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Заседания на местните парламенти
в Тутракан, Главиница и Ситово
съвет-Тутракан, което ще
започне в 9:00 часа.
Седем докладни записки
Най-напред съветнициса включени в предварителте ще приемат Общинска
ния дневен ред на редовностратегия за подкрепа
то заседание на Общински

Тутракан

за личностно развитие Община Тутракан за 2019 г.
на децата и учениците
Кметът на общината
(2019-2020) и Годишната д-р Димитър Стефанов ще
програма за развитие на представи резултатите
читалищната дейност в
на стр. 2

Цена 0.70 лв.

Лятно часово време - на 31 март!
Смяната на времето през
2019 г. е в неделя - 31 март,
от 3:00 часа през нощта,
когато часът се сменя с
един напред, тоест от 3:00
часа става 4:00 часа.
Към зимно часово време
ще преминем на 27 октомври (неделя) от 4:00 часа
през нощта, когато сменяме часа с един назад - от
4:00 часа става 3:00 часа.

Тутракан е голямо
вдъхновение за един художник
Искам да предам моята
М
мотивация на младите творци
Доц.д-р Владимир АВРАМОВ:

оц.д-р Владимир
АВРАМОВ, зам.-декан на Факултета
по изобразително изкуство
във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", проведе на 22 март
открит урок в СУ "Йордан
Йовков" в Тутракан с ученици от 8 и 9 клас и Школата
по изобразително изкуство
към ОЦИД с ръководител
Аурел Стоянов.
Интересен урок им представи той - за християнската църква и начина на
изписването на икони.
на стр. 5
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Доц.д-р Владимир АВРАМОВ

ладата художничка
Мая БОРИСОВА, която на 30 април ще
навърши 23 години избра
Тутракан за своята втора
самостоятелна изложба. Тя
е студентка в Художествената академия в столицата
- специалност “Плакат и
визуална комуникация“.
Наречена е "Равноденствие", в случая - пролетно, и
тези, които бяха на откриването й или вече са посетили
изложбата в следващите дни,
имаха възможност да видят
50 картини, в които авторката е използвала различна
техника - смесена, живопис с
маслени бои, туш и графика.
Картините са от два творчена стр. 5

Медицинските сестри
отново на протест

Уважаеми колеги лесовъди и
горски служители от
ДГС-Тутракан,
Приветствам Ви
с професионалния ни празник Седмицата на гората, посветен на
едно от най-големите богатства на
страната - Горите на България!
Благодаря за постигнатите
успехи, плод на ежедневния Ви
труд, знания и опит!
Пожелавам Ви здраве и
всеотдайност в работата и живота!

едицинските сестри
от МБАЛ - Тутракан
се включиха и във
втория национален протест на специалистите
по здравни грижи, който
се проведе на 21 март. Заедно с тях протестираха
Инж.Людмил УЗУНОВ,
и медицинските сестри,
Директор на ДГС-Тутракан които обслужват детските
градини и яслата.
На протеста присъства-

М

ха зам.-кметът на Община
Тутракан Петя Князова-Василева, д-р Богомил Бойчев
и гл.сестра Ана Петрова.
"ДА на милосърдието! ДА
на достойния труд! ДА на
достойно и редовно заплащане! НЕ на търговията
със здраве!" бе изписано на
протестните плакати.
"Трудът ни не е оценен достатъчна стр. 4

Мая БОРИСОВА

регион

2

28.03.-3.04.2019 г.

Днес - 28 март:

НОВИНИ
"БЪЛГАРИЯ - МОЯТА РОДИНА"
Областен конкурс-рецитал "България - моята Родина" за индивидуални и групови изпълнители на произведения от български автори се
провежда на 27 и 28 март в Тутракан. Той е посветен на Националния
празник на страната и 141-та годишнина от Освобождението на България, а негови организатори са Община Тутракан и Общинският център
за извънучилищни дейности.
Целта на конкурса е да се съхрани и популяризира българската
поезия и българското национално самочувствие в младите хора, както
и да се стимулира интересът на все повече младежи към българската
поезия и българските автори.
Над 200 са участниците - ученици от Силистренска област. Те са разпределени в четири възрастови групи. За първи път право да участват
имат и детските градини, които формират най-малката възрастова
група. За победителите са осигурени награди.
ТЕАТРАЛЕН СПЕКТАКЪЛ ЗА УЧЕНИЦИ ОРГАНИЗИРА МКБППМН
"Лоши деца" се нарича спектакълът на Драматичен театър-Търговище, който ще бъде представен в Тутракан на 29 март за учениците от
7 и 8 клас от всички училища на територията на общината. Поканата
е от Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в крайдунавския град.
След представлението е предвиден и разговор с психолога Вяра
Георгиева по въпроси поставени в пиесата "Лоши деца".
Същият ден в следобедните часове в Социално-педагогически интернат "Христо Ботев" в с. Варненци ще се проведе Ден на толерантността,
организиран от МКБППМН. В програмата са включени турнир по тенис
на маса и изработване на постери по темата.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ "ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан - Сливо поле” планира провеждане на конференция във връзка с
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020". Конференцията ще се проведе в гр.
Тутракан на 29 март т.г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет.
ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
1 322 300 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за
месец април. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40
лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът
от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец
април е в размер до 348,00 лв. включително, колкото е размерът
на линията на бедност за 2019 г. За изплащането на добавките към
пенсиите за Великден правителството ще отпусне допълнителни 52
894 700 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕНИ
Във връзка с извършване на профилактика на сиренно-оповестителната система са възможни частични задействания на отделни сирени
за времето от 01.04.2019 г. до 22.05.2019 г. в Силистренска област,
съобщават от Пресцентъра на ОДМВР-Силистра.
Призоваваме гражданите на областта да запазят спокойствие и да
не предприемат нищо по случая!
СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра –
Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5743.
Техният брой намалява със 171 в сравнение с края на януари. Като
търсещи работа лица са регистрирани и 207 заети, 46 учащи и 104 пенсионери. Равнището на безработица за област Силистра, е 12,6%, при
13,0% през предходния месец. На база административната статистика
на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица
за страната за февруари 2019 г. е 6,2 на сто, изчислено като дял на
регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически
активните лица на 15-4 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 - 32,6% /509 безработни лица/, следват общините
Главиница - 27,7% /926/, Ситово - 23,4% /352/, Алфатар - 20,7% /205/,
Дулово - 16,8% /1629/, Тутракан - 9.5% /495/, и най-ниско в община
Силистра - 7,0% /1627/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1
година) към края на януари са 2328 (40,5%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях без специалност са над 73%, а тези с
основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност - 59%, с работнически професии - 28%, специалисти - 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в
областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%,
хората със средно образование са 40%, а висшистите - 7%.
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 471.
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОДОБРИ 148 ОБЩИНСКИ ПРОЕКТА
Приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони по подмярка 7.2
от ПРСР 2014-2020. ДФ „Земеделие“ одобри 148 проекта на стойност
над 44 млн. лв., след като издаде оценителни доклади за проектите,
подадени по процедури чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 - Детска
градина, № BG06RDNP001-7.002 – Училище, № BG06RDNP001-7.007
– Спорт и № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон.
На одобрените кандидати са изпратени уведомителни писма с покана за представяне на документи за сключване на административен
договор.
Информация за одобрените проекти може да бъде намерена в
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Заседания на местните парламенти
в Тутракан, Главиница и Ситово
от стр. 1 и разходната му част на
община Ситово е една от
от проведения конкурс за най-важните точки в задлъжността „Управител” седанието на Общинския
на „Многопрофилна болница съвет, което ще започне
за активно лечение - Тутра- в 10:00 часа. Ще бъде разкан” ЕООД, след което ще гледана и актуализиранасе пристъпи към приемане та бюджетна прогноза за
на решение за избор на уп- местни дейности за периравител.
ода 2019 - 2022 г.
Годишната програма за
В дневния ред на заседауправление и разпореждане нието са още приемането
с имоти общинска собстве- на промени в Наредба за
ност ще бъде допълнена с общински жилища и в Нанови имоти, по които ще редбата за управлението
бъдат взети решения за на горските територии на
разпоредителни сделки.
община Ситово, актуализиране списъка на длъжП р и е м а н е т о н а Б ю - ностите, имащи право на
джет-2019 в приходната транспортни разходи за

Ситово

сметка на общинския бюджет, отчет за 2018 г. на
изпълнението на Плана за
действие за подкрепа на
интеграционните политики
за периода 2014 - 2020 г.,
както и разпоредителни
сделки с общински имоти.

Главиница

Заседанието на Общински съвет-Главиница ще
започне в 14:00 ч. с повторно разглеждане на две
върнати от Областния управител решения взети на
февруарската сесия заради
допуснати нарушения при
тяхното приемане. Те се
отнасят до отпускането

на средства от общинския
бюджет за ОП "Общински
превози" и за МБАЛ-Тутракан. Общинските съветници ще обсъдят и приемат
решения по отчета за изпълнение на Програмата за
управление на отпадъците
за 2018 г. в общината, годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общински
план за развитите на община Главиница за 2018 г.,
както и разпоредителни
сделки с имоти общинска
собственост.
Ще бъде разгледан и Годишният финансов отчет
на ОП "Общински превози"
за миналата година.

Стартира кандидатстудентската Сухата зима не е повредила
кампания на Академията на МВР есенниците, „пропаднаха“
декари с рапица
З
а поредна година Академията на МВР отваря врати за прием на
курсанти, студенти и докторанти. Във висшето учебно
заведение преподаватели, с
доказан професионализъм, са
се посветили на мисията да
подготвят бъдещи успешни
служители на Министерството
на вътрешните работи. Бакалавърските специалности,
заложени в учебните програми, са три: „Противодействие
на престъпността и опазване
на обществения ред“; „Гранична полиция“ и „Пожарна
безопасност и защита на населението“.

Академията предлага и
следните магистърски специалности: „Публична администрация“; „Защита на
националната сигурност“; “
Психологическо подпомагане
на оперативно-издирвателната дейност“ и „Стратегическо
ръководство и управление на
сигурността и обществен ред“.
С подробностите, изискванията и начинът на прием кандидатите могат да се
запознаят в електронния
справочник на Академията на
Министерството на вътрешните работи - https://www.mvr.
bg/academy/дейности/учебнадейност/прием-курсанти

Приемат се заявления за застраховане
на селскостопанската продукция
о 31 юли земеделските
стопани могат да кандидатстват по схемата за
подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни
премии при застраховане на
селскостопанска продукция“.
Бюджетът за държавната помощ
за 2019 г. е 1,5 млн. лв. Това реши
на свое заседание Управителният
съвет на ДФ „Земеделие“.
Максималният размер на подкрепата, която може да получи
един земеделски стопанин, е до
65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за
подпомагане e до 195 лв./ха при
размер на застрахователната
премия от 300 лв./ха.
Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление
за кандидатстване.
Стопаните трябва да представят

Д

застрахователните си полици в
отделите „Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане“ на
областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за
изплащането на средствата е до
10 работни дни след сключване на
договорите между земеделския
стопанин и Фонда.
Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани,
малки и средни предприятия,
които произвеждат плодове,
зеленчуци, етерично-маслени
култури и тютюн доброволно да
застраховат продукцията срещу
неблагоприятни климатични събития.
Помощта се предоставя на
земеделски стопани, които са
регистрирани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. и нямат задължения
към ДФ „Земеделие” и държавния
бюджет.

яма „пропаднали” площи с пшеница и ечемик
в Силистренско, показва справка от ОД „Земеделие”
в Силистра.
От отглежданите в района
489 100 декара с пшеница
64,4% са в много добро състояние, 24,5 на сто са в добро,
5,1% са в средно и в незадоволително състояние са 5,9
на сто. Наторяване с минерални торове е извършено
на 52,3 на сто от площите. В
района се отглеждат и 38 800
декара ечемик. От тях 22,7%
са в много добро състояние, в
добро – 41,2 на сто, в средно
- 25,8 на сто и в незадоволително - 10,3%. Наторяване е
извършено на 59,3 на сто от
площите.

Н

Не се наблюдават нападение от гризачи в пшеницата и
ечемика. В Областната дирекция „Земеделие” са подадени
две заявления за пропаднали
площи с рапица за почти 3 200
декара от засушаването през
зимата. Няма издадени констативни протоколи поради
неблагоприятни климатични
условия.
Предсеитбена подготовка
за пролетници – царевица
за зърно и маслодаен слънчоглед, е направена на 337
630 дка земя в Силистренско.
Наторени са 327 630 декара.
Подхранени са и 421 700 дка с
пшеница, 36 400 дка с ечемик,
1500 дка с тритикале и 65 997
дка със зимна маслодайна
рапица.

Започват проверки за чистота
на населените места
ксперти на РИОСВ Русе започват от днес
проверки за чистотата
на населени места, реки и
дерета. Те ще се извършват
по предварително определен
график в контролираната от
Екоинспекцията територия.
Проверките ще продължат до
края на март.
Преди месец до общинските кметове са изпратени
писма с предписания да се
почистят замърсените терени
в срок до 20 март. Напоследък
зачестяват сигналите за запалени или тлеещи сметища в

Е

населените места.
От РИОСВ - Русе напомнят,
че съгласно нормативните
документи отпадъците се изхвърлят в контейнерите, откъдето кметовете са длъжни да
организират сметосъбиране
и сметоизвозване до съответните регионални депа за отпадъци. Законът категорично
забранява изхвърлянето на
отпадъци на нерегламентирани места или изгарянето
им. За това наказателна отговорност носят кметовете на
общини и населени места.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 25 март 2019 г.
1 оператор на производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 продавач консултант – основно образование, двусменен режим на работа;
1 технически сътрудник – висше образование – „Икономика“, работа с компютър, владеене на английски и
италиански;
1 тракторист – основно образование, шофьорски
умения кат. Ткт;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изиквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.

регион

28.03.-3.04.2019 г.

„Добри практики и предстоящи възможности“
И

нформационна среща
на тема „Добри практики и предстоящи
възможности“ се проведе
на 26 март в Тутракан.
Нейни организатори са Областен информационен център - Силистра съвместно
с Регионален експертноконсултантски и информационен център "Читалища“
- Силистра и МИГ "Тутракан
- Сливо поле".
Най-напред Елена Стоянова от Областния информационен център представи
успешни проекти реали-

зирани в Силистренска
област.
Стана ясно, че са сключени 230 договора, 159, от
които по Програмата за

развитите на селските
райони (ПРСС) и 15 по ТГС
"България-Румъния". Общата им стойност е 184 млн.
лв., в т.ч над 20 млн. лв.
собствен принос на бенефициентите. Като един от
успешните проекти, който
предстои да се осъществи
бе посочен този на Община
Тутракан - за изграждане
на Пречиствателна станция и подмяна на част от
водопроводната мрежа, на
стойност 32 млн.лв.
В сегашния програмен
период на територията

на Силистренска област
вече работят две Местни
инициативни групи - МИГ
"Тутракан - Сливо поле"
с бюджет 5,2 млн.лв. - за

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

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-377/25.03.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община
Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ
незастроен урегулиран поземлен имот № УПИ-XVIII-129,
кв.10 с площ от 590.00 кв.м, по плана на с. Бреница,
община Тутракан, обл. Силистра, одобрен със Заповед
№ 5202/21.09.1955 г., съгласно АОС №2338/04.12.2018
г., при граници и съседи: УПИ-XIX-57; УПИ-XVII; Улица
о.т. 19 към о.т. 42; Улица о.т. 19 към о.т. 20.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
2761,20 лв. (две хиляди седемстотин шестдесет и един
лева и двадесет стотинки ) в т.ч.20% ДДС .
Стъпката за наддаване е в размер на 100,00 /сто/
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер 10% от началната тръжна цена на обекта и се внася по банкова сметка
на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500,
BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от
28.03.2019 г. до 16:00 ч. на 22.04.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка
в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан или на тел.
0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
(Стая № 32 на Община Тутракан) в срок от 28.03.2019
г. до 16:00 ч. на 22.04.2019 г., срещу сумата от 24,00
(двадесет и четири лева) лева с ДДС, платими на касата
към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан,
изрично посочена в Заповед № РД-04-377/25.03.2019 г.
Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. от 09:00 часа
в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 22.04.2019 г., 16:00
ч. (в „Информационен център” при Община Тутракан).
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се
проведе на 30.04.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при
същите условия от 09:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на
http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или
на място в Община Тутракан - стая № 32.
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл.5, ал.2
от ЗУТ и чл. във връзка с чл. 91, ал.1 от Кодекса на
труда

Обявява конкурс за длъжността

"Главен архитект на Община Тутракан”

финансиране на проекти
на местната общност и
МИГ "Главиница-Ситово" с
3,4 млн.лв.
На присъстващите бе
дадена актуална информация за предстоящи възможности за кандидатстване
по различни Оперативните
програми - ПРСС, ОП "Региони в Растеж", ОП "Околна
среда", ОПИК, Фонд "Активни граждани" и др.
Бяха направени допълнителни разяснения за електронната система ИСУН
2020.
Възможностите, които
дава МИГ "Тутракан - Сливо
поле" също бяха тема на
срещата. Изпълнителният
директор доц.д-р Валентина Маринова информира,
че е приключил приемът на
проекти по Мярка 7.5 и в

рамките на 30 дни ще бъдат обявени резултатите.
3 април пък е крайният
срок за подаване на проекти по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране
културно-историческо и
природно наследство на
територията на МИГ „Тутракан - Сливо поле“. След
като бъдат класирани успешните проекти, ако останат средства, вторият
прием ще бъде стартиран
на 10 юни.
Експерт от Регионален
експертно-консултантски
и информационен център
"Читалища“ РЕКИЦ даде
разяснение за регистрацията на читалищата в
Агенцията по вписванията
след провеждане на общи
събрания.
Калина ГРЪНЧАРОВА

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

ОБЯВА

Със Заповед №РД-04-378/25.03.2019 г. на Кмета на
Община Тутракан (публикувана на сайта на Община
Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ
незастроен поземлен имот №73496.501.3389 с площ от
643.00 кв.м, по КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г., находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Опълченска”, кв.75, общ. Тутракан, обл. Силистра,
съгласно АОС №2348/07.01.2019 г., при граници и съседи: 73496.501.321; 73496.501.3387; 73496.501.3388;
73496.501.3138; 73496.501.3137; 73496.501.3390.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
6944,40 лв. (шест хиляди деветстотин четиридесет и четири
лева и четиридесет стотинки ) в т.ч.20% ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 /петстотин/
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер 10% от началната тръжна цена на обекта и се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 28.03.2019 г. до
16:00 ч. на 22.04.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 28.03.2019 г. до 16:00 ч.
на 22.04.2019 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-378/25.03.2019 г.
Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. от 10:00 часа в
Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска
№31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 22.04.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.04.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия
от 10:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в
нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование - магистър;
1.2. Професионална област - архитектура;
1.3. Ранг - III младши или поне 4 години професионален
опит. По-големият професионален опит ще се счита за
предимство.
1.4. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:
Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ - придобита пълна проектантска
правоспособност или необходим стаж за придобиването й.
2. Начин на провеждане на конкурса:
- I етап - подбор по документи;
- II етап - решаване на тест допуснатите на първи етап
кандидати ще решават писмен тест, съдържащ въпроси,
свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на
устройство на територията.
- III етап - интервю, събеседване с допуснатите на втори
етап кандидати.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните
документи:
3.1. Заявление за участие в конкурса - (по образец), като
задължително се посочват телефон и e-mail за контакт, към
което се прилагат:
3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както
и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен
ред от правото да заема определена длъжност (по образец).
3.1.2. Копия от документи за придобитата образователноквалификационна степен, допълнителна квалификация и
правоспособност, които се изискват за длъжността.
3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития
трудов, служебен и осигурителен стаж.
3.1.5. Автобиография.
3.1.6. Документ за самоличност (само за идентификация
при подаване на заявлението и при провеждането на конкурса).
4. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се предоставят на адрес:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, деловодство, в срок до
16:00 часа на 30.04.2019 г., лично от кандидатите или техни
упълномощени представители.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса
се обявяват на информационното табло на Община Тутракан, както и на електронната й страницата. Обявлението за
конкурса се публикува едновременно в местен ежедневник
и на сайта на Община Тутракан.
7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от
конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от сформирането
й по чл. 5, ал. 2 от ЗУТ ще изготви списъци на допуснатите
и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на
провеждане на конкурса и ще обяви на информационното табло на Община Тутракан, както и на електронната й страница.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на
таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска
администрация Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул.
„Трансмариска” № 31 и на интернет-страницата на Община
Тутракан
8. Кратко описание на длъжността:
Като изпълняващ функциите на „Главен архитект” на Общината: реализира политиката на Община Тутракан като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото
планиране, проектирането и строителството на съответната
територия, координира и контролира дейността на звеното
по териториално и селищно устройство и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по
Закона за устройство на територията.
9. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
• познания в работата на общинската администрация;
• компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани
софтуерни програми
• отлично познаване на нормативната уредба, свързана
с дейността по устройственото планиране, инвестиционно
проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително
ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ, Административно-процесуалния кодекс
и други специализирани законови нормативни актове.
10. Размерът на основната заплата за длъжността се
определя съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението не по-малко от 680 лв.
Образците на документи са публикувани на сайта на Община
Тутракан - http:tutrakan.egov.bg
За информация:
Адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31
Лице за контакт: Даниела Гвоздейкова - Кирякова, Секретар
на Община Тутракан

общество
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Литературният клуб на Тутракан
гостува в Букурещ
- Анастасия Якова представи две свои книги на българи, живеещи
в румънската столица
хубавия 22-ри мартенски
ден част от ръководството
на тутраканския Клуб на
литературните дейци продължи
дружеските отношения между
Демократичния съюз на българите
в Румъния с още едно съвместно
събитие. По отдавнашна покана
от страна на Съюза в Букурещ,
в лицето на председателя проф.
Лука Велчов и секретаря Любомир
Николов, в румънската столица се
проведе представянето на двете
творби на Анастасия Якова - „Тайните на Дунава” и „Наказания без
престъпления".
Припомняме, че двамата българи бяха сред гостите на Национален празник на България
- 3 март, за което писахме във
в.”Тутракански глас”.
В ранния преди обяд, Любомир
Николов очакваше малката тутраканска група пред гробищния парк,
изпълнен с исторически паметници
на хора, чиито имена трябва да се
помнят. Тук може да се отдаде
почит на български революционери и просветители - Г.С.Раковски,
Димитър Хадживасилев и др.
Впечатление на всички посетители
прави най-големият, величественият паметник-параклис на
ктиторите, дарителите и български
патриоти братята Евлоги и Христо

В

Георгиеви, починали и погребани в
Букурещ. Имената им са свързани
с изключителното дарителство на
Университети, болници, църкви,
банки, пансиони в България и Румъния. Изненада бе поизсъхналият
венец на мемориала с надпис „От
Тутракан”.
По-късно групата бе посрещната в сградата на Демократичния
съюз, който се помещава в сградата на бившата банка на братя Георгиеви. Там групата бе посрещната
от председателя на съюза проф.
Лука Велчов. Председателят на

Клуба на литературните дейци
Димка Рашева предаде подаръците от нашия дарител проф.Иван
Гаврилов - почетен гражданин на
Тутракан. Той подпомага и общува
и с този център, който обединява и
поддържа българското самосъзнание на българите в Румъния.
Любезният проф. Велчов предложи на групата да представи
българските исторически сгради
в центъра на Букурещ. Благодарения на неговите разкази, групата
обогати своите познания за дейността на българските деятели в

търговските начинания, обучение
на наследниците и революционна
дейност в Букурещ. Разходката
и обзора продължи из улиците
на Букурещ, като групата видя и
запамети с фотографии сградата, където е живял Христо Ботев
и откъдето е тръгнал с четата за
свободата на България, сградата,
където са живели Васил Левски, Любен Каравелов и други
български личности. Грижите за
поддръжка на паметниците и
плочите са от дейците и членовете
на ДСББ-Букурещ.
Тези посещения повишиха гордостта на групата - с обогатените
познания за великите българи.
В 16:00 ч., час по-рано от обявеното за събитието, залата вече
беше пълна с посетители. Приятна
бе изненадата от присъствието на
група от Бесарабия. Хората бяха
очаровани от красивите картини
на бесарабския художник Виктор Христов, който обясняваше
същността на темите в картините
изложени в залата.
Журналисти от телевизията
и други румънски медии вече
фиксираха форума със записи на
книгите на Анастасия Якова. Гости
на събитието бяха румънският
дипломат от ЕС Петре Ракънел,
известна тяхна актриса, членове

Медицинските сестри
отново на протест

на съюза и др.
С вълнения за Анастасия Якова,
започна представянето на нейните
творби. Адриан Василев от Литературния клуб бе преводач, за тези,
които не разбираха български.
Г-жа Якова с много емоция говори
за отношението на българите към
Румъния, за дейността на великите
българи в съседната държава,
за подготовката на българските
дейци на революционните борби в
румънските земи. Тук е положено
началото на просветната дейност,
изданията, печатниците.
Въпреки противоречивите политики през войните на Балканите и
преживяванията на потърпевшите
българи, сега взаимоотношенията
са полезни и за двете страни.
Във втората си книга - „Наказания без престъпления", Анастасия
Якова, проследява мъчителните преселения на българи още
от османско робство в руските
земи, посрещнати от император
Александър II. Големите събития

в Русия, като разкулачването,
Гладомора, кървавите последици
от немската окупация през Втората
световна война, дават значителен
отпечатък в живота на българското
население в Таврийските земи
в Украйна. Паметната 1943 г. за
българите от Таврия е отбелязана
с радостното събитие за преселението им на българска земя с разрешение от цар Борис III. Въпреки
преселението в българските земи,
второто прокуждане от Родината
продължава в паметната за тях
1945 година.
Присъстващите проявиха голям
интерес към събитията и аплодираха българката-тутраканка.
Да, разбира се, че трябваше
да узнаят повече и за Тутракан.
В края, Димка Рашева представи
своето издание „Патриотично
тефтерче” изцяло посветено на
Тутракан.
Ползотворната среща завърши с
обещания за бъдещи срещи.
“ТГ”

В СУ "Йордан Йовков":

Ден на отворените врати

от стр. 1 отдавна и никой не обръща внимание - включи се и гл.сестра
но добре. Ниско е заплащането на Ана Петрова. - В България сме на
медицинските сестри. Затова днес предпоследно място в Европейсе вдигаме всички и искаме да ни ския съюз по брой сестри на 100
чуят. Искаме да чуят, че сестрите 000 души население. Болницата
са на изчезване и това не може да работи благодарение и на това, че
продължи. Аз работя на още две всички сестри дават извънреден
места и идвам и тук, защото, ако труд. И отливът от системата е
се махна от Детско отделение - то именно заради това, че запла-

затваря. И това не е само за Детско отделение" - каза м.с.Миряна
Стоянова, която се оформи и като
лидер на протеста.
Стана ясно, че има медицински
сестри от отделения, които не са
получавали работните си заплати
от м.ноември-декември м.г. или
са получавали само част.
"Аз съм тук - солидарна с исканията, защото и аз съм една от
вас, но считам, че нашите искания
са насочени конкретно към ръководителите на системата, към
министерството, към министъра
на здравеопазването, защото сестрите в България са на изчезване,
това е нещо, за което се алармира

щането е ниско, че в последните
години не се осигуряват условия
за кариерно развитие. Вие всички
знаете - не ни се предоставя и
работно облекло. На този етап
ние се издържаме от това, което
заработваме към Здравната каса.
Клиничните пътеки не са остойностени правилно - нашият труд
там не е включен. И аз, като част
от ръководството, виждам, че с
тези средства това, което искаме
ние, не може да се получи. Казвам
го обективно. Аз ви подкрепям напълно, искам да ни чуят там горе и
нещата да се решат кардинално".
Своята подкрепа изрази и зам.кметът Петя Князова-Василева,
която предложи да се сформира

група от 3 медицински сестри,
които бъдат връзката с ръководството на болницата - да го
информира за исканията или конкретната ситуация и да се свежда
до медицинските сестри решенията по отделните проблеми.
"Искам да ви кажа, че миналата
седмица се проведе конкурс за управител на болницата. Конкурсът
мина изключително добре. Ако
не ние да имаме надежда сега с
новия управител и с новото ръководство, какво друго да ви кажа...
Новият управител (д-р Богомил
Бойчев) все още не е встъпил в
длъжност. Оттук нататък следва
Общинският съвет да гласува
избора, който е направен, и той
ще встъпи в длъжност, може би,
около вашия професионален
празник. След това, аз се надявам,
да заработите заедно с него на
нови принципи, по нови правила
и с нова надежда" - съобщи зам.кметът Василева.
"Разбирам ви и ви подкрепям
в исканията - обърна се към
протестиращите медицински
сестри д-р Богомил Бойчев. Тази
година ни очакват приходи не
от пряката ни дейност в размер
на почти 700 000, което е голям
плюс. Министерството на здравеопазването обеща да отпусне
средства за болниците, все още
не знаем точно колко ще получи
нашата. Общината също участва с

немалко средства през годините.
От кредита, който се тегли сега от
Общината, 100 000 лв. са за нас. И
за тази година има гласувани още
50 000 лв. от бюджета.Освен това
лимитите ни по Здравната каса са
завишени и от нас се очаква да ги
правим, което е грижа, ангажимент и основната цел на всички,
които работим тук.
Трябва да се покачат основните
заплати - това е безспорно - заплатите са ниски. Не мога да ви
обещая, че ще станат две минимални работни заплати, защото
това няма как да се случи. Аз
много бих искал да стане, но не
е възможно или ако го направим
- много бързо ще приключим,
защото Фонд "Работна заплата" в
момента е твърде голям процент
от заработката. Аз винаги съм считал, че този, който работи, трябва
да получава достойно възнаграждение за труда си и затова моята
цел ще бъде тези, които работят,
наистина да видят плодовете на
своя труд. А конкретните стъпки
за изпълнението на това ще станат
ясни, надявам се, съвсем скоро.
Това е, което мога да кажа: има
светлина, силно се надявам да
продължим да работим заедно, да
работим добре и в крайна сметка,
като се обърнем назад след някоя
и друга година, да кажем, че ние
сме го направили".
Калина ГРЪНЧАРОВА

ен на отворените
врати в начален курс
на обучение бе проведен в СУ "Йордан Йовков".
Класните стаи на малките
ученици бяха посетени от
бъдещи първокласници от
трите детски градини в
Тутракан - "Патиланчо",
"Славянка" и "Полет", както

Д

и от техните родители.
- Харесали ви в училище? питам малчуганите, които
любопитно се оглеждат
и пипат ученическите раници.
- Дааааа! - друг отговор
и не очаквах не само аз, но
на стр. 5

общество
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Доц.д-р Владимир АВРАМОВ:

Тутракан е голямо
Искам да предам моята вдъхновение за един художник
мотивация на младите творци
от стр. 1

от стр. 1
В следобедните часове същия ден проведе и уъркшоп
с членовете на Арт ателие за
възрастни в ОЦИД.
Владимир Аврамов е завършил стенопис в Художествената Академия, София. Специализира „Църковна стенопис” в град Халкида, Гърция.
От 2004 г. е преподавател по
стенопис във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”. През 2015
г. става доцент по изкуствознание и изобразително изкуство - Стенопис. Творческите
му търсения са в областта на
живописта, стенописта, мозайката, църковния стенопис,
иконата, кураторски проекти.
Научноизследователската
му дейност е в областта на
практическия стенопис, проблемите на църковното изкуство и живописта. Автор е
на множество самостоятелни
изложби и на десетки обекти,
свързани с монументалната
живопис. Ръководител е на
екипа ГД „Владимир Аврамов”
за сакрална живопис и стенопис, с който има зад гърба си
над 7000 кв.м зографисани
църковни стенописи, голяма
част от които в чужбина - в
гр.Усинск и гр.Сиктивкар,
Коми, Русия и гр. Халкида
и с.Катени, Гърция. Освен
на Съюза на българските
художници, е член и на Международната асоциация за
пластични изкуства /АИАПЮнеско/. Носител е на много
награди.
Каква е целта на занятието тук, в Тутракан - питаме
доц.д-р Владимир Аврамов в
кратката пауза на урока:
- О, "занятие" е много
хубава дума! "Занятието" художествено, просветно,
образователно, когнитивно
дори ако щете и назидателно
за всеотдайността на един
автор, който влага сърцето,
физиката, душата си, всичко...
По някакъв начин искахме,
обмисляйки днешната ни
среща, да мотивираме максимално децата да поемат

по своя професионален път
след време. Това е една
от формите най-искрено и
най-безконфликтно от моя
страна, показвайки моя път на
развитие и нещата, които съм
създал, някак импулсивно да
им предам моята мотивация
и ще бъда щастлив, ако някои
от тях поемат по това нелеко
поприще. Още повече, че голяма част от кадрите, които
обучава г-н Аурел Стоянов
са наши студенти в момента.
Така че, това е естественият път на развитие на един
творец, за да бъде убеден в
крайната цел, която е много
далечна и тежка, но е достижима. Всеки се развива,
разбира се, но човек трябва
да има наблюдения още от
първите си стъпки - от началния процес на обучение върху онова, което следва, да
е опитал поне визуално вкуса
на развитието си, на успеха.
- Кое е най-важното, което
им показвате?
- Аз им показвам едни от
енигматичните реализирани
проекти в сферата на църковната стенопис, въпреки, че
разговорът гравитира естетически дори и около философски понятия. Опитвам се да
обясня най-елементарните,
най-постулативните норми в
канона: какво се рисува на
определените места в един
църковен храм, защо то се

рисува там. В християнската
иконография човек трябва да има поне минимална
фактологическа подготовка
и влизайки в един храм, дори
да не е професионалист, занимаващ се с църковно изобразително изкуство, да може
да си разтълкува символиката
на изображенията. Всъщност
стенописът е визуална еклектична икона - той помага,
както в древни времена, на
хората, които не са запознати
с материята, да я възприемат
чрез визуалната си сетивност.
- Какво знаете за Школата
по изобразително изкуство
в Тутракан?
- Не само, че знам, а както
споменах, имам възможността и щастието да работя с
кадри, подготвени в нея, които
много адекватно и бързо поемат следващото ниво - тоест
- академичното образование.
Това наистина се дължи на
невероятно квалифицираната
и методична работа на колегата Аурел Стоянов. Сега имаме
студент, негов кадър - Симона
Веселинова Йорданова, която
взе академичната награда
за специалност "Стенопис",
въпреки че е едва първи
курс. А имаме и магистри,
и докторанти... Смятам, че
по-показателно нещо от това
няма. Примерите илюстрират
най-добре.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Ден на отворените врати
от стр. 4
и присъстващите на интересното събитие.
В 4а клас пред децата
бе показан открит урок
на тема "Тутракан - наш
роден град, единствен и
неповторим". Каките и батковците пяха и рецитираха,
дори сътвориха книжка за
Тутракан направлявани от
своите учителки Даниела
Кръстева и Светлана Николова.
"При нас е весело!" пък
беше в 4б клас и тяхното
представление.
Във фоайето на школото
децата от трите детски
градини имаха възможност
заедно с по-големите от
тях ученици да изработят
постери.
А наесен в СУ "Йордан
Йовков" ще ги очакват
отново.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ски етапа на художничката.
Първият е от Художествената
гимназия в Сливен, където тя
е родена и е завършила специалност "Рекламна графика", а вторият от последните
две години.
Мая Борисова е фен на
графиката т.е рисуване с
тънкописец и молив.
В момента тя работи над
цикъл от картини по "Божествена комедия" на Данте
Алигиери. Нарисувала е два
кръга от "Ад"-а и картините
са част от изложбата. Към
всяка картина има и писмени
пояснения.
Тема на друга част от картините е египетската митология.
И Тутракан също присъства
- с лодка в р. Дунав и езеро
с рибки, а също и любимото
цвете - водна лилия.
Изложбата е посветена

на двама нейни учители от
Художествената гимназия в
Сливен, вече покойници - Тодор Терзиев, който й е преподавал "Живопис" и Ташко
Попов - "Плакат". Проектът
за дипломна работа в гимназията на Мая Борисова е
бил по идея на Ташко Попов
и картината също е част от
изложбата.
Музиката, която звучеше в
залата е на български композитор - Кръстьо Йорданов
- Drakovallis, от група "Metal
Ink".
И още нещо любопитно
- двама от посетителите на
откриването на изложбата
- Александър Димитров и
Анастасия Якова, се оказаха късметлии - чрез жребий
получиха по една картина от
художничката.
Изложбата ще гостува на
Тутракан и гостите на града
до края на м.март.
Ето какво сподели за читателите на в. "Тутракански
глас" Мая Борисова:
- Какво означава за един
художник откриването на
негова самостоятелна изложба?
- Нещо огромно... Особено
като си толкова млад, е направо като сбъдната мечта.
Не може да се сравни даже

и с участието в съвместна
изложба чувството да направиш нещо самостоятелно.
Това е стъпка към нещо още
по-голямо. Дай Боже, живот и
здраве, догодина замисляме
нещо подобно тук в Тутракан,

е нарисувано с тяхна помощ,
защото аз съм график и въобще не бях пипала четки до Художествената гимназия. Те ми
показаха колко любов трябва,
за да се създаде нещо такова
като живописта. Според мен
любовта, с която те рисуваха
е нещо голямо, което не може
да се научи, а трябва да го
имаш вътре в себе си.
- А като чуете името на
Тутракан, с какво го свързвате?
- Залезът! През 2016 г. имах
удоволствието да бъда на
една театрална постановка в
Читалището, и да я заснема.
Мисля, че името й беше "Кумецът на свети Рангел". Тогава Владо (Владимир Енев)
участваше в това представление. Имах честта и да
свързано изцяло с града. Така гримирам някои от хората
че, ако сега всичко тръгне там. Оттогава, особено от
както очаквам, догодина ще е момента, в който видях тези
още по-голямо нещо - с живо
изпълнение, със специални
инструменти, свързани с вашия край. И въобще, Тутракан
е голямо вдъхновение човек
да направи нещо самостоятелно.
- От тези картини, които са
тук в момента, към коя изпитвате най-голяма любов?
- Големият автопортрет
по "Божествена комедия" на
Данте... Също "Музикантът"
и "Един изстрел" (на сн.),
тъй като те са първите ми
стъпки в живописта - от 2014
г. Посвещавам тази изложба
на двама мои учители, които
починаха преди две години.
Тодор Терзиев е човекът,
който ми помогна да нарисувам двете картини. Затова
те са изложени малко поцентрално. Те, всъщност, са
единствените живописни картини от цялата серия на скици сгради, любовта към Тутракан
от този период. Връзката с си каза думата. Хората са
двамата ми учители - Тодор страхотни - много дружелюбТерзиев и Ташко Попов, беше ни, много отзивчиви. Особено
наистина много силна. Попов във връзка с това събитие
ми преподаваше по "Плакат". съм изключително доволна
Дипломната ми работа, която от комуникацията.
е изложена тук, е направена
Друго интересно нещо, коес негова помощ. И въобще - то също искам да спомена, е
всичко, свързано с живописта за картините "Езерото с рибките" и "Нимфея". Тази водна
лилия е изцяло вдъхновена
от оранжерията за цветя тук
в Тутракан. Всъщност "нимфея" (nymphaea) е латинското
название на водните лилии.
И фотографският ми проект се казва "Nymphaea M.
photography", навсякъде се
подписвам "Нимфея". Това
тръгна точно от оранжерията
за цветя в Тутракан, по идея
на Владо: че нимфеята е
просто един от най-красивите
видове растения.
Калина ГРЪНЧАРОВА

общество
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Любопитни загадки

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

ОБЯВА
Със Заповед №РД-04-379/25.03.2019 г. на Кмета на Община
Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес:
http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ незастроен поземлен имот № 73496.501.3486
с площ от 564.00 кв.м, по КККР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г., находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Одрин” №2, кв. 117, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно
АОС № 2328/09.10.2018 г., при граници и съседи: 73496.501.3466;
73496.501.366; 73496.501.3487; 73496.501.3488; 73496.501.3194;
73496.501.3195.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена 6091,20
лв. (шест хиляди деветдесет и един лева и двадесет стотинки ) в
т.ч.20% ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 /петстотин/ лева.
Депозитът за участие в търга е в размер 10% от началната тръжна
цена на обекта и се внася по банкова сметка на Община Тутракан:
IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон
Русе, в срок от 28.03.2019 г. до 16:00 ч. на 22.04.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват оглед
на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32 на Община Тутракан
или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 32 на Община
Тутракан) в срок от 28.03.2019 г. до 16:00 ч. на 22.04.2019 г., срещу
сумата от 24,00 (двадесет и четири лева) лева с ДДС, платими на
касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по
банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в
Заповед № РД-04-379/25.03.2019 г.
Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 22.04.2019 г., 16:00 ч. (в „Информационен
център” при Община Тутракан).
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на
30.04.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия от 09:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg , както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 32.

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

ОБЯВА
Със Заповед № РД-04-380/25.03.2019 г. на Кмета на Община Тутракан (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg ) е обявен публичен търг с явно
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран
поземлен имот №УПИ-V-402, кв. 42 с площ от 1341.00 /
хиляда триста четиридесет и един/ кв.м, по плана на селото,
одобрен със Заповед № 44/25.02.1991 г., находящ се в с.
Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС
№ 313/06.06.2008 г., при граници и съседи: улица о.т.86 към
о.т. 87; улица о.т. 87 към о.т. 90; УПИ-VI-408; УПИ-IV-403.
Търгът ще се проведе при първоначална тръжна цена
7305,60 лв. (седем хиляди триста и пет лева и шестдесет
стотинки ) в т.ч.20% ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 /петстотин/
лева.
Депозитът за участие в търга е в размер 10% от началната тръжна цена на обекта и се внася по банкова сметка на
Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:
CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, в срок от 28.03.2019 г. до
16:00 ч. на 22.04.2019 г.
Кандидатите закупили тръжни книжа могат да извършват
оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция
„Общинска собственост и стопански дейности" - стая № 32
на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Тръжната документация може да бъде закупена от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №
32 на Община Тутракан) в срок от 28.03.2019 г. до 16:00 ч.
на 22.04.2019 г., срещу сумата от 24,00 (двадесет и четири
лева) лева с ДДС, платими на касата към „Информационен
център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД04-380/25.03.2019 г.
Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. от 10:30 часа в
Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска
№31, етаж 2.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 22.04.2019 г., 16:00 ч. (в
„Информационен център” при Община Тутракан).
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.04.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31, етаж 2, при същите условия
от 10:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая № 32.

28.03.-3.04.2019 г.

сички знаят за Египетските пирамиди,
Стоунхендж и други
исторически загадки. Но има и
други, които отдавна са позабравени, а за някои повечето
хора дори не са чували...
Такъв е градът Хелика, описан от древногръцкия писател
Паусаниас. Той описал гибелта на града, който се сринал
до основи от земетресение
само за една нощ. Каквото
оцеляло, било пометено от
цунами. Градът е щял да остане само мит, ако през 1861
г. не била открита бронзова
монета с герба на града - главата на Посейдон, а след това
бил открит и градът.
Друга загадка е Ронгоронго. Остров Пасха отдавна е
загадка за учените, а йероглифите, изписани от аборигените на региона се наричат

В

ронгоронго. Дъсчиците с тайнствени надписи са открити
през осемнадесети век и все
още не са разгадани.
Все още никой учен не е
разкрил тайната на телата
от блатата. Става въпрос за
стотици тела, погребани в
блатата в Северна Европа.
Преди да бъдат погребани,
хората са били измъчвани и
убивани, най-вероятно с цел
жертвоприношение.
Причината за краха на
Римската империя все още
не е разгадана докрай, но
минойската цивилизация е
абсолютна загадка. Минойците са живеели на остров
Крит, известен с Минотавъра
и лабиринта му. Краят на цивилизацията настъпил след
изригване на вулкан на съседния остров Тир. След изригването останали живи минойци,

но изчезнали безследно.
Стоунхендж все още си остава загадка, но същото може
да се каже и за Карнакските
камъни, които са подредени в
прави редици в Северозападна Франция в комуна Карнак.
Там са разположени към три
хиляди мегалита, които са
подредени в идеални линии
и се простират на дванадесет
километра.
Според легендата вълшебникът Мерлин, известен от
легендите за крал Артур,
превърнал в каменни редици
маршируващ римски легион.
Според една от теориите
обаче каменните редици са
били своеобразен детектор
за земетресения.
Пълна загадка е и изчез-

налият римски легион. След
като римският генерал Крас
бил сразен от партените,
шепа негови войници бродела
из пустинята, докато не били
обкръжени от китайска армия.
Китайският историк Бан
Гу, живял през първи век,
описва битка със странна армия, която се строявала като
люспи на риба – това било
характерно само за римската
войска. Смята се, че тези,
които останали живи, основали село Лицян до пустинята
Гоби. Това може би обяснява
зеления цвят и русите коси на
китайците от това село.
Загадки, загадки, загадки,
може би и вие имате такива.
Запазете ги в тайна!

Управителният съвет на
РПК "Напредък", гр. Главиница,
обл. Силистра
кани своите член-кооператори на

29 април - 1 май 2019 г.

Годишно отчетно събрание,

Априлска Епопея

което ще се проведе на 29.03.2019 г. от 16:30 ч.
в Читалище "Христо Ботев-1940", при следния

Маршрут: Калофер - Карлово Копривщица - Оборище - Панагюрище
Програма
I ден - 7:30 - Отпътуване за Калофер с посещение на Национален
музей „Христо Ботев” - възможност за обяд. Отпътуване за Карлово
- посещение на Национален музей “Васил Левски”. Настаняване в
хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица - Разходка в
архитектурно-исторически резерват - град Копривщица. Възможност за обяд. Посещение на местността Оборище - отпътуване с
автобус до хижа "Оборище", след което пеш до паметника в местността по приятна туристическа пътека /около 1 км/. Тук, през 1876
г., се провежда първото в историята на България Велико Народно
събрание, на което се взема решение за обявяване на Априлското
въстание. Целта на въстанието е да освободи българските земи
от продължаващото пет века османско владичество. Разходка в
Панагюрище - възможност за посещения на исторически музей с
различни експозиции с обходни билети /не са включени в пакетната
цена/ . Завръщане в хотела. Нощувка.
III ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица или Панагюрище, за да наблюдаваме възстановката на събитията от Априлската
епопея на площад „20 април" в Копривщица или Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище‘1876“.
Отпътуване за Тутракан.
Цена: 159 лв.
Бележка: Програмата може да претърпи промени в последователността си, тъй като към момента на нейното изготвяне не са обявени
празничните програми на общините Копривщица и Панагюрище.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 *, водач и “Снимка за спомен” - колаж от
снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва:
- входни такси Панагюрище: за посещение на зала трезор
"Панагюрско златно съкровище"; експозиции "Археология", Дудекова къща, в която е представена етнографска експозиция,
показваща възрожденския градски бит на панагюрци от втората
половина на XIX век; макет на Панагюрска занаятчийска чаршия;
експозиция"Априлско въстание: за учащи и пенсионери - 3 лв.,
възрастни - 6 лв.
за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня" - учащи - 1
лв., възрастни - 2 лв
- Копривщица - цена на билет за посещение на един музей - 4 лв.
възрастни/2 лв. ученици, обиколен билет за посещение на шестте
музейни къщи - 6 лв. възрастни/3 лв. Ученици
- Нац. музей "Христо Ботев" в Калофер - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 1 лв.
- Нац. музей “Васил Левски” в Карлово - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 2 лв.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и изключване на член-кооператори
2. Отчет за работата на Управителния съвет на
кооперацията през 2018 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на
кооперацията и разпределение на финансовия резултат
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на
Управителния съвет и доклад за работата на КС през
2018 г.
5. Предложение за продажба на недвижимо имущество на кооперацията
6. Освобождаване от отговорност поради изтичане
на отчетната 2018 г. на Председателя, Управителния
и Контролния съвет
7. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС - Русе
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите

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

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

и още нещо...
сМЯХ

- 140 лв. за зъба, няма да и отговаря:
ядете два часа!
- Даааа, вида я!
- Не 2 часа, а 2 седмици...
Той замечтано въздъхва:
сега няма да ям.
- Т`ва съм я на маторя!
Жена, напуснала мъжа си,
Руският "Стани богат",
се връща на Сирни Заговезни втори въпрос, жокер “Обади
и иска прошка. Мъжът:
се на приятел":
- Това, че ме напусна, мога
- Серьожа, 100 рубли стигат
да ти простя! Но това, че се ли да се напием?
върна, НИКОГА!!!
- Да!
- Отказвам се!
- Твоят тиквеник стана ли?
- Не, още спи!
Мъж участва в голф турнир. По някое време топката
- Дайте определение за му стигнала до едно блато.
"празно пространство"!
Отива при нея и гледа една
- Уффф, в главата ми е, ама жаба. А тя му проговаря с
не мога да се сетя...
човешки глас:
- Вземи ме, батко, със себе
- Имам чувството, че жена си, сложи ме в джоба си и ще
ми ми изневерява. Да я заве- спечелиш турнира.
да ли на гинеколог?
Мъжът така и направил.
- И какво ще види гинеколо- По време на играта жабата
гът - списък на посетителите му давала ценни съвети и
ли?
той спечелил. После жабата
го помолила да вземе стая
Младеж и девойка седят в луксозен хотел, да поръча
на пейката и гледат небето. шампанско и хайвер и да я
Оня я пита:
целуне. Мъжът взел стая,
- Видиш ли онаа звезда поръчал шампанско, хайвер
горе?
и целунал жабата. В този мо- Вида я.
мент се чуло гръм и жабата
- Т`ва си ти. А онаа видиш се превърнала в прекрасна 17
ли я?
годишна блондинка с големи
- Вида я.
гърди...
- Това съм я. А ония двете,
Ето така непълнолетното
една връз друга, видиш ли ги? момиче се оказало в стаята
Тая, усещайки накъде вър- на клиента ми - завърши свовят нещата, се сгушва у него ята реч адвокатът.

Забавна астрология
Митът за зодия Овен
а Овена много му се иска
всички да казват: „В началото бе Овен.” За съжаление в
началото стоят някакви си дълбокомислени Риби. Ако не ядеше трева,
Овенът би захапал Скумриите, но
ядец - Бог се е презапасил и не му
е дал способността да се кефи на
рибешко месце. И изобщо, шопите казват една истина: „Отредена
зодия за водач. Он Геле се мисли за таков, ама си е чист овен.”
Демек, макар да се слави като голяма работа си е една чувствителна,
вегетарианска зодия. А за вегетарианите какво се знае? Че сторват
и на мравката път. Да, той наистина е упорит и има вътрешна сила,
обаче е слаб, когато някой иска от него да нарани другите. Вътрешната му сила стига само до там да се обърне, за да не видят сълзите
му. Той наистина може да чупи с глава, но само стени и дувари.
Доминираната планета на зодия Овен е Марс. Не далечният Плутон, не гигантският Юпитер, а мъничкият Марс…, когото искаме
да стигнем, защото си мислим, че там можем да живеем. И Овенът
е достъпен за нашата прегръдка, а не е като Лъва или Леопарда,
които ни се зъбят насреща, щом проявим дружелюбно настроение.
За Овена казват, че любимият му израз бил: "По-добре не
спорете с мен.” Значи, един вид, „няма смисъл, всичко е в моя
полза.” Обаче това съвсем не е така. Ако поспорите с него, той
ще ви угоди и признае правото ви, макар вътрешно тъжно да
поклати глава: „Човече, ти си глупак!”
Та, така за Овена.
Астрологът

Н

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

Сканди

7

СУДОКУ

28.03.-3.04.2019 г.

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

8

тАМ, КрАЙ реКАтА...

28.03.-3.04.2019 г.

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

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.

котешка въпросителница
Волейболният отбор (девойки) на СУ "Христо Ботев" участва в турнир организиран от Езикова гимназия "Пейо Яворов" в Силистра, по случай патронния празник,
който се проведе на 20 март т.г.
Младите волейболистки спечелиха турнира, а Полина Иванова получи и специалната награда за най-полезен играч.
Информация и снимки: Галина СПАСОВА

ПерфектнияТ ден на тутраканската жена
Хайде да се посмеем!

08:00 - Събуждане с целувка и малко гушкaнe.
08:15 - Спрямо вчера,
кантарът показва три килограма по-малко.
08:30 - Закуска: кафе, натурален сок и кроасан, поднесени направо в леглото.
08:45 - Отваряне на подарък - ценно колие, перфектно подбрано от изтънчен
обожател.
09:00 - Топла вана с благовонни билки.
10:00 - Малка фитнес
тренировка с хубав и духовит личен треньор.
10:15 - Маникюр, педикюр,
прическа и маска за лице.
12:15 - Обяд с най-близката приятелка в известен
ресторант.
12:30 - Съвсем случайна

среща с бившата на партньора ви - наддала е с 8
килограма.
12:45 - Здрав шопинг в
долната част на града с

сив букет от таен обожател.
16:00 - Малка фитнес
тренировка.
16:30 - Масаж от красив
и атлетичен младеж, които споделя, че не е виждал
толкова перфектно тяло.
17:00 - Преобличане на
скъпи маркови дрехи пред
огромното огледало на
гардероба.
19:15 - Романтична вечеря на свещи, танци и
прекрасни комплименти.
22:15 - Горещ душ.
23:00 - Занасяне на ръце
до спалнята, където ви
приятелки и с неограничен чака оправеното и изгладено легло.
паричен ресурс.
23:15 - Гушкaне.
15:15 - Приятна следобед23:30 - Сладки сънища в
на дрямка.
15:45 - Доставят ви кра- неговите силни ръце.

Мамо,прочети ми!
Патенцата плуват
еца, чували ли сте
песничката за патенцата, дето плували в бистрия поток. Сигурно майките ви са я пели
още съвсем, съвсем като
сте били малки. Тя е написана от Веса Паспалеева,
която е родена през 1900
г. в Кюстендил. И представете си, кой й преподавал

Д

литература в гимназияПатенцата плута - Елисавета Багряна. ват
Макар да не завършила
в бистрия поток.
висше образование, понеДнес им преподаже била много бедна, тя ват
работила като учителка в
първия урок.
Петрич и написала много
Мама Белогушка
стихотворения и разкази
пляска със крилца –
за вас. Хайде, сега да си
Смел бъди, Пъструшко
припомним как патенцата
па, па, па, па, па.
научили първия си урок:
Патенцата леко

1. Коя е доминиращата лапичка на женските котки?
а/ лявата
б/ дясната
в/ и двете
2. Кой вкус не разпознават котките?
а/ сладкият
б/ соленият
в/ пиперливият
3. Защо котките си търкат главите в хората?
а/ от любов
б/ да маркират своя територия
в/ по навик
4. Кой е изобретил вратичката за котките?
а/ Едисон
б/ Нютон
в/ Бойко Борисов
5. Колко процента прекарват котките в сън?
а/ 10
б/ 50
в/ 70
6. Колко котенца е родила котката Дъсти?
а/ 120
б/ 310
в/ 420
7. Как били създадени котките според древна
легенда?
а/ от кихавицата на лъв
б/от Бог
в/ от кит
8. Къде черните котки носят късмет?
а/ Великобритания
б/ Китай
в/ Индия
9. Каква била феята кръстница в първоначалната
приказка за Пепеляшка?
а/ котка
б/ куче
в/ мишка
10. Кога е заснет първият клип с котка качен
в интернет?
а/ 1984 год.
б/ 2010 год.
в/ 1999 год.
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. В; 3. Б;
4. А; 5. А; 6. А; 7. А; 8. А; 9. Б; 10. А

махат със крилца.
Гледат отдалеко
селските деца.
Маха с кърпа весел
старият жабок –
Много ми хареса
първия урок.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог,
31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФГ "Детелини", НЧ
Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Стефан
31 март - Димитринка ПАНАЙОТОВА, Директор на
Караджа", с. Стефан Караджа, община Главиница
ДГ "Славянка", Тутракан
30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, Тутракан
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател,
31 март - Зияедин ИСМАИЛ, Общински съветник, Ре- Тутракан
форматорски блок, ОбС-Главиница
3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан

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

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