Веселин Владимиров участва
в конкурса „Най-напет юнак” и
бе класиран на първо място.
Участието в конкурса за „Найавтентична старовремска софра” бе с традиционните ястия,
които новочерненци слагат на
софрата за Сирни заговезни. Те
бяха класирани на трето място.
Самодейците са участвали
и в конкурсите за „Най-блага
греяна ракия” и „Най-вкусна
зелева чорба”.
“ТГ”

общество
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Във Фотоалбум е представена Добруджа
във войните за национално обединение
- Отличени са пазители на символите на българската бойна в Тутракан

Авторите на фотоалбума - Петър Бойчев и
Радослав Симеонов

Калина ГРЪНЧАРОВА
препълнената зала на
Обредния дом в Тутракан, на 25 февруари
т.г., бе официално представен
фотоалбумът "Добруджа във
войните за национално обединение". Това е второто преработено и допълнено издание
на фотоалбума, чийто автори
са директорът на Исторически
музей-Тутракан Петър Бойчев
и гл.експерт "Военни паметници и военно-патриотично
възпитание" в Министерство
на отбраната - Радослав Симеонов.
С минута мълчание в памет
на българския родолюбец и
приятел на Тутракан - Красимир Узунов, който същия ден
напусна без време този свят,

В

За битките и победите на
Българската армия в Добруджа и на южния фронт- край
Тутракан и Добрич, КаймакЧалан и Завоя на Черна, за
българските победи над руската армия, за ген.Иван Колев
десетки години не се знаеше
почти нищо и не се говореше
за тях, каза по време на представянето на фотоалбума единият от авторите - Радослав
Симеонов. А там са загивали
нашите предци, за чийто героизъм и на южния, и на северния
фронт поколенията трябва да
знаят.
Фотоалбумът "Добруджа във
войните за национално обединение" е плод на дългогодишно
щателно и задълбочено проучване на наличните архивни

не само за българския читател,
но и за чуждоезични изследователи на Добруджа, защото
изданието е двуезично. На
български и английски език,
читателите се поучават на
родолюбие и истински патриотизъм в действие. Авторите
изразят своето уважение и
преклонение към тези, които
ни дават основание днес да
се гордеем, че сме българи.
Албумът може да се закупи
в администрацията на Исторически музей-Тутракан на
цена - 40 лв.
Припомняме, че преди три
години Петър Бойчев и Радослав Симеонов издадоха и
книгата „Те загинаха за Добруджа”, в която са събрани
имената на 15 469 войници и
офицери, загинали през Първата световна война. Книгата
е плод на десетгодишен издирвателски труд на авторите.
Събитието продължи с награждаване с юбилеен медал
"100 години Първа световна
война" от Министерството на
отбраната и със значка "Тутраканска епопея" на дейци за
приноса им към съхраняването, възстановяването и популяризирането на българските
военни паметници (списъкът
е публикуван отделно на страницата).
Джена Славова, директор на
Издателска къща "Гутенберг",
представи за публично обсъждане инвестиционното намерение на Община Тутракан и
Исторически музей-Тутракан,
за обогатяване на музейна-

зали, в които с методите на
съвременните технологии ще
бъдат представени войните за
обединение на България, Тутраканската епопея и военните
действия в Добруджа, както и
диорама.
Заданието е изработено от
екип на "Инициативен комитет Тутраканска епопея 1916"
с ръководител акад. Георги
Марков, акад. Светлин Русев,
д-р арх. Владимир Игнатов,
д-р Димитър Стефанов, Стив
Харалампиев и Петър Бойчев.
Идейната фаза на проекта е
съгласувана с НИНКН и Министерство на културата.
В края на събитието зам.директорът на Историческия
музей Екатерина НиколоваЦанева запозна присъстващите с Писмо-поздравление
от проф. Иван Гаврилов, който
се очаква да пристигне за
честването на националния
празник на България - 3 март,
в Тутракан.
"...Страшно много ми се
иска да съм с Вас така, както
другият ми прадядо е преминал от Завоя на р.Черна през
цяла Добруджа до устието на
Дунава, а след победата през
Румъния, Сърбия, Македония
завършил войната на Охридското езеро като заложник - 35ти Врачански полк...
...Прекланям се пред паметта на всички, които изнесоха на
плещите си тежестта на войната, свободата на Добруджа,
Беломорието и Македония и
на всички онези, близо 200
хиляди, оставили костите си

Зам.-кметовете Петя Князова-Василева и Милен Маринов с
медали от военното министерство

започна събитието. Преди две
години в Тутракан, Красимир
Узунов представи първият
том на своите книги „КаймакъЧаланъ“ и „Епопеята на Добруджа“ заедно с вицеадмирал
Пламен Манушев. Стана ясно,
че той е продължил издирвателската работа и има написани 1500 страници за втори
том, който надяваме се, да
бъде издаден.

Значка за бившия зам.-кмет на
Тутракан Николай Терзиев

документи на екип от специалисти от музеите в Тутракан
и Добрич. Неговите читатели
ще узнаят повече за историята на Добруджа, събитията
на Добруджанския фронт и
личностите, завинаги свързали
съдбата си с нея, с помощта на
множество документи, карти,
фотографии, картини и други.
Паметта на героите, загинали за свободата и обединението на Отечеството е достъпна

Медал от Министерство на отбраната за бившия кмет на
община Тутракан инж.Красимир Петров

та експозиция и изграждане на Мемориален комплекс
„Тутраканска епопея 1916“ и
прилежащите му публични
пространства. Проектът ще
е на стойност около 10 млн.
лв., като само строителните
работи са за 6 млн.лв. Предвидено е изграждането на три

като вечен страж на истинските
граници на България.
Успех на Албума и честито
на заслужено наградените!
Да пребъде българският
дух - гарант за величието на
Родината ни!
Искрено Ваш - проф.Иван
Гаврилов".

Джена Славова и Петър Бойчев представят инвестиционното намерение за Мемориален комплекс "Военна гробница"

Памет за Красимир Узунов

Наградени от Министерството на
отбраната с юбилеен медал
"100 години Първа световна война”

Д-р Димитър Стефанов - кмет на Община Тутракан
Милен Маринов - зам.-кмет на община Тутракан
Петя Князова - Василева – зам.-кмет на община Тутракан
Вергил Русев - бивш кмет на Община Тутракан, Почетен
гражданин на Тутракан
Инж. Красимир Петров - бивш кмет на Община Тутракан,
поставил началото на реставрацията на Мемориала
Инж. Георги Георгиев - бивш кмет на Община Тутракан,
подпомагал реставрациите на Мемориал „Военно гробище-1916 г.”
Аурел Стоянов - художник, изпълнител на проектите на
Мемориала
Джена Славова - директор на Издателство „Гутенберг”,
основен двигател на проектирането на музей „Тутраканска
епопея” в Мемориала
Милен Кадикянов - юрист, спомоществовател за реставрацията на българския паметник в с. Аджигьол, Румъния.
Иван Иванов - Исторически музей-Тутракан, активно
участие в реставрациите на Мемориала и организацията
на честванията.
Величко Атанасов - гл. уредник в Исторически музейТутракан, за активна родолюбива дейност
Мария Киселова - внучка на ген. Пантелй Киселов, Почетен гражданин
Инж. Д-р Пантелей Киселов - внук на ген. Пантелй Киселов, Почетен гражданин
Стив Хараламбиев - изключителен дарител, Почетен
гражданин на гр. Тутракан
Арх. Павел Дочев - автор на проектите за Мемориал
„Военно гробище-1916 г.”
Д-р Анатолий Кънев - Председател на КПД „Родно Лудогорие”, Почетен гражданин на гр. Тутракан, секретар на
НИК за изграждане на Мемориал „Тутраканска епопея”
Полковник Николай Николов – бивш началник на 45 Тутраканска корпусна артилерийска бригада - гр. Търговище
Подполковник Борислав Калчовски - ВА „Г. С. Раковски”,
неразривно свързан с Тутракан и честванията на Тутраканската епопея
Д-р Борис Клайн - хирург в „Пирогов”, дарител, предоставил на Исторически музей-Тутракан - много исторически
документи и фотоси за Първата световна война
Екатерина Николова-Цанева - зам.-директор на Исторически музей-Тутракан, за родолюбива дейност
Даниела Иванова - уредник в Исторически музей-Тутракан, за родолюбива и популяризаторска дейност
Максимилян Димитров - НД „ Традиция”
Владимир Радоев - НД „ Традиция”
Стоян Великов - НД „ Традиция”
Милен Минков - НД „ Традиция”

Наградени с паметна значка
"ТУТРАКАНСКА ЕПОПЕЯ”

Данаил Николов - председател на Общински съвет Тутракан
Стефка Станкова - директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности”в Община Тутракан
Калина Грънчарова - гл. редактор в. „Тутракански глас”
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общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 51 от 31.01.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 708
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Отчет за дейността на Общински съветТутракан и неговите комисии за периода от
01 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г.
Докладва: Председател на ОбС-Тутракан
3. Делегиране на правомощия на Кмета на
Община Тутракан - Димитър Венков Стефанов, за издаване на Запис на заповед от Община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Отмяна на Решение №622 по Протокол
№ 44 от 26.07.2017 г. на Общински съвет-гр.
Тутракан относно поемане на общински
дълг за осигуряване на финансиране за
изпълнение на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни и сгради в
гр.Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни и сгради в гр.Тутракан”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Приемане на Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията
на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетнине
и непълнолетните при Община Тутракан
за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Искане за отпускане на средства за
обезпечаване на нуждите на ОД на МВРСилистра, РУ- гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Утвърждаване списъка на общинските
жилища за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Тутракан
за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Определяне на имоти- частна общинска собственост, предназначени за
учредяване право на строеж по реда на чл.
49а от Закона за общинската собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Учредяване на възмездно право
на ползване върху земеделска земя от
общинския поземлен фонд за устройване
на пчелин.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Вземане решение за организация на
движението на територията на гр.Тутракан в
„административна и други части“ от града до
организиране въвеждането в изпълнение на
Наредба за организация на движението при
кратковременно платено паркиране - „Синя
зона” - гр.Тутракан приета с решение № 875
по протокол № 66 от 28 юли 2011 г., изм. с
реш. №99/16.10.2017 г. на административен
съд-Силистра.
Докладва: Нехат Кантаров - Общински
съветник
14. Отпускане на еднократна помощ
на Лиляна Димитрова Димитрова с ЕГН
650926ХХХХ с адрес гр. Тутракан, ул. „Александър Стамболийски” №50, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Приемане на Наредба за опазване на
общественият ред и чистотата на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ: ученически бюфет, за
организиране на бюфетно хранене в СУ
„Йордан Йовков”, гр. Тутракан, чрез публичен конкурс.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на конкурс за възлагане
на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 709
На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.
6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА /; чл.94, ал.2 и ал.3
и чл.39 от Закона за публичните финанси/
ЗПФ /; във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република
България /ЗДБРБ за 2019 г.; ПМС № 344 на
Министерски съвет от 2018 г. за изпълнение
на ЗДБРБ за 2019 г., Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години
и за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Тутракан,
Общински съвет гр. Тутракан
1. Приема бюджета на Община Тутракан
за 2019 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 14 136 475
лв./съгл.Приложения № 1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 585 960 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани
дейности в размер на 6 953 573лв.;
1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови
разходи за финансиране на делегирани от
държавата дейности в размер на 0,00 лв.;
1.1.1.3.Собствени и други приходи на
звената, прилагащи системата на делегирани
бюджети 0,00 лв..;
1.1.1.4. Преходен остатък в размер на
632 387 лв., разпределен съгласно Прило-

жение № 12
В т.ч. капиталови разходи 0,00 лв.
1.1.1.5. Временни безлихвени заеми
между бюджет и СЕС 0.00 лв.
1.1.1.6. Чужди средства за разпореждане
0,00 лв.
1.1.1.7. Трансфери между бюджетни
сметки и СЕС - 0,00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 6 550 515, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
738 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
2 293 695 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в
размер на 1 308 400 лв.;
В т. ч. За зимно поддържане и снегопочистване на общ.пътища - 98 400,00 лв..;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови
разходи за местни дейности в размер на - 485
500,00 лв., в т.ч.
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 399 756 лв.;
за изграждане и основен ремонт на
общински пътища 85 744 лв.;
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни
сметки - 462 781 лв.
1.1.2.6.Трансфери м/у бюджетни и
СЕС - 0,00лв.
1.1.2.7. Друго финансиране в размер
813 095 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък в размер на 1
374 606 лв., в т.ч. във валута 3 730 лв. /съгл.
Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 14 136
475 лв. , разпределени по функции,групи,
дейности и параграфи /съгл. Приложение
№ 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности
в размер на 7 585 960 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране за
делегираните от държавата дейности със
средства от собствени приходи и изравнителна субсидия 599 076 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на
5 951 439 лв.
1.2.4.Резерв за местни дейности 0,00 лв.
2. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо към 01.01.2019 г. по бюджета на общината – за целево предназначение
– капиталови разходи и за текущи разходи.
3. Приема Поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти, функции
и източници на финансиране в размер на 2
414 023 лв. /съгл. Приложение № 3/
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 485 500 лв./ съгласно Приложение № 3/.
3.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен
ремонт на ОПМ в размер на 84 744 /съгласно
Приложение № 3/
3.4. Приема разчета на капиталови
разходи, финансирани със средства от
постъпления от приходи от местни данъци
и такси в размер на 184 768 лв. /съгласно
Приложение № 3/
3.5. Приема разчета на капиталови разходи , финансирани със средства от неусвоен
лимит от преходния остатък от 2018 г. - 1
743 755 лв., в т.ч. за местни дейности 1 743
755 лв.
4. Утвърждава разчета на средствата за
заплати на персонала в община Тутракан
за 2019 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата
на делегираните бюджети/ Приложение № 4/
4.1. Утвърждава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност
„Общинска администрация „ 77.5 щатни
бройки.
4.2. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя броя на щата в
общинска администрация, след настъпили
промени по решение на общински съвет
през годината.
4.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „БКС" 25,5 щатни бройки
5.Утвърждава списък на длъжностите,
които имат право на транспортни разходи
през 2019 г.
/Приложение № 5/
5.1 Утвърждава списък на длъжностите и
на лицата с право на транспортни разходи в
границите на населеното място и общината,
когато това произтича от характера на трудовата им дейност.
- Изпълнител „Опазване на околната
среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Наджи Исуф Юмер
Евгени Алексиев Барбучанов
- Ветеринарен техник
Кристиан Георгиев Якимов
5. 2 Утвърждава списък на длъжностите с
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато
те се намират в различни населени места
Гл.архитект - Пламен Тотев Маринов
Медицински фелдшер - Киро Драганов
Йорданов
- учител в учебно и детско заведение,
съгл. НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за
условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование Обн. - ДВ, бр.
10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.
5.3 Утвърждава размера на средствата по
т.5.1 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.4. Утвърждава размера на средствата по
т.5. 2 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.5. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя през годината

лицата по т.5.1 и т.5.2 при промяна на
обстоятелствата.
6. Приема Индикативен годишен разчет
за средства от ЕС. и за сметките за средства
от ДМА и ДЕС за 2019 г. /Приложение № 6/.
7. Приема разчет на бюджетните средства
за разходи на Общински съвет. /Приложение
№ 8/
8. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение № 7/
8.1. Възлага на Кмета на общината със
Заповед да определи конкретните права и
отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9. Приема справка за намеренията за
общинския дълг /Приложение № 9/
10. Определя размера на просрочените
задължения, от 2017 г. които могат да бъдат
разплатени от бюджета 2018 г. /Приложение
№ 10/
11. Приема Разчет за разходите по кметства, /съгласно Приложение № 11/
12. Приема актуализирана Бюджетна
прогноза за местните дейности на Община
Тутракан за 2019-2021 г. /Приложение № 15/
13. Приема разпределение на преходния
остатък от 2018 г. /съгл. Приложение №12/
14. Приема разчета за целеви разходи и
субсидии, както следва за:
14.1. Членски внос 12 000 лв.
14.2. Помощи по Решение на Общински
съвет 15 000 лв.
14.3. Субсидии за:
- Читалища - 313 170 лв.
- Спортни клубове - 48 400 лв.
14.4. Упълномощава Кмета да договори
допълнителни условия по целевите разходи
по т.14.3 за начинът на предоставяне и
отчитането на тези средства.
15. Приема следните лимити за разходи:
15.1. Представителни разходи на Кмета
на общината - до 2 % от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация”./ чл.90, ал.1 от
ЗДБРБ за 2019 г./
15.2 Представителни разходи за Общински съвет - до 1 % от общия годишен размер
на разходите за издръжка на за дейност „
Общинска администрация „ / чл.90, ал.2 от
ЗДБРБ за 2019 г./
15.3 Командировки в страната - 20 000 лв.
15.4. Командировки в чужбина - 15 000 лв.
15.5.Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в
бюджетните организации, в т.ч. и приспадащите се разходи за осигуровки върху тях в
размер до 3 на сто от утвърдените разходи
за основни заплати на лицата, назначени по
трудови правоотношения.
16. Във връзка с чл. 39 от ЗПФ, Определя
максималния размер на дълга, както следва:
16.1. Годишният размер на плащанията по
общинския дълг за 2019 г. не може да надвишава 15 % от средногодишния размер на
собствените приходи и общата изравнителна
субсидия за последните три години, изчислен на база на данни от годишните отчети за
изпълнение на бюджета на общината, или
587 086 лв. /чл.32, ал.1 от ЗПФ/
16.2. Номиналът на общинските гаранции,
които ще бъдат издадени през 2019 г., не
могат да надвишават 5 % от общата сума на
приходите и общата изравнителна субсидия
по последния годишен отчет за изпълнение
на бюджета 195 695 лв. /чл.32, ал.2 от ЗПФ/
16.3. Максималният размер на новия
общинския дълг и общинските гаранции
към 31.12.2019 г. не могат да надвишават
съответно 587 086 лв. и 196 695 лв.
17. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.1. от ЗПФ
- Определя максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета
на общината в размер на 1 672 145 лв./
до 15% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири
години;ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения/
18. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.2 от
ЗПФ - Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 г. в размер на 5 573
818 лв. /до 50 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири
години; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения/
19. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.4 от ЗПФ
- Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2019 г. - съгласно план- график за
разплащане на просрочените задължения,
но не по малко от 30 000 лв.
20. Във връзка с чл.94, ал.3, т.3 от ЗПФ
- Определя максималния размер на просрочените задължения от предходната година,
които ще бъдат разплатени през 2019 г. ,
съгл. Приложение № 2/
20.1.Приема план-график за разплащане
на просрочените задължения от бюджета
за текущата година по Образец на Министерство на финансите – Приложение № 10;
21. Възлага на Кмета на общината:
21.1. Да определи и утвърди бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на общия приет
бюджет за 2019 г, както и да ограничава
или спира финансирането на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, при
констатирани нарушения на финансовата
дисциплина и разписаните вътрешни правила на системата за финансово управление
и контрол.
21.2. Да отразява служебно промените
по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения
и спонсорство и в съответствие с волята
на дарителя.
21.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за размера
на просрочените задължения, в случаите
на натрупани просрочени задължения над
5 % спрямо общинските приходи, както и
за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

21.4. Да информира Общинския съвет в
случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности
и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/ или
трайно намаляване на бюджетните разходи.
22. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените по общинския
бюджет средства по прихода и по разхода,
по тримесечия.
23. Дава съгласие при временен недостиг
на бюджетни средства за финансиране на:
23.1. „местни дейности" текущо да се
ползват временни безлихвени заеми от други
сметки и дейности на общината.
23.2. разходи по проекти до възстановяването им, да се отправи мотивирано искане
за безлихвен заем от бюджета на общината.
23.3. Да прехвърля със Заповед за
временно ползване средства от бюджета
по сметките за средства от ЕС във връзка
с финансиране на действащи проекти и до
възстановяване на средствата по тях.
23.4. Да договаря срока на безлихвения
заем, както и условията за погасяването му.
23.5. Да спазва изискванията на чл.126 от
ЗПФ при предоставяне на свободни средства
за временни безлихвени заеми.
23.6. Във всички останали случаи, при
възникване на потребност от временни
безлихвени заеми, Кметът на Общината
внася предложение за предоставянето им
по решение на Общински съвет.
24. При спазване на общия размер на
бюджета и при условия разрешени от
законодателството, /чл.125 от ЗПФ;/ дава
следните правомощия на Кмета:
24.1. В частта на за делегираните от държавата дейности - да извършва компенсирани промени между утвърдените бюджетни
показатели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
24.2. В частта на местните дейностимежду утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга,
без да изменя общия размер на разходите.
24.3. Да преразпределя резерва, в случай
че е предвиден такъв в разходната част на
бюджета и без да нарушава действащото
законодателство за възникнали неотложни
разходи.
24.4. Да кандидатства по структурните и
други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение
на общинския план за развитие.
24.5. Да кандидатства за средства от
централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински дейности,
програми и проекти.
24.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на
средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
24.7. Да кандидатства за средства от
централния бюджет, Фонд ФЛАГ и други
източници за финансиране на плащанията
и за съфинансиране на общински програми
и проекти.
24.8. Да изисква със Заповед от ръководителите на бюджетни звена в срок до
31.03.2019 г. да разработят и представят
конкретни мерки за изпълнение на приетия
от Общинския съвет бюджет за 2019 г.
25. Приема лимит, при наличие на финансов ресурс на тримесечие да се начислява
допълнително стимулиране на Кмета на общината до 60 % от основната му месечна
заплата; а на кметовете на кметства до 30%
лв. от основната им месечна заплата.
26. Приема план сметката на ОП „БКС" /
съгласно Приложение № 13/
27. Приема за сведение Протокола от
публичното обсъждане на бюджета. /Приложение № 14/
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 710
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на
Общински съвет-Тутракан за дейността на
Общински съвет-гр. Тутракан и постоянните
комисии към него за периода 01 юли 2018
г. до 31 декември 2018 г.
Гласували: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 711
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Наредба №1/22.01.2016г. за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи за
популяризиране на стратегията за ВОМР”,
Споразумение №РД50-58/25.07.2018 г., Общински съвет Тутракан упълномощава Кмета
на община Тутракан да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима
на предявяване в полза на ДФ „Земедeлие”
в размер на 73 613,00 (Седемдесет и три
хиляди шестстотин и тринадесет) лева за
обезпечаване на 50% от заявения размер
на авансово плащане по реда на чл.7, ал.2,
т.2 от Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено
от общностите местно развитие" за срок на
предявяване на плащане до 30.06.2020 г.
(до 6 (шест) месеца, което покрива срока
на изпълнение на годишния бюджет за
изпълнение на авансовото плащане).
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 712
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет
Тутракан:
Отменя Решение № 622 по Протокол №
44 от 26.07.2017 г. на Общински съвет-гр.

Тутракан относно сключване на договор
за кредит между Община Тутракан и „Фонд
за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни и сгради в
гр.Тутракан”, ДБФП № BG16RFOP001-2.0010153-С01 от 14.10.2016 г. по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. в
размер на 286 000.00 лв. (двеста осемдесет
и шест хиляди лева).
Гласували: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 713
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 3, чл.13,чл.16, чл. 17 и чл.19 „а" от ЗОД,
Общински съвет Тутракан дава съгласие
1. Община Тутракан да сключи договор
за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект
„Енергийна ефективност в многофамилни
жилищни и сгради в гр.Тутракан”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
г., при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга - 869 822,
54 лв.;
Валута на дълга - лева;
Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с
договор за общински заем;
Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 12 месеца,
считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса
за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата
- чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01
от 14.10.2016 г.
Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.083 %.
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика
на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията
на Община Тутракан по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.0010153-С01 от 14.10.2016 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи също са
обект на особен залог.
- Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на Община
Тутракан, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“
до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на Община
Тутракан по чл. 52, ал. 1, т.1, букви „а” и „б”
от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
2. Възлага и делегира права на Кмета на
Община Тутракан да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит
и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на
решението по т.1.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 714
Приема Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община
Тутракан, както следва:
1. В чл.7 ал.1 думите „сгради и поземлени
имоти” се заменят с „поземлени имоти,
сгради и самостоятелни обекти в сгради”
2. В чл.9 след думите „вещно право” се
добавя „на ползване”.
3. В чл.10 ал.2 след думите „вещно право”
се добавя „на ползване”.
4. В чл.11 ал.1 думите „30 октомври”се
заменят с „31 октомври”.
5. В чл.19 се създава нова ал.3 „В случай
че е установено деклариране на повече от
едно основно жилище, облекченията по ал.1
и 2 не се прилагат и данъкът определен по
чл.15, се дължи в пълен размер за всяко от
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”.
6. Чл.41 се изменя така:
Ал.1 „За леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не
повече от 3,5 т годишния данък се състои от
два компонента – имуществен и екологичен,
и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК
Където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху
превозните средства за леки автомобили с
техническа допустима максимална маса не
повее от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се
определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се
определя по реда на т.2
1. имущественият компонент се определя
от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с
коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната
формула: ИмК = Сkw x Kгп
Където:
Сkw е частта от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя и
размера му е следния:
а) до 55 kW включително – 0.34 лв. за
1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.54
лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително –
1.10 лв. за 1kW;
г) на 110 kW до 150 kW включително –
1.23 лв. за 1 kW;
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д) над 150 kW до 245 kW включително –
1.60 лв. за 1 kW;
e) над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW.
Кгп е коригиращ коефициент за годината
на производство на автомобила в следните
размери:
Брой на годините от годината на
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент
1,1
1
1,3
1,5
2,3

2. екологичният компонент се определя
както следва:
Екологична категория
Без екологична категория, с екологични
категории „Евро 1” и „Евро 2”
„Евро 3”
„Евро 4”
„Евро 5”
„Евро 6” и „ЕЕV”

Коефициент
1.10
1
0.80
0.60
0.40

7. Чл.41 ал.2 се изменя така: „Данъкът за
ремаркета на леки и товарни автомобили с
техническа допустима максимална маса не
повече от 3.5 т е в следните размери”:
1. товарно ремарке - 10 лв.
2. къмпинг ремарке - 15 лв.
8. Чл.41 ал.6 се изменя така: „Данъкът за
товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3.5 т., но не повече от
12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати
750 кг товароносимост.
9. Чл.45 се изменя така:
ал.1 „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително
и съответстващи на екологична категория
"Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващи на екологични категории по-високи от „Евро 4” – с
60 на сто намаление от определения по чл.41
ал.3 данък”.
ал.2 „За автобусите, товарните автомобили с техническа допустима максимална маса
над 3.5 т, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на
екологична категория „Евро 4”, данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - с
50 на сто намаление от определения по чл.41
ал.5,6,7 и 13 данък”.
ал.3 Когато в регистъра по чл.54 ал.1 от
ЗМДТ няма данни за екологична категория
на моторното превозно средство, се приема,
че превозното средство е без екологична
категория.
10. В чл.46 ал.1 думите „30 октомври” се
заменя с „31 октомври”.
11. В приложение № 2 към чл.56 т.21
се отменя.
12. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 8 със следното
съдържание:
- За 2019 г. Общинският съвет определя
размерите на данъка върху превозните
средства до 31 януари 2019 г.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 715
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и
чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните:
Приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 716
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински
съвет - гр. Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да
предостави средства в размер на 3600,00 /
три хиляди и шестотин/ лева за бензин 720
литра и дизел 720 литра за обезпечаване
нуждите на Районно управление на МВР –
гр. Тутракан;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички останали последващи
необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 717
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.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр.Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2019 година на
общинските жилища по групи, според тяхното предназначение, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища
по предназначение - за отдаване под наем
и настаняване на граждани с установени
жилищни нужди: общо 52 бр. в т.ч. в гр.
Тутракан - 49 апартамента и 4 къщи, в с.
Старо село - 1 апартамент;
2. Списък №2 на общинските жилища
по предназначение - ведомствени: 10 бр.
; като 4 апартамента са предоставени за
безвъзмездно право на ползване на „МБАЛТутракан” ЕООД
3. Списък №3 на общинските жилища по
предназначение - резервни: 3 бр.;
4. Списък №4 на общинските жилища
по предназначение - за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши собственици: - не
се предвижда.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 718
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 4,
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр.Тутракан
ПРИЕМА Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска

на стр. 7

общински съвет - тутракан
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от стр. 6
собственост в Община Тутракан за 2019 г.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 719
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.45, ал.3 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /
НРУУРОЖ/, Общински съвет гр. Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ имоти – частна общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, върху които може да се учредява
право на строеж по реда на чл.49а от Закона
за общинската собственост, както следва:
№
по
ред
1
2

Местонахождение

АОС

с. Цар Самуил, кв.7, УПИ- XXX/07.09.2015
XXXX
с. Антимово, кв.7, УПИ – XXX/06.02.2017
XXX

предназначение

Площ/
кв.м./

Жилищно
застрояване
Жилищно
застрояване

XXX
XXX

Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 720
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗОС, чл.11, ал.1
и ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството,
и чл.10б от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински съвет
гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху земеделска
земя с площ от 1,500 /един дка и петстотин
кв.м/ дка, представляваща част от недвижим
имот – публична общинска собственост - №
XXX с обща площ от XXX дка, находящ се
в местност „До селото” по КВС на с. Старо
село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ XXX в полза
на Р. В., с адрес с. Старо село, Община
Тутракан, ул. XXX № XXX, за устройване на
постоянен пчелин.
2. ОПРЕДЕЛЯ годишна наемна цена за
ползване на имота 30,00 /тридесет/ лева/дка,
съгласно чл.10б, ал.2 от НСУРОПФ.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на процедурата и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 721
На основание чл.21 ал.2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Тутракан
1. Възлага на Кмет на Община Тутракан
да организира изпълнението на „НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ
КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ
- „СИНЯ ЗОНА” - ГР.ТУТРАКАН“, изменена
с Решение №99/16.10.2017 на Административен съд-Силистра в срок от 3 /три/
месеца,считано от датата на влизане в сила
на решението;
2. До изпълнение на решението по
т.1 Общински съвет възлага на Кмет на
Община Тутракан да предприеме мерки
с цел намаляване на ограниченията за
спиране,паркиране и престой за участъците
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (към чл.1, ал.1)
от „Наредба за организация на движението
при кратковременно платено паркиране „Синя зона” - гр.Тутракан“.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 722
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

Общински съвет тр. Тутракан отпуска еднократна помощ на Л. Д. Д. с ЕГН 650926ХХХХ с
адрес гр. Тутракан, ул. „XXX” № XXX, вх. XXX,
ет.XXX, ап.XXX на стойност 1500,00 лева.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 723
На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл.
21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13, 19 и 23 и
чл. 17, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, Общински
съвет - Тутракан:
Приема Наредба за опазване на общественият ред и чистотата на територията на
Община Тутракан, съгласно Приложение №
1 към настоящата докладна записка.
Приложения:
1. Проект на Наредба за опазване на общественият ред и чистотата на територията
на Община Тутракан;
2. Мотиви за приемането на Наредба за
опазване на общественият ред и чистотата на
територията на Община Тутракан;
3. Преписка по приемането на Наредба
за опазване на общественият ред и чистотата на територията на Община Тутракан,
състояща се от:
1.1. Предложение с Вх.№ ВХД-ОБС-04-304
от 26.10.2018 г., ведно с приложените към
него Проект на Наредба за опазване на общественият ред и чистотата на територията
на Община Тутракан и Мотиви за нейното
приемане;
1.2. Писмо до Директора на РЗИ Силистра
с изх. № РД-14-7586/29.10.2018 г.;
1.3. Писмо до Директора на ОД на МВР
Силистра с изх. № РД-14-7586/29.10.2018 г.;
1.4. Писмо от Директора на РЗИ Силистра
с вх. № РД-14-7586#1/14.11.2018 г.;
1.5. Писмо от Началника на РУ на МВР
Тутракан с вх. № РД-14-8009/14.11.2018 г.;
1.6. Предложение с вх.№ ВХД-ОБС-04-329
от 23.11.2018 г., ведно с Изменен Проект
на Наредба за опазване на общественият
ред и чистотата на територията на Община
Тутракан;
1.7. Писмо до Директора на РЗИ Силистра
с изх. № РД-14-8451/05.12.2018г.;
1.8. Писмо до Началника на РУ на МВР
Тутракан с изх.№ РД-14-845/05.12.2018г.;
1.9. Писмо от Директора на РЗИ Силистра
с вх. № РД-14-8451#1/05.12.2018 г.;
1.10. Писмо от Началника на РУ на МВР
Тутракан с вх.№РД-14-8675/14.12.2018 г.;
1.11. Извлечение от Брой 48 от 13.12.2018
г. на вестник „Тутракански глас”;
1.12. Справка за постъпилите предложения и сигнали;
1.13. Документи, удостоверяваща датата
на публикуване на проекта на Наредба за
опазване на общественият ред и чистотата
на територията на Община Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 724
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, във връзка с чл.17,
ал.3 и 4 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет гр.Тутракан:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот - публична
общинска собственост за срок от 3 /три/
години, представляващ: самостоятелен
обект №73496.500.1455.10.2 с площ от
153,00 кв.м - бюфет и столова, находяща
се на втори етаж в двуетажна сграда с
№73496.500.1455.10, цялата с площ от
554кв.м, с предназначение за ученическо
бюфетно хранене, в СУ „Йордан Йовков”,

гр. Тутракан, находящ се в имот с идентификатор № 73496.500.1455 по КК и КР
на гр. Тутракан, чрез публичен конкурс по
реда на глава Пета от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ при
НАЧАЛНА КОНКУРСНА ЦЕНА, определена
съгласно „Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени на 1кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и
земи” в размер на 178,68 лв. /Сто седемдесет
и осем лева и 68 стотинки/ без ДДС.
II. Отдаването под наем на самостоятелния обект е при следните задължителни
условия:
1.Обектите да се използва само с предназначение за ученическо бюфетно хранене,
като не се допуска производството на друга
продукция, както и използването му извънучебно време за други дейности;
2. Предлаганият асортимент да е съобразен с нормите за рационално хранене и
сборника с рецепти за ученическите столове
и бюфети, утвърдени от Министерство на
здравеопазването, и съгласно изискванията
на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от
МЗ в сила от 15.09.2009 г.;
3. Качеството на хранителните продукти и
стоки да отговаря на изискванията на Закона
за храните и на Наредба №9 от 16.09.2011
г. на МЗХ;
4. Доставяните продукти, необходими
за приготвянето на храните или готовите
закуски да бъдат съпроводени със сертификат за качество, издаден от съответните
надлежни органи;
5. Да извършва дейността по организиране на бюфетно хранене, съобразно всички
нормативни изисквания и го обвързва с
предложената оферта, при която е спечелил
конкурса.
III. Одобрява КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА и
класиране на кандидатите
1.1. Критерий „Наемна цена” -70% - максимален брой точки по този показател е 70.
Оценката на участника по показател „Н” се
изчислява по следната формула:

където:
Н е наемната цена, предложена от конкретния кандидат
Н max e най-високата цена предложена
от кандидат в конкурса
1.2. Критерий „Асортимент” -30%. Максималният брой точки по този показател е
30. Училищният бюфет трябва да предлага
задължителен асортимент от групите храни
и напитки в съответствие с изискванията на
Закона за храните, Наредба №9 от 16.09.2011
г. на МЗХ и на раздел III от Наредба № 37 от
21.07.2009 г. за здравословно хранене на
учениците. Оценката на участника по показател „КА” се изчислява по следната формула:

където:
А е брой от закуски и напитки, предложен
от конкретния кандидат
Аmax e най- големият брой от закуски и
напитки, предложен от кандидат в конкурса
Всеки участник може да получи комплексна оценка –максимум 100т.
КО= КН+КА
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за

правилното и законосъобразно провеждане
на конкурса за отдаване под наем.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 725
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 63, ал.3 от Закон за
лечебните заведения и чл. 3 от Наредба
№ 9 от 26.06.2000 г. на Министерство на
здравеопазването за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения Общински
съвет Тутракан:
I. Обявява конкурс за длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за
активно лечение Тутракан” ЕООД:
1. Изисквания към кандидатите:
- Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен
"магистър" по икономика и управление и с
придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл. 43 от
Закона за висшето образование в областта
на здравния мениджмънт;
- Да имат най-малко пет години трудов
стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите,
притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;
- Да не са осъждани на лишаване от
свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
2. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Автобиография;
- Дипломи за образователно- квалификационна степен, съгласно изискваниятаоригинал или нотариално заверено копие.
Квалификация за здравен мениджмънт, по
смисъла на Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебните
заведения, се удостоверява с документите,
посочени в § 3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;
- Диплом за специалност;
- Копие от трудова книжка или друг
документ, удостоверяващ трудовия стаж;
- Програма за развитие на „МБАЛ - Тутракан" ЕООД за тригодишен период, включително шестмесечен оздравителен план.
3. Място на подаване на документите
и срок:
- Заявлението за участие в конкурса
заедно с необходимите документи се подават в деловодството на община Тутракан в
запечатан плик в срок до 17.00 часа на 15
март 2019 г., като програмата за развитие
на дейността на „МБАЛ Тутракан" ЕООД
за тригодишен период се слага в отделен
запечатан плик .
- „МБАЛ Тутракан” ЕООД- гр. Тутракан
следва да предостави на кандидатите документите относно структурата, бюджета,
числеността и щатното разписание на
персонала след публикуването на обявата.
4. Дата, час и място на провеждане на
конкурса:
• От 10:00 часа на следващия работен ден
след изтичане на срока за подаване на документите - 18.03.2019 г. - I етаж, Заседателна
зала на Община Тутракан.
Конкурсът ще се проведе на три етапа:

СУДОКУ

Забавна астрология
Гастрономията в
живота на Рибите
е може да се каже, че Рибите са
забележителни гастрономи. Те, например, не обичат хайвер. Ха-ха- ха, представяте
ли си как Рибата закусва с филийка хляб, а върху него
черен хайвер. Е, няма как да ядат децата си. Те обичат
традиционните храни и ястия, като рядко прибягват
към експерименти. В случаите, когато се наложи да
готвят, обръщат повече внимание на вида и презентацията на храната, отколкото на вкуса й. Определено
обичат да хапват в компания и да консумират леки
алкохолни напитки.
Да си представим сега, че ви идва на гости една Риба
и се чудите с какво да я нахраните. Да започнем от
салатата: свежа салата с марули, краставици и репички
или обикновена редена салата с домати и краставици.
Нищо сложно. На близкия магазин има всичко от това. И
супата няма да ви затрудни. Едно просто тараторче ще
свърши работа. Да не забравите да сложите чесънче.
Рибите много обичат смачкана скилидка. Здравословно
и вкусна. Еха!
Предястие ли? Може да не се престарявате толкова,
но ако все пак сте навити да угодите на Рибата, ако
това е вашият шеф, ще го зарадвате с вкусни спаначени кюфтенца или плато с морски деликатеси. Сега
ще кажете - риба и морски деликатеси. Може, защо да
не може, но без хайвер. Следва основно ястие. Какво
ли да бъде? Естествено миш-маш, пълнени чушки или
тиквички. За десерт следва плодова салата или мелба
с много плодове. Сладоледът е едно от големите изкушения на Рибите.
И да не забравите да сложите голямо шише с минерална вода. Рибите затова са риби, за да плуват във
вода. Готови ли сте за празничната вечеря с Риба?
Действайте тогава!
Астрологът

Н

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

Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

- проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
- представяне от кандидатите на програма
за развитието и дейността на лечебното
заведение за тригодишен период;
- събеседване с кандидатите;
5. Информация относно темите на
събеседване:
- В сградата на Община Тутракан, I етаж,
стаята №4 - Заместник-кмет г-жа Петя
Князова - Василева до изтичане на срока за
подаване на документите.
II. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба №
9/ 26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на
лечебните заведения по Закона за лечебните
заведения, Общински съвет Тутракан определя комисия за организиране и провеждане
на конкурса от 5 члена в състав:
- Председател - Заместник-кмет на Община Тутракан;
- Секретар - представител на Регионална
здравна инспекция - Силистра - магистър
по медицина;
- Член - правоспособен юрист;
- Член - Представител на Общински съвет
Тутракан - член на постоянната комисия по
бюджет и финанси;
- Член - Представител на Общински съвет
Тутракан - член на постоянната комисия по
здравеопазване.
Със задача: след приемането на подадените документи за участие в конкурса да
организира подготовката и провеждането на
конкурса. Преди започване на работа членовете на комисията да подпишат декларации
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за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Да
разгледа постъпилите заявления, да оцени
разработките по чл.2 ,ал.2 т.2 от Наредбата
и да проведе събеседване с кандидатите. В
тридневен срок от провеждането на конкурса
комисията да изготви протокол и да предложи за одобрение от органа по чл. 3, ал. 1 от
Наредбата, решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класирането
по ред на следващите участници.
Определя възнаграждение на членовете
на комисията както следва: Външни членове- 30 лв. Представителите на държавата в
комисията за организиране и провеждане
на конкурса, които са лица по чл. 19, ал. 7
от Закона за администрацията, държавни
служители и лица по чл. 107а от Кодекса
на труда, не получават възнаграждение за
участието си в комисията.
IV. Утвърждава проект на договор за
възлагане управлението на МБАЛ-Тутракан
ЕООД.
V. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса, съгласно
нормативната уредба.
VI. Предложеното от комисията класиране
се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет-Тутракан, но не по-късно от двумесечен
срок от получаване решението на комисията.
Приложение към докладната записка:
проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 52 от 14.02.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 726
ДНЕВЕН РЕД:
1. Подробен устройствен план (ПУП)
– парцеларен план към обект: ”Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан
до РШ за вътрешната водопроводна
мрежа гр.Тутракан” (за елементите на
техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Подробен устройствен план (ПУП)
– парцеларен план към обект: ”Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан
до РШ за вътрешната водопроводна
мрежа гр.Тутракан” (за елементите на
техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Подробен устройствен план (ПУП)
парцеларен план /ПП/ към обект:
”Външен водопровод от ПС II-ри подем
Тутракан до ВК Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната
територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Одобряване на проект: Подробен
устройствен план /ПУП/ - парцеларен
план /ПП/ към обект: ”Външен водопровод от кл.Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри
подем Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Изпълнение на инвестиции във
водоснабдителната и канализационна
(В и К) инфраструктура със средства
от Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.” от оператора „В и К” ООД
гр. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Изказвания, питания, становища
и предложения на граждани. Разни.
Гласували: 15 съветника, За – 15,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 727
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.129, ал.1 от Закон за устройство
на територията /ЗУТ/ Общински съвет
Тутракан одобрява - Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план
към обект: ”Захранващ водопровод 1
от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр.Тутракан”
(за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 728
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.129, ал.1 от Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ Общински съвет Тутракан ОДОБРЯВА - Подробен устрой-

ствен план (ПУП) - Парцеларен план
към обект: ”Захранващ водопровод 2
от ВК Тутракан до РШ за вътрешната
водопроводна мрежа гр.Тутракан”
(за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия).
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 729
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.129, ал.1 от Закон за устройство
на територията /ЗУТ/ Общински съвет
Тутракан ОДОБРЯВА - Подробен
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия) за прокарване на трасе на обект: „Външен
водопровод от ПС II-ри подем Тутракан
до ВК Тутракан” .
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 730
На основание с чл. 21, ал. 1, т.11 от
Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.129, ал.1 от Закон за устройство
на територията /ЗУТ/ Общински съвет-Тутракан ОДОБРЯВА - Подробен
устройствен план /ПУП/ - Парцеларен
план /ПП/ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия) за прокарване на трасе на обект: ”Външен
водопровод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС
II-ри подем Тутракан” с възложител
Министерството на регионалното
развитие и благоустройство (МРРБ)
на Република България.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 731
На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка
с чл.198б, т.2 и чл. 198ж от Закона за
водите, както и на основание Договора
между Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД - Силистра:
УПЪЛНОМОЩАВА, Кмета на община
Тутракан да одобри включването на
предвидените инвестиции по РПИП
от Общото събрание на асоциацията,
изпълнение на изискванията на условията за кандидатстване по процедурата
и да подпише анекс към договора и
съпътстващи допълнителни документи,
описани в обявената процедура.
Гласували поименно: 15 съветника,
За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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таМ, краЙ реката...

Най-активният радиослушател на
Североизтока е от с.Преславци
а своето дългогодишно сътрудничество в ефира на Радио Шумен и БНР - Програма
"Хоризонт", в предаванията „Денят на
совите“ и „По първи петли“, Мехмед
Алиев Рамаданов от с. Преславци,
община Тутракан бе обявен за найактивния радиослушател от българския Североизток и награден с приза
„Златен петел“ - 2018 г.
На снимката: Мехмед и неговата съпруга Атчегюл Рамаданова
споделят семейната радост от
достойната национална награда.
Текст и снимка:
Валентин ИВАНОВ

На Мехмед Рамаданов,
изтъкнат краевед и общественик от Силистренския край
Човекът, който може да
обича
дори и тези, дето му завиждат днес,
който умее вместо в словоблудства да се врича,
да прави винаги Добро на
всеки с чест,
това е краеведът Рамаданов от Преславци селце край Дунавския слънчев бряг…
Напук на зли езици и еснафци,
той на Приятелството е
емблематичен знак!

П.П.: Поетът Стефан НИКОЛАЕВ от Варна посвети на краеведа-родолюбец и изтъкнат културно-просветен общественик
от Силистренско Мехмед РАМАДАНОВ свое стихотворение:

Време за екскурзия… в читалището
Н
историята на родното читалище и с неговите дейности. При запознаване с
работата на библиотеката,
учениците се впечатлиха
най-много от краеведческата дейност и особено от
книгите, документиращи
участието на техни близки
във войните през миналия
век. Беше вълнуващо да
търсят техните имена и
така да се докоснат лично
до историята на Тутраканския край.
След посещението им
остана взаимното удовлетворение от наученото и
преживяното в читалището.

Мамо,прочети ми!

Приказка за свободата
Деца, зная, че познавате Ангел
Каралийчев. Чели сте българските
народни приказки обработени от
него. Той е написал толкова много неща за вас, че ще ви трябва
цяла година да четете. Обаче да
знаете тази година ще мине много
неусетно. И ето една приказка за
свободата. Сигурна съм, че ще ви
хареса.
уден свят се разкрива около град Велико Търново. В
морна мараня потъват горите, където са потулени манастири
от Второто българско царство. Сини
орлови скали се спущат и падат в
пропастта, издълбана от водите на
Янтра. Янтра лъкатуши, чурулика
и водите й горят като разтопено
злато. А градът не може да бъде
описан с перо. Много векове гигантската ръка на времето е трупала
къща върху къща и е създала това
чудо за очите, за което патриархът

Ч

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Посвещение

З

а 22 февруари за пореден път беше проведена екскурзия в
тутраканското читалище,
информират от културната институция. Посетиха
го ученици от шести клас
на СУ ”Христо Ботев”, гр.
Тутракан, водени от Тодора
Попова, преподавател по
български език и литература. Групата се състоеше
от деца, които проявяват
специален интерес към литературата и театъра и
активно участват в творческите изяви на училището.
Те се запознаха накратко с важните моменти от

28.02.-6.03.2019 г.

на българската книжовност Иван
Вазов пише, че нощем прилича на
полилей със запалени кандила.
Върху Камбанния хълм има една
полузарината яма. Край ямата дебели каменни зидове. Някога,
преди, пет столетия, тука е имало
една вехта черковка, с опушени
икони и стройна висока камбанария. Тежка чугунена камбана
е бучала над Царевец, а долу в
черковката се е чувал шепотът на
последния български патриарх.
Когато османските турци, поведени
от Челеби Сюлеймана, заградили
Търново, великият старец Евтимий
разбрал, че на българското царство
е дошел краят. Дълго мислил каква
надежда да остави на поколенията,
които са обречени на робство, и
най-сетне решил. Една вечер той
слязъл в Асенова махала, където
сега са кожарите. Евтимий влязъл в
леярницата на най-сръчния майстор

и му поръчал да излее една камбана
с глас на млада жена, която пее по
жътва, и да влее душа в разтопения
метал.
- Коя душа? - попитал майсторът.
- Душата на българската история.
Патриарх Евтимий измъкнал една
ръкописна книга с листове от кожа.
В нея мъдрият старец бил разказал
цялата история на българите. Той
целунал книгата и я подал на леяря.
Леярят слязъл в работилницата си
и пуснал историята на Евтимия в
казана с разтопения метал. Книгата изгоряла, ала нейната душа
останала навеки включена в новата
камбана. За пръв път камбаната
забучала през оная страховита нощ,
когато ордите на Челеби Сюлеймана нахълтали в крепостта и почнали
да секат де когото срещнат. Разярен
се изкачил на Царевец турският
военачалник и на кон влязъл в
черковния двор. Евтимий дърпал
въжето и камбаната плачела.
- Защо биеш тая камбана? - попитал турчинът.
- За да обадя на българския
народ, че слънцето на неговата свобода залязва. Пада вековен мрак.
Но ще дойде ден, когато камбаната

пак ще забучи и свободата пак ще
изгрее над нашата земя!
- Изгорете черквата! - провикнал
се Челеби Сюлейман и заповядал
да оковат във вериги беловласия
патриарх.
Турците стръвно налетели в
черковката и я запалили. Когато
дървените греди изгорели, чугунената камбана рухнала с трясък и
потънала в земята.
- Изкопайте я и направете от нея
секири! - заповядал Челебията.
Запретнали се турците да копаят,
но колкото повече копали, толкова
по-дълбоко в земята потъвала камбаната и те не могли да я намерят.
Минали векове като черни птици
над българската земя. Народът
много теглила претеглил, ала той
знаел, че някъде в земята стои
камбаната на свободата и чака да
дойде хубавият ден.
… И разказват старите тръновчани, че през 1876 година,
когато пламнало Средногорското
въстание, всяка нощ те чували
изпод земята да ехти една камбана
и гласът й бил като глас на млада
жена, която пее по жътва.
Мамчето

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Денят на свободата
1. От кога Трети март е национален празник?
а/ от 1990 год.
б/ от 1991 год.
в/ от 1995 год.
2. Къде за пръв път се празнува празникът за освобождението
на България от турско робство?
а/ Русе
б/ София
в/ Велико Търново
3. Как е известен у нас император Александър III?
а/ цар Освободител
б/ цар Въстание
в/ цар Поборник
4. Къде е подписан мирният договор за освобождението на
България?
а/ в къщата на семейство Симеоноглу в Сан Стефано
б/ в конака на Сан Стефано
в/ в гората на Сан Стефано
5. От кого бил подготвен плана за военните действия срещу
турската армия?
а/ от генерал Столетов
б/ от генерал Гурко
в/ от генерал Обручев
6. Кой е бил разузнавач №1 на руската корона срещу турската
армия?
а/ полковник Паренсов
б/ Чапай
в/ Петка
7. Кой вдига пръв Самарското знаме?
а/ Райна Княгиня
б/ полковник Калинин
в/ генерал Столетов
8. Кой български воевода е действал в тила на турската армия?
а/ Петко войвода
б/ Индже
в/ Румена войвода
9. Къде се взема решение за свободата на България?
а/ на Берлинския конгрес
б/ на Букурещкия конгрес
в/ на Одринския конгрес
10. Какво е трети март за българите?
а/ началото на новото
б/ свободата на духа
в/ щастието да дишаш спокойно
Отговори от миналия брой: 1. Б; 2. В; 3. В;
4. Б; 5. Б; 6. Б; 7. В; 8. А; 9. А; 10.А

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на Дирекция "Инвестиционни дейности и европроекти", Община Тутракан
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
28 февруари - Ангел ДИМИТРОВ, Изп. Пропуск. режим, Община Тутракан
2 март - Мария ГЕОРГИЕВА, Гл.спец. МП, Община Тутракан
2 март - Михаил ЗЛАТАНОВ, гр. Тутракан
2 март - Назиле РЕДЖЕБ, ст.спец. Касиер, Община Главиница

3 март - Милена АТАНАСОВА, Кмет на с. Подлес, община Главиница
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