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Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на ОЦИД-Тутракан:

Спортни занимания, MasterChef
и пленер ще разнообразят
ваканционните дни на учениците
В ход е подготовката на
Международния конкурс за млади
изпълнители "Речни ноти"
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинският център
за извънучилищни
дейности в Тутракан
предлага всяко лято интересни занимания за децата,
полезни за свободните им
ваканционни дни. Какви са
намеренията на институ-

О

цията за предстоящата
лятна ваканция научаваме
от ръководителя на ОЦИД
- Доротея Бальовска:
- Както винаги, в нашия
Център обръщаме внимание
на децата и през лятото,
въпреки че цяла година рана стр. 2

На 8 юни (събота) в с. Малък Преславец:

Доротея БАЛЬОВСКА

Празник на
водните лилии
Д

ванадесетото
издание
на Празника на
водните лилии
ще се проведе на 8 юни в
местността „Блато Малък
Преславец”, което се намира непосредствено до река

Дунав. Негови организатори са Община Главиница,
Кметство Малък Преславец
и НЧ „Йордан Йовков-1946 г."
на стр. 2

В тутраканското Старо село

Първи събор на староселци от България

Любомир ДОБРЕВ
а 1 юни тутраканското Старо село бе
домакин на първия по
рода си Национален събор
на староселци. Нейният
организатор - Културната
организация „Старо село живот и традиции“ беше
подготвила всеобщност,
приветливост и гостолюбие на събитието. Още с
на стр. 5

Н

Три минус едно е равно на нула:
профилактика, лечение, долекуване
на стр. 3

регион
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Доротея БАЛЬОВСКА, Ръководител на ОЦИД-Тутракан:

НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
Извънредно заседание проведе Общински съветТутракан на 4 юни.
В дневния му ред бе включено освобождаването на
досегашния управител на МБАЛ-Тутракан д-р Недка
Цветкова.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИТОВО
Редовно заседание на 31 май т.г. проведе Общински
съвет-Ситово. От дневния ред отпадна разглеждането
на две докладни записки отнасящи се до разпореждане
с общинска собственост в с. Искра.
Със свое решение общинските съветници откриха
процедура за избор на съдебни заседатели и избор на
временна комисия за кандидати за съдебни заседатели
към Районен съд - Силистра.
ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 17 МЛН.ЛВ
ЗА ДДС ПО ПРСР
ДФ „Земеделие“ преведе над 17 млн. лв. (17 054 823,83
лв.) по сметките на 77 общини, които имат сключени
договори по ПРСР 2014-2020. Сумата е за финансиране на разходи за ДДС по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“.
Финансовата подкрепа, в размер до 25 млн. лв., е осигурена от правителството с ПМС № 124, обнародвано
в брой 42 на „Държавен вестник“ от 28.05.2019 г., за
допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г.
ДФЗ ще продължи разплащането на осигурените
средствата за ДДС до тяхното изчерпване. За целта
общините трябва да подадат документи по образец
в регионалните разплащателни агенции на фонд „Земеделие”. Подробности за реда за финансиране са
публикувани на електронната страница на ДФЗ.
КРИМИНАЛЕ
24-годишен е установен с наркотици. На 28 май в
село Нова Черна при полицейска проверка у него били
намерени 2.4 грама суха листна маса, идентифицирана
като канабис с полеви наркотест. По случая е образувано досъдебно производство.
Дървена беседка се е запалила, след като върху
нея паднала мълния и причинила късо съединение в
ел.таблото. Произшествието е станало на 31 май
около 23:00 часа в Тутракан. Огнеборци от РСПБЗН
в града се отзовали на получения сигнал и загасили
пожара.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан

Спортни занимания, MasterChef
и пленер ще разнообразят
ваканционните дни на учениците
от стр. 1 възпитаник на нашия много
добър треньор Валентин
ботим заедно с тях. По тра- Симеонов. Той е решил да
диция, през месец юли, след предаде щафетата, да поприключване на учебната могне за възстановяване на
година започваме с по-зани- този спорт, в който имахме
мателните дейности като много големи традиции.
акцентуваме към неща, в коИ това лято ще организиито да има повече движение раме MasterChef. Към това
и повече спорт. Това е на- модерно телевизионно прешият приоритет! Най-голям даване децата проявяват
интерес има към спортната голям интерес. Миналата
дейност през лятото, зато- година бяхме поканили много
ва в Спортната академия добър готвач, сладкар посме включили основно плу- точно който обясняваше и
ване - всеки ден в басейн, с показваше на децата как да
подходящ треньор.
си украсят масата, как да
Новата дейност, която я подредят, как да направят
започнахме преди няколко красиви сандвичи. Заедно
месеца, но има традиции в изработваха различни неща
Тутракан, е кану-каяк, с нов - от плодови коктейли до
треньор. Вече има група от солени красоти, след което,
деца, които няколко пъти естествено, си ги изяждаха
ходиха да се обучават в и това беше голямо забавлезакрития басейн в гр. Русе ние. Специално бяхме подс треньори. През лятото ще готвили помещение, в което
се занимават на открито децата имаха всякакви уре- след като имаме р.Дунав, ди, за да могат да се научат
трябва да я използваме. да ги ползват. Тази година
Всяка седмица те ще имат ще има MasterChef, защото
по два пъти седмично тре- това са полезни неща, като
нировки. Треньорът е бивш със забавен елемент още

На 8 юни (събота) в с. Малък Преславец:

Празник на
водните лилии
от стр. 1

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,
14:45, 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 - 01:00, 01:20, 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

Празникът цели широк
кръг от обществеността
да преоткрие красотата
на българската природа, да
се провокира населението
да съхранява, опазва и цени
природните дадености, както и съхраняването и популяризирането на българския
песенен, словесен и танцов
фолклор, на обичаите и
традициите на народа ни.
На откритата сцена в
красивата местност своя
талант ще покажат фолклорни състави и изпълнители от областите Силистра и Русе. Те ще имат
възможност да се изявят
в две категории - изворно
народно творчество и обработен фолклор без възрастово ограничение.

По време на Празника ще
бъдат наградени победителите в предварително
обявения конкурс за детска
рисунка на тема "Царството на водните лилии - вода,
слънце, усмивки". Насърчаване на творческото развитие на децата, създаване
на интерес и желание за
запознаване с природните забележителности на
България, развиване и обогатяване на творческата
фантазия, развитие на
детското творчество и
въображение и възможност
за изява на творческата
индивидуалност на децата
са целите на този конкурс.
Творбите на участниците
формират изложба, която
ще може да бъде разгледана по време на Празника на
водните лилии.

по-добре се получава.
Новата ни спортна дейност е риболовът. Отдавна
ни се искаше да го осъществим и сега намерихме начин
да го приложим. Още повече,
че децата много го харесват, има интерес. Искаме
тази дейност да прерасне в
нещо по-голямо, да направим
и едно състезание за деца.
Другата дейност, която
ще организираме това лято
е пленер "Изобразително
изкуство". Всяка година има
такъв, за участие в него
могат да се запишат абсолютно всички деца, които
имат желание да рисуват,
като всеки ден ще имат на
разположение материали
съобразени с тяхната възраст. Нашият специалист
по изобразително изкуство
ще им показва и напътства.
- Как върви подготовката за "Речни ноти"?
- Конкурсът ще се проведе от 22 до 24 август.
Изпратили сме покани, естествено, че още е много рано, но имаме доста запитвания и интерес.
По принцип, конкурсът се
разраства и започва да
става още по-интересен.
Миналата година за пръв
път имаше изпълнение зад
завеса, което мисля, че не
прави нито един конкурс в
България. Така затруднихме
изключително много журито

и даже го объркахме. Не можаха да познаят абсолютно
нито един изпълнител, но
пък беше много забавно.
Всички изпълнители, пяха
така добре зад завеса, че
журито беше толкова впечатлено.
Работим в интерес на децата, които се появяват на
нашия фестивал. Искаме да
направим този конкурс възможно най-добър за тях и да
бъдат най-добре оценени.
- Какъв е съставът на
журито?
- Не съм решила все още
кой ще бъде в състава на
журито. Всяка година има
промени с цел да няма хора,
които да са абонирани за
него, за да могат различни
хора да видят и да направим реклама на конкурса.
Още повече, че тази година идеята ми е да поканим
по-млади изпълнители и
музиканти, дори имам една
идея да поканя хора, които
са вземали големи награди
и сега вече са по-утвърдени като музиканти. Досега
членове на журито са били
известни музиканти - Красимир Гюлмезов, Хайгашод
Агасян, Борис Карадимчев е
бил също, светла му памет.
И още Графа, Тони Димитрова, Илия Ангелов, Владо
Димов, Светослав Лобошки,
хора, които наистина са
утвърдени музиканти.

Наети лица и средна брутна заплата
о предварителни данни на
Националния статистически
институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края
на март 2019 г. нарастват с 2.1%
спрямо края на декември 2018 г.,
като достигат 21.0 хиляди. Спрямо
края на четвъртото тримесечие на
2018 г. в обществения сектор има
увеличение на наетите лица с 3.5%,
а в частния сектор - с 1.5%.
В края на март 2019 г. наетите
лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с
2.5%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на март 2018 г., като в
обществения сектор има увеличение
с 4.2%, а в частния сектор - с 1.7%.
Средната брутна месечна работна
заплата за януари 2019 г. в област
Силистра е 832 лв., за февруари -

П

856 лв. и за март - 910 лева.
През първото тримесечие на 2019
г. средната месечна работна заплата
в област Силистра се увеличава
спрямо четвъртото тримесечие на
2018 г. с 6.5% и достига 866 лева.
През първото тримесечие на 2019
г. средната работна заплата в област
Силистра нараства спрямо същия
период на предходната година със
13.6%, като и в обществения и в
частния сектор средната работна
заплата нараства с 13.5%.
В сравнение с останалите области
на страната през първото тримесечие на 2019 г. област Силистра е на
23-то място по показателя средна
работна заплата. Най-висока средна
месечна работна заплата получават
наетите в областите София (столица)
- 1 656 лв., София - 1 139 лв. и Стара
Загора - 1 134 лева.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 3 юни 2019 г.
1 монтажник, елетрооборудване – няма изискване за
заемане;
1 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
4 сервитьори – основно образование;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
кат.Ткт, Ттм;
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
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че

регион
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Три минус едно е равно на нула:
профилактика, лечение, долекуване

18-ата национална
среща на Фондация „Медии, общество, семейство, традиции“ събра
на едно място утвърдени лекари и журналисти в курорта "Албена".
Тази година темата на
форума бе „Три минус
едно е равно на нула:
профилактика, лечение,
долекуване“, като целта е и да се изведат
проблемите в родното
здравеопазване.
Събитието се проведе под патронажа на
вицепрезидента Илияна Йотова. На него
присъстваха новоизбраният евродепутат

Иво Христов, народните представители
- членове на Здравната
комисия проф. Георги
Михайлов, Антон Кутев,
Милко Недялков.
Модератор на първия
панел бе д-р Нигяр Джафер, зам.-председател
на Народното събрание. "Многократно сме
стигали до извода, че
имаме прекрасни лекари
и лошо здравеопазване, каза д-р Джафер.
Много е труден балансът между висшия
пилотаж в медицината
на водещите клиники и
между това, че голяма
част от населението

има въобще достъп до
здравеопазването. Ето
ви дилема, върху която
политиците, институциите държавните
трябва много сериозна
да се замислят".
Ново откритие в областта на неврологията направено от учени от България, САЩ,
Иран, Белгия и Германия бе представено от
проф. Ивайло Търнев.
"Описваме нова форма
в нов ген на наследствена спастична парапареза, съобщи проф.
Търнев. Това е една
група от заболявания
изключително тежка,
при която се засяга
основния двигателен
път и протича с развитието на долна тежка
спастична парапареза. Изясняването на
генетичния дефект,
откриването на патогенезата създават възможности и надежди за
бъдеща тяхна терапия
за това тежко заболяване".
Д-р Асен Хаджиянев
постави въпроси, свързани с проблемите при
лечението на пациентите, които страдат от

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет
Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-958/31.05.2019 г. (публикувана на сайта на
Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за
срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землищата на
село Старо село, ЕКАТТЕ 69078 и село Сяново, ЕКАТТЕ 70682, Община Тутракан, а именно:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(1)
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Старо село
Сяново
Сяново
Сяново
Сяново

Имот № по
КВС
/стар
номер/
(2)
020026
027022
060004
073001
059026
059027
059028
064051
040034
035048
035078
035079
035080
015032
012063
033033
020031

Идентификатор
по КККР

Местност

Площ
/дка

Кат

(3)
69078.26.26
69078.27.22
69078.60.4
69078.73.1
69078.59.26
69078.59.27
69078.59.28
69078.64.51
69078.40.34
69078.35.48
69078.35.78
69078.35.79
69078.35.807
70682.15.32
70682.12.63
70682.33.33
70682.20.31

(4)
Старите лозя
Юрта
Куртоман
Юрта
Топ корсу
Топ корсу
Топ корсу
Колофала
Кощови ниви
Василев кладенец
Василев кладенец
Василев кладенец
Василев кладенец
Манастира
Серкето
Черкиз баир
Под джамията

(5)
13,300
9,899
20,128
90,079
7,702
6,502
6,502
4,968
5,362
3,821
6,500
6,500
16,503
3,348
1,558
7,001
3,141

(6)
5
5
3
5
3
3
3
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка
(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

прецизната медицина".
Здравните медиатори
в Закона за здравето.
Възможно ли е да бъде
успешна една интеграционна политика? По
темата говориха здравните медиатори Кочо
Янев, Фани Иванова и
Ирина Илиева.
Д-р Руденко Йорданов
от гр.Русе запозна аудиторията с проблемите
свързани с донорството
на кръв - терапевтични
нужди, социална цена на
проблемите, свързани с
донорството на кръв,

хронифицирани порочни
практики, управленска
немощ и лицемерна фасада: възможни решения.
Националната среща
„Три минус едно е равно
на нула: профилактика,
лечение, долекуване“ се
осъществи с любезното
съдействие на: ГлаксоСмитКлайн, Новартис,
Санофи, Пфайзер, Байер,
Елта-90, ТП Евофарма,
Алвоген Фарма, Очна
клиника Ден, Мерк, МЦ
Медива, КК Албена, Роза
Импекс.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ОБЩИНА ТУТРАКАН
СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ТУТРАКАН

Землище

неврологични заболявания. Темата, по която
говори доц. Марияна
Господинова бе "Сърдечна амилоидоза - новости
в диагностиката и лечението", а д-р Ирена
Брадинова представи
скрининг за хромозомни
болести при бременните жени. Тази година
проф. Иво Кременски
представи "Прецизна
медицина: български референтен геном", а доц.
Иванка Димова - "Геномна диагностика и биобанкиране - пътят към

Годишна
наемна цена
за имот

Депозит за
участие

(8)
798.00 лв.
593.94 лв.
1 207.68 лв.
5 404.74 лв.
462.12 лв.
390.12 лв.
390.12 лв.
298.08 лв.
321.72 лв.
229.26 лв.
390.00 лв.
390.00 лв.
990.18 лв.
200.88 лв.
93.48 лв.
420.06 лв.
188.46 лв.

(9)
79.80 лв.
59.39 лв.
120.77 лв.
540.47 лв.
46.21 лв.
39.01 лв.
39.01 лв.
29.81 лв.
32.17 лв.
22.93 лв.
39.00 лв.
39.00 лв.
99.02 лв.
20.09 лв.
9.35 лв.
42.01 лв.
18.85 лв.

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16.00 часа на
17.06.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-958/31.05.2019 г.
Кандидатите 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;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 31.05.2019 г. до 16:00 ч. на 17.06.2019 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) 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-04-958/31.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 20.06.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.06.2019 г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17.00 ч. на
17.06.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет
Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-959/31.05.2019 г. (публикувана на сайта на
Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за
срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на
село Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, Община Тутракан, а именно:
Землище

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(1)
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци
Шуменци

Имот № по
КВС
/стар
номер/
(2)
001098
012014
017001
003024
011016
013040
013005
013027
014023
021009
002085
014012
014030
020010
013001
014114
014127
015031
024240
024241
024242
024243
024244

Идентификатор
по КККР

Местност

Площ/
дка

Кат

(3)
83524.1.98
83524.12.14
83524.17.1
83524.3.24
83524.11.16
83524.13.40
83524.13.5
83524.13.27
83524.14.23
83524.21.9
83524.2.85
83524.14.12
83524.14.30
83524.20.10
83524.13.1
83524.14.114
83524.14.127
83524.15.31
83524.24.240
83524.24.241
83524.24.242
83524.24.243
83524.24.244

(4)
Айкъна
Църковните
Даптъка
Бежене
Енерлик
Пандаклъка
Пандаклъка
Пандаклъка
До селото
Караганчов кулак
Айвалъка
До селото
До селото
Димчовите
Пандаклъка
До селото
До селото
До селото
Айвалъка
Айвалъка
Айвалъка
Айвалъка
Айвалъка

(5)
13,000
100,003
3,501
5,00
5,000
1,000
2,002
2,000
1,500
7,753
4,444
1,100
0,500
9,999
2,000
2,500
4,203
0,999
0,559
0,605
0,427
1,260
0,761

(6)
1
2
2
5
1
2
5
2
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
3
3
3

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка
(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

Годишна
наемна цена
за имот

Депозит за
участие

(8)
780.00 лв.
6000.18 лв.
210.06 лв.
300.00 лв.
300.00 лв.
60.00 лв.
120.12 лв.
120.00 лв.
90.00 лв.
465.18 лв.
266.64 лв.
66.00 лв.
30.00 лв.
599.94 лв.
120.00 лв.
150.00 лв.
252.18 лв.
59.94 лв.
33.54 лв.
36.30 лв.
25.62 лв.
75.60 лв.
45.66 лв.

(9)
78.00 лв.
600.02 лв.
21.01 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
6.00 лв.
12.01 лв.
12.00 лв.
9.00 лв.
46.52 лв.
26.66 лв.
6.60 лв.
3.00 лв.
59.99 лв.
12.00 лв.
15.00 лв.
25.22 лв.
5.99 лв.
3.35 лв.
3.63 лв.
2.56 лв.
7.56 лв.
4.57 лв.

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на
17.06.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-959/31.05.2019 г.
Кандидатите 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;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 31.05.2019 г. до 16:00 на 17.06.2019 г., срещу сумата
от 12,00 лева (дванадесет) 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-04-959/31.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.06.2019г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
17.06.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

общество

4
Честит Рамазан Байрам, приятели!
В продължение на векове, този празник,
наситен с добри и светли чувства, е
сближавал хората, утвърждава идеалите,
възпитава уважение към вярата, към доброто,
към по-възрастните, по-опитните.
Тези традиции, смирение, доброто у Вас са
достойни за уважение и пример за подражание.
Нека както на празника са отворени вратите
на домовете Ви и сърцата Ви за всички и
всичко, така да бъдем отворени и към доброто!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми мюсюлмани,
За празник - най-доброто пожелание е да бъдете
здрави. Желая Ви го от сърце! В допълнение искам да
пожелая мир, спокойствие и разбирателство. Запазете
вярата в доброто, съхранете всичко стойностно от
традициите и ежедневието и го предайте на децата си.

Честит Рамазан Байрам!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

"По стъпките на четата на
Таньо войвода" за 34-ти път
детските градини в Тутракан. В 1-ва
възрастова група - от 1-ви до 4-ти
клас, на първо място е 4-ти клас от
СУ "Йордан Йовков", а трети е отряд
"Българанчета" от същото училище.
Във втора възрастова група на
първо място е отново отрядът на
СУ "Йордан Йовков", втори - СУ

ПГТЛП-гр.Попово.
Възстановка на слизането на
четата на Таньо войвода бе пресъздадена на брега на р. Дунав край
с.Пожарево от Мемориална чета
"Таньо войвода", след което походниците се отправиха към местността "Антимовско ханче", където бяха

6 - 12.06. 2019 г.
Поздравяваме нашите съграждани
мюсюлмани, които отбелязват празника
Рамазан Байрам и им пожелаваме
здраве, успехи и благополучие!
Чрез протегнатата ръка към ближния
и чрез нашата съпричастност с радостта
и болката на съседа ще постигнем и
общата си цел за мир и добруване.

Честит Рамазан Байрам!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми мюсюлмани,
В дните на Рамазан Байрам, посветени на
опрощението, щедростта и равносметката,
пожелаваме Вашите домове да бъдат благословени с мир, здраве и щастие!

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

Откриване на похода на
30 май в Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година Националният поход "По стъпките на
четата на Таньо войвода"
тръгна от Тутракан. Походът е
военно-патриотично мероприятие, организиран от КПД "Родно
Лудогорие" с председател д-р Ана-

И

- кметът на Община Тутракан д-р
Димитър Стефанов и Данаил Николов - председател на Общински Мемориална чета "Таньо войвода"
съвет-Тутракан.
Д-р Стефанов приветства при- "Христо Ботев", а трети - СУ "Христо проведени военизирани игри.
състващите и им пожела успешен Ботев"-Разград.
Походът продължи към с. Стефан
път по стъпките на славните бълПри най-големите - Предста- Караджа, община Главиница и пъргарски четници.
вителният блок на девойките от вият ден приключи в гр.Исперих,

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов връчва
в Попово наградата на Представителен блок на девойките

Тук също бе проведен Преглед
на маршовата и патриотична песен.
Походниците преминаха с маршова
песен и стъпка по централната част
на града, аплодирани от местните

гария - Красимир Каракачанов.
В тази връзка бе представена и
информационната кампания на
Министерство на отбраната - „Бъди
войник”. Тя дава възможност на

Войводата на Мемориална чета "Таньо войвода" - Богомил
Маргаритов, и Сезен Фучиджи от Представителния блок на
девойките рапортуват на финала на похода

толий Кънев, общините и музеите
на Тутракан, Силистра, Исперих,
Попово и Разград и подкрепено
от Министерството на отбраната
и вицепремиера и министър на
отбраната Красимир Каракачанов,
Министерство на образованието
и под патронажа на президента
Румен Радев.
Събитието започна от паметника
на войводата в присъствието на
зам.-областния управител Илиян Великов, подполк. Борислав
Калчовски от ВА "Г.С.Раковски",
Кристина Алексова - ст. експерт
в отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание",
Дирекция "Социална политика"
на Министерството на отбраната,
проф.Христо Матанов от СУ "Климент Охридски", подполк. Ивайло
Александров - началник на Военно
окръжие-Силистра и на домакините

На главната улица "Трансмариска" бе проведен Преглед на
маршовата и патриотична песен, в
който участваха всички походници
и представители на тутраканските
училища и детски градини. Докато
журито заседаваше и определяше
победителите, походниците поднесоха венци пред паметниците на
Васил Левски, Панайот Хитов, ген.
Суворов и ген.Пантелей Киселов, а
музейни служители им припомниха
историята на героите.
Проф.Христо Матанов, кметът
д-р Димитър Стефанов, неговият
заместник Петя Князова-Василева
и председателят на Общински
съвет Данаил Николов връчиха
награди - плакети и грамоти на
отличените в Прегледа. Почетни
грамоти получиха Представителният мажоретен състав и групите от

хора, сред които бе и журито,
председателствано от областния
управител. И тук Представителният блок на девойките от Тутракан
безапелационно зае първото място.
Вечерта за всички участници в
Тутракан грабна голямата награ- където ги посрещна областният
да, следван от отрядите на ПГСС управител на област Разград Гюнай похода и за жителите и гостите
на Исперих завърши с прекрасен
"Никола Пушкаров"-гр.Попово и Хюсмен.
концерт пред паметника на Хан
Аспарух на Теодосий Спасов и
неговата група.
Председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова
връчи наградите на отличените в
Прегледа на маршовата и патриотична песен, който се проведе през
втория ден на похода в Разград.
Тук второто място си поделиха
Мемориалната чета „Таньо войвода" - Тутракан и Представителен
блок девойки - Тутракан.
По традиция и в Попово посрещнаха участниците в похода.
Официален гост на 34-тото издание
на събитието бе заместник министър-председателят по обществения
ред и сигурността и Министър
Представителен блок на
девойките-Тутракан
на отбраната на Република Бъл-

повече граждани да опознаят военната професия и да научат повече
за работата на военнослужещите.
В Исторически музей - Попово бе
изнесена лекция на тема „Балканите и Русия” от проф. д.и.н. Христо
Матанов - научен ръководител на
похода. За 14-и пореден път се
проведе Регионалният преглед
на маршовата и патриотична песен, а наградите връчи министър
Каракачанов. Празникът завърши
с изпълненията на Гвардейския
представителен духов оркестър и
на Представителния ансамбъл на
Въоръжените сили.
Пътят на походниците завърши
на лобното място на Таньо войвода - Керчан баир край поповското
село Априлово. Пред паметника на
войводата бяха поднесени венци.
Тутраканските участници в похода бяха посрещнати привечер
на 2 юни в парк "Христо Ботев",
където рапортуваха пред кмета д-р
Димитър Стефанов за успешното
участие и приключване на патриотичното събитие.
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В тутраканското Старо село

Първи събор на староселци от България
от стр. 1 този събор възрастните
избора си те са се опитали хора, които зарязаха турда потърсят нещо нестан- ските сериали и плетките
дартно, форма, която да и се раздават на макс, дават всички от себе си, за
има бъдеще.
„Затова потърсихме ня- да са част от него, те се
какво мероприятие, което чувстват полезни, те се
чувстват част от нещо.“

може да се развива, което
може да се надгражда, за да
се превърне нашето село в
нещо като привлекателен
център за туристи и да
има някакъв живот, сподели Цветанка Николова,

кмет на Старо село, община Радомир, област Перник.
- Просто е много приятно,
че се направи такова нещо
- да се чуе за тези стари
села, които са почти на
изчезване. Да не кажем,
че са изчезнали, но са все
още… Малко село сме и ще
ни бъде трудно да организираме такъв форум. Сега сме

„Досега какво ставаше?
Обявяваше се в някое далечно село и или в някой
по-малък общински център,
че ще се проведе фолклорен
събор. И там се явяват
всякакви хора, които представят своите традиции.
Тука принципът е малко
по-различен. Тук хората
се обединяват по това, че

Цветанка НИКОЛОВА - председател на Културно сдружение
"Старо село - живот и традиция"

Оказва се, че в България
има 5 села с името Старо
село, но и още четири с
близки имена като Старосел, Староселци, Старо
селище. На събора успяха
да дойдат 7 от различни

На 2 юни кметовете на Старо село, община Радомир и
Старо село, община Троян поднесоха венец пред паметника
на Христо Ботев в Тутракан

съпредседател на Културна
организация „Старо село
- живот и традиции“. - Хората наистина жадуват
за такива мероприятия и в
ежедневието, което всички
знаем, че е доста напрегнато това ги зарежда и
стимулира. Аз самата като
видях при организацията на

краища на страната. За
разлика от тутраканското
Старо село, повечето от
другите са с малко жители
или на ръба на оцеляването
и признават, че те самите
не биха се справили с подобна организация.
„Прекрасна идея! - категоричен е Петър Митрин,

по-неподготвени, но все пак
ще се оправим, за догодина
ще сме по-добре.“
Тези селища не са случайни, те са запазили спомена,
че в тях е имало живот отдавна и се припознават взаимно като такива. Затова
съборът беше поздравен от
Министерството на културата и намери подкрепа от
Националния научен експедиционен клуб на ЮНЕСКО.

техните селища имат някъде в миналото общ корен. Те
са Стари селища. Те не се
обединяват на принципа –
елате да си покажем нашите фолклорни празници. Те
се обединяват затова, защото те са стари селища.
И техните стари селища
живеят с тези традиции.
Тоест ние не представяме
чисто фолклорните традиции, ние представяме

Вокална група "Щурчета"

нашата стара история.“ това е мнението на доц. д-р
Тошо Спиридонов, историк,
член на Националния научен
експедиционен клуб на ЮНЕСКО, гост на събора.
А за догодина, на Втория
събор на старите селища,

домакините се канят да
поканят представители
от Македония, Черна гора,
Сърбия и Румъния.
Снимки:
Атанаска ПЕНЕВА,
Антония КАМБУРОВА,
Фатме УЗУН

"Роди дете в България"
приятел на Тутракан - Наско
от БГ Радио. Той припомни, че
от 4 години в нашия град има
създаден Фонд за подпомагане
на семейства с репродуктивни
проблеми и тук функционира
един от най-добрите Ин витро
центрове в страната - МЦ "Св.
Иван Рилски" с управител д-р
Любомир Бойчев.
Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов бе удостоен със Сертификат от
Фондацията
за съпричастността към
кампанията
"Роди дете в
България". (на
снимката)
В концерта
взеха участие
и талантливите млади
изпълнители
от ОЦИД-Тутракан, възпитаници на
музикалния
педагог Доротея Бальовска.
„Роди дете
в България“
Д-р Димитър Стефанов получи
е национална
Сертификат за съпричастност
информа-

Калина ГРЪНЧАРОВА
утракан стана част от
националното турне
"Роди дете в България"
организирано от Фондация
"Мечта за дете". На откритата
сцена в парк "Христо Ботев" в
подкрепа на кампанията пяха
Дичо и Теди Кацарова, а водещ
на събитието бе един добър

Т

Аниматорна група "Веселяците" от гр. Русе направи
незабравим тазгодишния 1-ви юни за децата от Тутракан. В парк "Христо Ботев" те им предложиха множество
занимателни игри и забавления.
Празникът е организиран от Община Тутракан и ОЦИД.

Дичо и Теди Кацарова

ционна кампания. По време
на кампанията в страната се
провеждат множество информационни срещи, на които
участниците могат да научат
как да повишат вероятността
за зачеване чрез храненето
и начина си на живот, какви
изследвания да си напра-

вят, какви са причините за
безплодието и как да решат
този проблем. Ще научат и за
възможностите за асистирана
репродукция. Предвидена е и
финансова подкрепа за майките, след като родят, както и
подаръчни пакети, съдържащи
всичко необходимо за бебето.
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Статистика:

ОБЩИНА ТУТРАКАН

Миграция в област Силистра през 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет
Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-956/31.05.2019 г. (публикувана на сайта на
Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, за
срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землището на
град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, Община Тутракан, а именно:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Землище

Идентификатор
по КККР

Местност

Площ/
дка

Кат

(1)
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан
Тутракан

(2)
73496.2.51
73496.28.124
73496.30.61
73496.30.63
73496.30.64
73496.32.110
73496.32.116
73496.27.30
73496.28.175

(3)
Калимок
Гяур Пунар
Гяур Пунар
Гяур Пунар
Гяур Пунар
Фотула
Баша
Чифчи Кулак
Гяур Пунар

(4)
27,737
14,000
18,000
11,643
13,445
10,218
39,523
4,752
13,769

(5)
6
4
5
5
5
5
4
5
4

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка
(6)
50,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв

Годишна
наемна цена
за имот

Депозит за
участие

(7)
1386,85 лв
840,00 лв
1080,00 лв
698,58 лв
806,70 лв
613,08 лв
2371,38 лв
285,12 лв
826,14 лв

(8)
138,68 лв
84,00 лв
108,00 лв
69,86 лв
80,67 лв
61,31 лв
237,14 лв
28,51 лв
82,61 лв

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 6
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа 8, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16:00 часа на
17.06.2019 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-956/31.05.2019г.
Кандидатите 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;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 31.05.2019 г. до 16:00 на 17.06.2019 г., срещу сумата
от 12,00 лева (дванадесет) 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-04-956/31.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 19.06.2019 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.06.2019 г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09,00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на
17.06.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
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
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-957/31.05.2019 г. (публикувана на
сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски
земи, за срок от пет стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година, находящи се в землищата на село Антимово, ЕКАТТЕ 00494 и село Царев дол, ЕКАТТЕ 78118, Община Тутракан, а именно
Землище
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(1)
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Антимово
Царев дол
Царев дол
Царев дол
Царев дол
Царев дол

Имот № по
КВС
/стар
номер/
(2)
009065
000153
000154
000155
000156
000157
000158
000174
000176
000179
000198
000225
000226
010020
010021
010022
010023
007023

Идентификатор
по КККР

Местност

Площ
/дка

Кат

(3)
00494.9.65
00494.6.153
00494.6.154
00494.6.155
00494.6.156
00494.6.157
00494.6.158
00494.6.174
00494.6.176
00494.6.179
00494.7.198
00494.6.225
00494.6.226
78118.10.20
78118.10.21
78118.10.22
78118.10.23
78118.7.23

(4)
Шейтан Кулак
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
До селото
Софийци
Софийци
Софийци
Софийци
Бююк кало

(5)
47,379
5,783
1,884
1,116
2,839
3,231
2,242
1,849
2,327
2,983
2,340
2,132
5,818
4,398
5,603
3,247
2,394
6,502

(6)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
3

Първоначална
Годишна
наемна
цена/дка
(7)
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
60,00 лв
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Годишна
наемна цена
за имот

Депозит за
участие

(8)
2842,74 лв
346,98 лв
113,04 лв
66,96 лв
170,34 лв
193,86 лв
134,52 лв
110,94 лв
139,62 лв
178,98 лв
140,40 лв
127,92 лв
349,08 лв
263,88 лв
336,18 лв
194,82 лв
143,64 лв
390,12 лв

(9)
284,27 лв
34,70 лв
11,30 лв
6,70 лв
17,03 лв
19,39 лв
13,45 лв
11,09 лв
13,96 лв
17,90 лв
14,04 лв
12,79 лв
34,91 лв
26,39 лв
33,62 лв
19,48 лв
14,36 лв
39,01 лв

Търгът ще се проведе при начална тръжна цена, подробно описана в графа 7
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална годишна
наемна цена, подробно описан в графа9, се внася за всеки имот поотделно в срок до 16.00 часа на
17.06.2019г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-957/31.05.2019г.
Кандидатите 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;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга
лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 31.05.2019 г. г. до 16:00 на 17.06.2019 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) 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-04-957/31.05.2019 г.
Търгът ще се проведе на 19.06.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Тутракан,
ул. Трансмариска №20.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.06.2019 г. в заседателната зала на
Общински съвет Тутракан, ул. Трансмариска №20 при същите условия от 09:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17.00 ч. на
17.06.2019 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик за всеки
имот поотделно. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование
на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628
или на място в Община Тутракан - стая №32.

(столица) (181). Най-голям е броят на
преселилите се в област Силистра от
областите Варна (131) и София (столица) (138).
През 2018 г. 466 души са променили
своя настоящ адрес от област Силистра
в чужбина, като 51.5% от тях са мъже.
На възраст между 20 - 39 години са
54.9% от емигрантите. Във възрастовата група 40 - 59 години относителният
им дял е 19.5%. Най-младите емигранти
(под 20 години) са 19.3%, а тези на 60
и повече навършени години - 6.2% от
всички емигранти.
Най-предпочитани от емигрантите
дестинации са Германия (23.2%), Великобритания (19.5%) и Белгия (9.4%).
Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България,
или потокът на имигрантите включва
български граждани, завърнали се в
страната, както и граждани на други
държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През
2018 г. 575 лица са променили своето
обичайно местоживеене от чужбина в
област Силистра. Относителният дял на
мъжете е 44.3%, а на жените - 55.7%.
Сред дошлите да живеят в област

Вътрешна и външна
миграция на населението
През 2018 г. в преселванията между
населените места в област Силистра са
участвали 1 042 лица.
Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по
направлението „село – град” (37.4%).
По-малки по брой и относителен дял са
миграционните потоци по направление
„село - село“ (34.1%) и в обратното
направление „град - село“ (22.9%).
Относителният дял на преселилите
се от град в град (5.6%) е значително
по-малък.
В резултат на преселванията между
градовете и селата населението на градовете в област Силистра се е увеличило със 151 души, респективно с толкова
е намаляло населението в селата.
През 2018 г. 1 044 души са променили своя настоящ адрес от област
Силистра в друго населено място на
страната, а 799 души са променили
настоящия си адрес от населено място в страната в област Силистра. От
изселващите се от областта за свое
ново местоживеене най-голям брой са
избрали областите Варна (245) и София

Силистра 31.7% са във възрастовата
група над 60 години, а 25.0% са на
възраст 40 - 59 години. Най-младите
имигранти (под 20 години) са 19.3%,
а на възраст 20 - 39 години са 24.0%.
Най-висок е делът на имигрантите
от Турция (58.1%) и Великобритания
(10.3%).
Механичен прираст на
населението
Съществено влияние върху броя и
структурите на населението оказва и
механичният прираст (нетното салдо от
вътрешната и външна миграция), който
е отрицателен - минус 136 души. Той се
формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.
Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст,
измерено чрез коефициента на нетна
миграция, е -1.2‰ .
През 2018 г. три от седемте общини
в област Силистра са с положителен
механичен прираст - община Алфатар
(10.1‰), община Дулово (2.1‰) и община Ситово (1.4‰). Останалите общини
са с отрицателен механичен прираст:
Главиница (-5.5‰), Кайнарджа (-4.1‰),
Силистра (-1.8‰) и Тутракан (-5.1‰).

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 и в изпълнение
на Решение № 427 по протокол № 53/22.01.2019 г. на Общински съвет Главиница се открива продедура
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за:
1.2 Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10 дка на търг:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ИМОТ
№

МЕСТНОСТ

15031.7.60
15031.14.17
15031.14.18
15031.14.28
15031.14.29
15031.14.30
15031.14.31
15031.17.51
15031.37.50
15031.37.51
15031.37.56
15031.37.57
15031.37.58
15031.37.59
15031.37.62
15031.37.63

Землище гр. Главиница
Баламата
Нива
Нива
Дьолник
Нива
Дьолник
Нива
Дьолник
Нива
Дьолник
Нива
Дьолник
Нива
Дьолник
Нива
Фирфилик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Нива
Коджа Екинлик
Землище с. Коларово

33032 Марка Сърт
10049 Муса Чаир
1190
1191

19
20
21

10026

22

91

23

111

24

НАЧИН
ТР.ПОЛЗВ.

Нива
Нива
Землище с. Зафирово
Амзова Курия
Овощ. градина,Нива
Амзова Курия
Нива
Амзова Курия
Нива
Землище с. Богданци
Населено
Място
Др.селищна тер.
Населено
Място
Нива
Землище с. Сокол

4008 Опитите

КАТЕГОР.
III,IV
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

ПЛОЩ
(ДКА)

Цена

Депозит

42.992 2794.50 280.00
31.613 2055.00 205.00
28.032 1822.00 182.00
52.566 3417.00 341.00
63.818 4148.00 415.00
192.816 12533.00 1253.00
116.370 7564.00 756.00
87.00
13.505
878.00
95.00
14.604
949.00
26.437 1718.00 172.00
73.00
11.293
734.00
37.540 2444.00 244.00
87.00
13.448
874.00
55.325 3596.00 360.00
42.206 2744.00 274.00
17.322 1126.00 113.00

IV
V

11.663
12.126

758.00
788.00

IV
IV

11.417
63.572

742.00
4132.00

IV

23.729

1542.00

74.00
413.00
154.00

3120.00

312.00

780.00

78.00

77.403обр.48.00.
22.907обр.12.00

76.00
79.00

Нива
Землище с. Малък Преславец

III

338.067 21974.00 2197.00

Нива
Землище с. Черногор

III

254.032 16512.00 1651.00

25

17005

26

13006 Софийци

27

99019 Големия Блок

Др.селищна тер.
Землище с. Стефан Караджа
Нива

57.911
III,VI

3764.00

376.00

452.617 29420.00 2942.00

Часът на търга за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 5 години, с площ над 10 дка е
10:00 часа.
Публичният търг да се проведе на 05.07.2019 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44.
Цената на тръжната документация е 10,00 лв. за обект. 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 – 04.07.2019 г. /четвъртък/. Информация за
провеждане на търга и документи за участие се съдържат в тръжната документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 05.08.2019 г. /понеделник/ 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 02.08.2019 г. /петък/
За контакти:
Община Главиница, Н-к отдел „Общинска собственост", тел.086362128

и още нещо...
сМЯХ

- За какво си мислят двойка за свят без граници!
жаби и двойка влюбени на брега
- Идиоти, тия ще ни вземат
на езерото?
хляба…
- Не дай си боже да дойде
щъркела...
Лейтенант се успал след пиянска вечер. Сутринта телефонът
Мисли за брака: - Така ме тегли му звъни. Приятен женски глас:
към Париж, ама къщата, градината, - Господин лейтенант, желаете ли
тъпите кокошки..., а и ако извед- секс по телефона?
нъж дойде принцът на бял кон, а
- Разбира се, искам!
аз се мотая из Париж?!
- Тогава Ви свързвам с командира на полка.
Във връзка с пожара в Париж у
нас се наблюдава следното: повиСтарши командир пита войниши се търсенето на романите на ците: - Кой каза на командира, че
Виктор Юго; много хора разбраха, има дървена глава?
че Юго има романи; голяма част
Войниците отговарят:
от хората не разбраха с кого Юго
- Ние не сме му казвали такова
е имал романи.
нещо. Казахме му да си сложи
каската, защото прелитат кълвачи!
Връща се мъж от работа. Жена
му го поглежда и заплашително
- Извикайте шефа си на телеказва: - Какво е това на челото ти, фона!
бе? Май е червило...
- Не мога, зает е.
- Какво червило, ма? Това е
- Но аз съм жена му!
кръв! Пред входа ме нападнаха и
- Хе, те всички така разправят!
ме удариха по главата с винкел.
- Е, имаш късмет!
Един бизнесмен казва на друг:
- Звъннете в офиса и си уговоЧета на входа на басейна: "Вход рете среща с моята секретарка.
само с плувна шапка!" Влязох само
- Ами аз с нея вече си уговорих
с плувна шапка - изгониха ме!
миналата седмица, дори си изкарахме супер. Но бих искал да се
Двама в кръчмата: - К'во толко видя и с Вас...
ровиш в тоя портфейл?
- Проверявам дали ми се пие
Срещат се две омъжени дами.
още едно...
Едната носи торта. Втората я пита:
- На кого носиш тази торта?
Двама митничари разговарят: - На секретарката на мъжа ми.
Представи си, някои хора мечтаят
- Рожден ден ли има?

Забавна астрология
Близнаци
Дайте книги за Близнака славен!
Вечно той в науки е “удавен”…
Любопитен - всичко да узнае
- в тази слабост граници не знае!
Той е комбинаторът опасен,
всеки ход пределно му е ясен.
Знайте, той е кавалер отличен,
много умен, ловък и практичен.
С него никой няма да скучае
и неща различни ще узнае.
Всички са големи дипломати,
те блестят в диспути и в… преврати!
Много “тънко” ще ви изиграят
и което искат, ще узнаят.
Може днес за тях да сте царици,
утре ще сте просто магарици.
Тез мъже са трудно уязвими
и на практика - неуловими.
А жените - все ще обещават,
но едва ли ще го изпълняват.
Те родени са нетърпеливи –
тъй ще бъдат, докато са живи.
От Телеца много да се пазят!
А Стрелците - в мат ще ги поставят!
- Не, прекалено стройна фигура.
В един офис жените започват
люта кавга. Настава невъобразим
шум. Шефът им се мъчи да ги
успокои:
- Тихо, моля ви, тихо!
Кавгата продължава. Шефът:
- Уважаеми дами, поне говорете
подред. Нека да започне найстарата!

В офиса настава гробна тишина...
Мечтата на работодателите:
- Търсим човек с мъдростта на
60-годишен, опита на 50-годишен,
амбициозността на 40-годишен,
енергичността на 30-годишен,
външния вид на 20-годишен и
нуждата от пари на 10-годишен!

Сканди

7

СУДОКУ
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

8

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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От СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

Денислав Златков - първи на екофорум

Денислав Златков със своята преподавателка по биология
Бисерка Симеонова

XXVIII-ят Международен
екологичен форум "Сребърна
2019" се проведе на 31 май и
1 юни. Той е посветен на Световния ден на околната среда,
който бе отбелязан на 5 юни.
Добрата новина от там е,
че проектът на Денислав Златков, 11б клас от СУ „Йордан
Йовков”, град Тутракан е класиран на първо място.
Темата на проекта е „Един
град, една река, една съдба”.
Негов ръководител е преподавателката по биология

Бисерка Симеонова.
Основната цел на проекта
е да се повиши осъзнатостта,
че градът и реката са свързани, а благоденствието на
Дунав означава развитие на
Тутракан чрез представянето
на региона като отлична туристическа дестинация.
За постигането на целите
на проекта се извършват
редица дейности: Проучване
на видовото разнообразие
по река Дунав и изследване на рибните популации;

Проучване на чистотата на
бреговете и крайбрежните
води и на видовете замърсители; Изработване на флаер
за проекта; Изработване на
плакати с рецепти за рибена
чорба и мамалига; Създаване
на мултимедийно помагало за
видовото разнообразие на р.
Дунав и Изготвяне на ученически доклад за екологичното
състояние на р. Дунав.
Диляра Рашидова от 9б
клас, СУ “Йордан Йовков“ с
ръководител Диана Цвяткова,
спечели специалната награда
на Регионалната инспекция
на околната среда, гр. Русе
с проекта си „Пътеводител
за живот без отпадъци“ на
Международния Екологичен
Форум „Сребърна“ 2019 .
Проектът е продължение на
успехите на Клуб „Зелени",
заели трето място с работата
си по екологични проблеми
през 2017 г. на същия форум.
Ученичката впечатли журито
с работата си, като заслужи
почетния приз за разработката си, отличена за приложимостта си във всекидневието
на подрастващите.
Организатори на форума са
МОН, Националният дворец
на децата, РУО-Силистра,
Община Силистра, ОДК-Силистра и РИОСВ - Русе. Целта
на форума е да предизвика и
подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и за активно включване в

практически инициативи от областта на екологията и опазване на околната среда, за
съхраняване на биологичното
разнообразие и уникалност на
планетата Земя. Тематичните
направления за проектите са
Защитени природни обекти;
Проблеми на чистотата на
водите, въздуха и почвите и
мерки за тяхното опазване;
Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми,
съхранение и преработка;
Енергийни източници – видове: екологични проблеми,
възможности и перспективи
за развитие на алтернативни
енергийни източници; Човекът
и неговата жизнена среда; Биологично разнообразие – състояние и опазване. Ученици
от 5 до 12 клас, от страната и
чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата
и нежива природа, с принос за
нейното изучаване и опазване, участваха индивидуално
и екипно. До финалния етап
„Защита на проект“ във втора
възрастова група VIII-XII клас
бяха допуснати 16 разработки
от България и една на ученици от гр.Констанца, Румъния.
Финалният етап протече в два
дни. През първия, журиращите интервюират екипите на
подредените от тях щандове.
Във втория етап учениците
презентират и отговарят на
въпроси на жури и публика.

Денислав Златков получава своята награда

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.

“ТГ”

„Стари места - нови празници“
е надсловът на Национална научна конференция
с международно участие,
която ще се проведе в
Тутракан и гр. Русе, информират от Исторически музей-Тутракан. Тя е посветена на 45-та годишнина
от откриването на Музея
на Дунавския риболов и
лодкостроене в Тутракан,
както и по повод 50 години
от началото на Фолклорния фестивал „Златната

гъдулка“ в Русе. Организатори на форума са Исторически музей - Тутракан
и Регионален исторически
музей - Русе.
На 7 юни, в първия ден на
конференцията, се поставя фокус върху рибарите
и рибарските общности,
традиционните места
за риболов у нас – реки,
езера, язовири, море, върху начините за риболов и
персонажите, обвързани

с темата. Река Дунав
се интерпретира като
туристическа дестинация, търсят се начини за
опазването на богатия
животински свят в защитените местности и
взаимодействието с човешките общности.
Във втория ден конференцията ще се разисква
темата за новите празници, които се променят
пред очите ни, чертаят

нови измерения на наследените събори или създават
форми на местна идентичност, като съчетават
храна и хранене, забавление и музика, търговия и
танци.
В третия ден започва
50-и Фолклорен фестивал „Златната гъдулка“,
където изследователите
могат да проведат включено наблюдение сред участниците.
“ТГ”

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 юни - Николай ФИЛИПОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
7 юни - Любомир ТРИФОНОВ, Изпълнител ОбС, Община Тутракан
7 юни - Шукрия КОШУДЖУ, Ст.спец. "АФО", Кметство
Зарица, община Главиница
9 юни - Стефан БОЯДЖИЕВ, гр.Тутракан
9 юни - Диана ГОГОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 юни - Невин ИСМАИЛОВА, Ст.спец "АФО", Кметство
Звенимир, община Главиница
12 юни - Чавдар ВЛАДИМИРОВ, Общински съветник
от ГЕРБ, ОбС-Тутракан
12 юни - Николай ГАЙДАРДЖИЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

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