РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
а
р
ут

ТУТРАКАН

за общините Тутракан, Главиница, Ситово

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 25

Година LVII

27 юни - 3 юли 2019 г.

На 30 юни в Тутракан:

2 в 1 - започваме с
Празник на кайсията,
за да посрещнем юлското утро
Калина ГРЪНЧАРОВА
кмета на община Тутракан д-р Димитър
СТЕФАНОВ разговаряме за две предстоящи събития - Празника на кайсията
и посрещането на юлското
утро или както всички го
знаят - Джулай Морнинг:
- От все сърце каня всички на тези две събития,
които станаха традиция
за нашия град и нашата
община. На Празника на
кайсията всички кайсиепроизводители, които имат
желание, ще покажат тазгодишната продукция от
различни сортове кайсии.
Съответно, ще има участници-майстори на приготвени деликатеси от
кайсии. Не остава назад и
кайсиевата ракия. И всичко
това е на конкурсни начала
с много атракции, много
дегустации и хубавото е,
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на стр. 3

Фестивал
на народната песен

"Тутракан пее"
под егидата на народния представител
Александър САБАНОВ
и ВМРО - Тутракан
На 6 юли 2019 г. (събота)
от 9:00 часа,
в парк "Христо Ботев"

Заповядайте!

Цена 0.70 лв.

регион
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НОВИНИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИТОВО
Редовно заседание ще проведе Общински съвет Ситово на 28 юни (петък). В дневния ред са включени
за разглеждане 4 докладни записки с предложения за
разпоредителни сделки с имоти общинска собственост
в селата Искра и Босна, както и вътрешни компенсирани
промени на капиталите разходи по конкретно предложени
обекти, финансирани от целевата субсидия за капиталови
разходи за 2019 г.
Заседанието ще започне в 10:00 часа в Заседателната
зала на Община Ситово.
29 ЮНИ - ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Правителството прие решение, с което 29 юни се обявява за ден на безопасността на движението по пътищата.
Този акт е насочен към популяризирането на темата чрез
провеждане на различни мероприятия, информационни и
образователни кампании.
С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и
здравето на участниците в движението под мотото „Пази
семейството си на пътя“. В продължение на тази практика,
обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно
отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита
на различните ведомства и организации, работещи в тази
област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност
на транспортните системи.
ПО-ГОЛЯМА РЕКОЛТА ОТ КАЙСИИ ОЧАКВАТ
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ
Със среден добив от 561 кг от декар започна прибирането на кайсиите в Силистренско, според справка
от Областната земеделска дирекция. Миналата година
кампанията е завършила със среден добив от 550 кг от
декар. Кайсиите са сред традиционните овощни видове в
Крайдунавска Добруджа. Тази година в района се отглеждат 19 511 декара кайсии.
Продължава прибирането и на вишните и черешите в
района. Средният добив от вишните е 251 кг, а на черешите - 333 кг от декар.
ЖЪТВАТА ЗАПОЧНА
Започна жътвата на ечемика в Силистренско, показва
справка от Областната земеделска дирекция. Добивът от
досега ожънатите 1 850 декара е 515 кг от декар. Според
обследване на специалисти от дирекцията очакваният
среден добив от ечемика е 510 кг от декар. В много добро
състояние са 88,9% от площите. Има пропаднали 106
декара с ечемик.
От пшеницата се очаква 580 кг среден добив от декар.
В много добро състояние са 90 на сто от засетите 489 100
декара с пшеница. Няма пропаднали площи. Посевите
от пшеница и ечемик са наторени с минерални торове и
третирани с хербициди.
КРИМИНАЛЕ
Два фара, два стопа, предно и задно панорамно стъкло
на лек автомобил „Опел“ са унищожени противозаконно от
неизвестно към момента лице в село Ситово. Престъплението е извършено около 22:00 часа на 18 юни. Образувано
е досъдебно производство.
Досъдебно производство за проявена жестокост към
гръбначно животно е образувано в РУ-Тутракан. Вчера
след подаден сигнал оперативна група е посетила село
Вълкан, където е открито безстопанствено куче с нараняване на единия крак, по първоначални данни причинено от
ловно оръжие. Създадена е организация кучето да бъде
транспортирано в Приюта за безстопанствени животни в
Силистра за провеждане на лечение. Разследващ полицай
продължава работата по случая, предприети са действия
за установяване на извършителя на деянието.
65-годишен управлявал лек автомобил „Форд“, нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от пътни
полицаи вчера в района на село Шуменци. По случая е
образувано досъдебно производство.
66-годишен е установен да управлява мотопед, нерегистриран по надлежния ред. Проверката е извършена на
21 юни в село Добротица. По случая е започнато бързо
производство.
50-годишен е засечен да управлява мотопед след употреба на алкохол. Той бил спрян за проверка на 21 юни в
село Искра и тестван с дрегер, който отчел 1.09 промила
алкохолно съдържание в издишания въздух. Съставен
му е акт.
26-годишен е заподозрян в притежание на наркотични
вещества. На 21 юни около 15:00 часа в централната част
на града при полицейска проверка у него били намерени
0.2 грама канабис и 0.3 грама амфетамин, идентифицирани с полеви наркотест. Образувано е досъдебно
производство.
Двама мъже са заподозрени, че без да притежават надлежно разрешително противозаконно са умъртвили два
елена. Труповете на животните били намерени на 22 юни
в местност между селата Сокол и Суходол. Назначена е
ветеринарномедицинска експертиза. Двамата мъже - на 32
г. и на 60 г., заподозрени по случая, са били задържани за
срок до 24 часа. Иззети са законно притежавано от единия
ловно оръжие и джип. Случаят се изяснява, образувано е
досъдебно производство по чл. 237, ал.1 от НК.

27.06-3.07. 2019 г.

Единадесет неправоспособни водачи са
засечени при проверки на Пътна полиция в
периода 18 - 22 юни в Силистренска област
Е

динадесет водачи,
шофирали, без да
притежават свидетелства за управление
на МПС, са засечени при
проверки на пътна полиция от 18 до 22 юни т.г. в
Силистренска област, съобщават от Пресцентъра
на ОДМВР. В този период
в страната се проведе
специализирана полицейска

операция с цел подобряване безопасността на
движението. Във фокуса на
проверките бе спазването
на скоростните режими,
правоспособността на
водачите, използването
на обезопасителни колани
и детски обезопасителни
системи, отнемането на
предимство на пешеходците на пешеходните пътеки

и други.
В Силистренска област
в този период са проверени 1311 моторни превозни
средства. За установени
нарушения са съставени
57 акта и са наложени 412
глоби по фиш. Санкционирани са петима мотоциклетисти – четирима за
неизползване на защитни
каски и един за скрита ре-

гистрационна табела. При
проверките са засечени
26 водачи и пътници без
обезопасителни колани, 11
неправоспособни водачи, 8
- седнали зад волана след
употреба на алкохол и 1
под въздействие на дрога.
Установени са пет моторни превозни средства без
регистрация. Връчени са
106 електронни фиша.

Фирми без Картина на трудовия
регистрация по ДДС пазар в Силистренско
сменят касовите си П
апарати до 30 юни
стават 6 дни, в които фирмите, нерегистрирани по
ДДС и които не ползват
софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят касовите си
апарати, съобразно изискванията на
Наредба Н-18, напомнят от Национална агенция за приходите.
30 юни 2019 г. е крайният срок, в
който всички фискални устройства
трябва да издават касови бележки
с QR-код и да подават информация
към приходната агенция за всяка
извършена продажба, ако търговците не са регистрирани по ДДС и
не ползват софтуер за управление
на продажбите, напомнят от НАП.
Чрез новите касови бележки
потребителите също вече могат да
осъществяват контрол върху отчитането на приходите на фирмите.
Достатъчно е да сканират QR кода
със своето мобилно устройство,
за да проверят дали дадената им

О

касова бележка е отчетена в НАП.
Мобилното приложение на НАП
може да се изтегли напълно безплатно през App Store за телефони
с операционна система iOS или през
Google Play - за Android устройства.
Над 210 000 касови апарати
работят според новите изисквания,
регистрират продажби и подават
нужната информация в НАП на всеки 5 минути, съобщиха от данъчната
администрация.
Наближава краен срок и за онлайн търговците, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. До
29 юни т.г. те ще трябва да обявят
своите електронни магазини в НАП.
До момента над 12 000 вече са декларираните електронни магазини,
отчитат от приходната агенция.
Подаването на данните става само
по електронен път чрез портала за
е-услуги на НАП, като е необходим
електронен подпис.

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 57 от 4.06.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 796
ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на Н. Г. Цв. от длъжността „Управител” на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД.
Докладва: Председател ОбС
2. Изказвания, питания, становища и предложения на
граждани. Разни.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 797
На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.
9 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда
за учредяване на търговските дружества с общинско
имущество и за учредяване на правата на собственост
на Общината в търговските дружества с общинското
участие на капитала
1. Общински съвет-Тутракан освобождава д-р Н.Г. Цв.а
от длъжност „Управител” на „МБАЛ- Тутракан” ЕООД.
Гласували: 14 съветникаq За – 14, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ

рез м.май постъпилите
на работа регистрирани безработни от област
Силистра са 490, информират от
Пресцентъра на Дирекция "Регионална служба по заетостта"-Русе.
Започналите работа безработни
без квалификация са 210, с работническа професия - 181, а
специалистите със средно специално и висше образование - 99.
Близо половината от устроените на
работа са жени, а младежите до 29
години са 96. Заетост е осигурена
на 116 продължително безработни,
както и на 48 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния
пазар на 258 безработни. С посредничеството на бюрата по
труда други 56 безработни от
областта са наети по мерки за
заетост и схеми по Оперативната
програма «Развитие на човешките
ресурси».
Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област
Силистра са 349.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика
се изразява в заявените общо
218 места в бюрата по труда. В
зависимост от икономическите
дейности най-много свободни
работни места са заявени от
селското стопанство (180), преработващата промишленост (42),
търговията (30), хотелиерството и
ресторантьорството (19), държавното управление, образованието и
административните и спомагателни дейности (по 7) и др.
По мерки, програми за заетост
и схеми по ОП РЧР в бюрата по
труда в област Силистра през
април са заявени 131 работни
места.
Към края на май в трите бюра
по труда в област Силистра Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни са
4800. Техният брой намалява с
286 в сравнение с края на април.
Като търсещи работа лица са регистрирани и 214 заети, 42 учащи
и 99 пенсионери.

Равнището на безработица за
област Силистра, е 10,5%, при
11,2% през предходния месец.
/В сравнение с май 2018 г. равнището на безработица е по-ниско
с 1,6 процентни пункта./ На база
административната статистика
на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за май 2019
г. е 5,3 на сто, изчислено като
дял на регистрираните в бюрата
по труда безработни лица към
икономически активните лица
на 15–64 години, установени при
Преброяване 2011.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището
на безработица в община Кайнарджа - 34,1% /531 безработни
лица/, следват общините Главиница - 25,0% /833/, Ситово
- 19,6% /295/, Алфатар - 18,2%
/181/, Дулово - 14,3% /1385/, Тутракан - 7,4% /388/, и най-ниско в
община Силистра - 5,1% /1187/.
Продължително безработните
лица (с престой на борсата над 1
година) към края на май са 2099
(44%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях
без специалност са над 74 на
сто, а тези с основно и по-ниско
образование са 71%.
По професионален признак
регистрираните безработни са:
без специалност - 62%, с работнически професии - 26%,
специалисти - 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават
тези с основно и по-ниско образование - 57%, хората със
средно образование са 36%, 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 42%,
а младежите до 29 години - 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 361.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 юни 2019 г.
2 оператори, производствена линия – основно образование;
3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
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 ЗА-

ЕТОСТ”/ 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
договорът е безсрочен.

регион
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На 30 юни в Тутракан:

2 в 1 - започваме с
Празник на кайсията,
за да посрещнем юлското утро
от стр. 1 от първата година с нас
че Празникът на кайсията преди 8 години, когато заще проведем на 30-ти юни почнахме да празнуваме July
и веднага след това ще го Morning на брега на р. Дунав. Ще бъде Slippers, много
прелеем в July Morning.
- Кой ще участва тази известна рок група, Александър Филчев - Санеца, с
година в July Morning?
- Както всяка година, и него ще открием всъщност
тази година сме направили и празника. Има групи от
съчетание между млади Пловдив, София, Шумен,
групи и утвърдени групи от Хасково, Варна - това са
българския рок елит. Разби- 12 рок групи, които през 40
ра се, гвоздеят на програ- минути ще се въртят на
мата ще бъде Б.Т.Р. с во- сцената и започвайки от
калиста на група Uriah Heep 19:30 вечерта, ще приклю- John Lawton. Неизменно чим в 06:30 на следващия
тук е и присъствието на ден. Хората ще могат да
Васко Кръпката с Подуене се насладят на различни
Блус Бенд, които са още стилове рок музика.

- И ще посрещнат заедно юлското утро.
- Да, мисля, че това
обединява всички, които
присъстват на Джулая в
Тутракан - посрещането на
първото юлско слънце. Това
е наистина нещо, което ни
прави по-обединени, заедно,
защото освен музиката,
която слушаме цяла вечер,
хората, които присъстват,
създават контакти, приятелства, които остават
във времето.
- Какво означава "Аз съм
рокаджия"?
- За да кажеш, че си рокаджия, трябва да кажеш, че

за теб чалгата е табу, а аз
точно това мога да кажа,
че чалгата в Тутракан, в
моето съзнание и в моето
сърце е табу. Рокаджия,
това е човек, който може
да каже, че е със свободен
дух и открит, защото аз
не съм срещал рокаджия,
който да е задкулисен.
- Коя среща с рок група
или рок изпълнител е била
най-запомняща се за Вас?
- Всички рок изпълнители, които са идвали в
Тутракан, са оставили
впечатления в мен, добри
спомени - и вокалиста на
Judas Priest - Tim "Ripper", и

Обучение по архивистика за читалищни
дейци от Силистренския край
В
Силистра бе проведена областна работна
информационна среща
с представители на читалищата от Силистренска
област, организирана съвместно от РЕКИЦ ”Читалища и отдел „Държавен
Архив" - Силистра.
Те бяха запознати с условията и реда за водене
на Регистър на Национален архивен фонд във
връзка със задълженията
на народните читалища
по повод с наредбата за
условията и реда за водене
на Регистъра. Представянето направи началникът
на отдел „Държавен архив”

Юлия Кюшелиева.
В нейното изложение бе
намерено място за примерния списък на водените
документи със срокове на
съхранение в народните
читалища - изложение на
на мл. експерт Драгомира
Тодорова.
Направен бе инструктаж и обратна връзка в
хода на попълване на информационната карта за
дейността на читалищата
към публичния регистър на
Министерството на културата за 2018 година от
ст. експерт РЕКИЦ ”Читалища”- Силистра Мария
Неделчева.

зултат под 3,00 са трите
общински земеделски гимназии - ПЗГ „Добруджа“,
Силистра, ПГСС с. Ситово
и ПГМСС „Никола Вапцаров“
с. Средище.
Двойките в областта
са 136 и са повече от миналата година, като представляват 17,7% от общия
брой оценени работи за
областта.
Отличните оценки по БЕЛ
са 37 или 4,8% от всички
оценки.
Средният успех на явилите се на втори държавен
зрелостен изпит е 4,115
и също е по-нисък от миналата година, когато бе

4,36. По-нисък е и спрямо
националния среден резултат от 4,67.
Двете профилирани гимназии в Силистра – ПМГ и
ЕГ, са отново с най-добри
резултати и по среден
успех на втория държавен
зрелостен изпит. В челната тройка е и СУ „Васил
Левски“ в Дулово.
Двойките на втория ДЗИ
са 57, което се равнява на
11% от оценените работи.
Най-много са слабите оценки по география и икономика
- 37. Отличните оценки са
69 /13,4%/, като половината
от тях са по биология и
здравно образование.

Програма „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност“

на фондовете им с книги
и други информационни
източници по програма
„Българските библиотеки
– съвременни центрове за
четене и информираност“
за 2019 г. и формулярите
за кандидатстване можете
да се запознаете тук http://
mc.government.bg/contestsc.
php?p=163&s=164&c=2038&
CTypeID=1.
Крайният срок за подаване на проектите е 29 юли
2019 г.

Силистренско е в дъното по оценки
на двата зрелостни изпита

С

редният успех на матурата по български
език и литература /
БЕЛ/ в Силистренска област е 3,773. Резултатът
е по-нисък спрямо миналата
година, когато бе 3,912, и
е по-нисък от средния за
страната с 0,287 пункта,
съобщиха от Регионалното
управление на образованието.
На държавния зрелостен
изпит се явиха 769 абиту-

М

инистерство на
културата обявява
Конкурсна сесия по
Програма „Българските
библиотеки - съвременни
центрове за четене и информираност“ за 2019 г. за
финансово подпомагане на
проекти на обществените

риенти. Първото място по
БЕЛ в областта отново се
заема от ЕГ „Пейо Яворов“
в Силистра със среден успех 5,03. Второто място
запазва ПМГ „Свети Климент Охридски“ в Силистра
със среден успех 4,61. Тази
година ПГСУАУ „Атанас Буров“ измести от третото
място СУ „Йордан Йовков“
от Тутракан.
Последни по успех на
матурата със среден ре-

библиотеки при обновяване
на фондовете им с книги и
други информационни източници
Допустими кандидати за
представяне на проектни
предложения са обществени библиотеки по смисъла
на Закона за обществени-

те библиотеки, вписани в
Регистъра на обществените библиотеки до края
на 2018 г.
С пълния текст на Правилата за условията и реда за
финансово подпомагане на
проекти на обществените
библиотеки при обновяване
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последния вокалист на група Rainbow - Doogie White, и
Ken Hensley от Uriah Heep,
и от John Lawton, вокалист
на Uriah Heep. Това са
много изпълнители, които
са присъствали тук, на
наша тутраканска сцена.
Но нека да не забравяме
и групите "Сигнал", "Акага", "Джанго Зе", "Б.Т.Р.",
"Конкурент" - всички тези
изпълнители и музиканти,
са допринесли с концертите си Тутракан да стане
малко по-популярен.
Но най-много ми се е
запечатала в съзнанието
пресконференцията с Joe
Lynn Turner, мога да кажа
най-великият вокалист на
група Rainbow. По време на
самата пресконференция,
журналистите го попитаха дали би повторил
концертната си дейност
в Тутракан и той беше категоричен като отговори с
"Не". Тогава, мога да кажа,
че се почувствах толкова
мъничък и някак си ми стана и обидно, и болно, но при
следващия въпрос, който
му зададоха - "Защо?", отговорът му беше: "Защото
искам да потретя." Така че
тази година той повтаря.
Надявам се в най-скоро време и да потрети концерта

си в Тутракан, защото
наистина е един велик музикант и изпълнител, който
събира много хора.
- Музиката, която
прозвуча преди малко от
мобилния Ви телефон е
на...?
- На Aerosmith, това ми
е един от любимите състави. За съжаление, когато бяха в България, имах
ангажимент и не можах
да присъствам на техния
концерт - един от малкото концерти, на които не
съм бил. Много са скъпички
още за нас, но се надявам,
че във времето наистина
ще се намери вариант и
Aerosmith да бъдат в Тутракан.
- В края на м.юли е "Огненият Дунав".
- Да, мога да кажа, че
"Огненият Дунав" също ще
бъде много атрактивен, с
една небезизвестна рапърска група - Down Low. Много
хора са слушали техните
хитове и за пръв път в
България ще се снима клип
на песента Johnny B. на
Down Low, която ще бъде
в съпровод от музикални
инструменти от нашия
фолклор начело с гайдаря
на Валя Балканска - Петър
Янев.

21 - 23 септември 2019 г.

Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е
манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва,
че е построен от майстор, който се казвал Манол.
Когато започнал строежа, всичко построено през
деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да вгради жена в строежа,
за да остане здрав. В манастира са погребани Нягое
I Басараб и всички кралски двойки на Румъния - Крал
Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица
Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се намират и
светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния –
Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване
в хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един
от най-важните културни и религиозни центрове в
Румъния. Старият град на Сибиу е разположен на хълм
и заради запазената си средновековна атмосфера е
вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007
г. заедно с Люксембург е избран за културна столица
на Европа. Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу - крепостните стени и кули, Големия и
Малкия площад с емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща,
Градската кула, мостът на лъжците и Готическата
катедрала, Музея на фармацията. Свободно време.
Възможност за посещение на етнографския комплекс
АСТРА. Разположен в красив парк, музеят показва
над 300 пренесени автентични румънски къщи от
всички райони на страната, характерни за различните епохи, както и църкви, мелници и обществени
сгради. Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените "растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453
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Староселки-добруджанки
с награда!
Самодейците при НЧ "Христо Ботев 1940 г." - гр.
Главиница спечелиха голямата награда на Международния фестивал "Песни и танци без граници" в гр.
Свиленград! Поздравления и благодарности към ръководителя Пламен Скорчелиев и всички участници!

К

метство Варненци съвместно с НЧ "Светлина-1904
г." организираха провеждането на българския народен празник "Еньовден" на 24 юни, когато източноправославната християнска църква чества Деня на
Йоан Кръстител.
Водосвет отслужи отец Михаил, а участниците в
празника браха билки и посрещнаха заедно изгрева на
слънцето.

П

енсионерски клуб
"Добруджанка" от с.
Старо село взе участие във Фолклорния фестивал "Еньовден - 2019",
който се организира от
Българската асоциация на
пенсионерите - Русе и Община Русе.
Изпълненията на ПК "Добруджанка" приковаха вниманието на публиката,
участниците и журито в
с.Николово, където се проведе фестивалът. С Диплом
и парична награда се завър-

наха староселки от там.
"Както винаги всичко бе
изпипано до най-дребния
детайл и староселските
славеи покориха присъстващите. Индикации за това
са и новите покани за разменни гостувания, които
получиха. Така се прави
- когато влагаш душа и
сърце няма как да останеш
незабелязан.
Бъдете здрави!" - казват
от Културно сдружение
"Старо село - живот и
традиции".

На 16 юни 2019 г. в местността "Текето" край
русенското село Николово се проведе НФФ "Сцена
под липите". Самодейците при НЧ "Никола Вапцаров
- 1940"q с. Попина - Женска фолклорна група "Дунавски бисери", Танцова група и Инструментално трио
"Добруджанец" се представиха отлично!

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ !
Общежитието
на
ПГСС
Ситово
разполага с 14 апартамента, всеки с по 2
спални, санитарен възел и тераса.
Спалните
помещения са ремонтирани,
ново обзавеждане, PVC дограма.

в час, заедно в свободното
време” към ЦОИДУЕМ ;
 “Български фермери с европейски
опит” по програма ЕРАЗЪМ + ;
“Заедно



Занимания по интереси.
„ЕРАЗЪМ +“

Обособен е блок за момичетата. Сградата
се отоплява с локална парна инсталация.
Общежитието на ПГСС е модерно, с нови
мебели, компютърна зала, тенис зала и
безплатен достъп до wi-fi. Времето на
учениците в общежитието е разпределено
за самоподготовка, спорт и отдих.
В библиотеката на общежитието се намира
цялата
необходима
литература
за
подготовката на учениците. В двора на
общежитието има футболно и волейболно
игрище, където
учениците спортуват.

ПРИЕМ
2019/2020

Професионална
гимназия по селско
стопанство
с. Ситово

ТВОЯТ ЧАС ;
 УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ;
 НП „ИКТ“.


Адрес
с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра
Ул „Г. Раковски” №2
0894 41 95 96 - Гинка Йорданова /директор/
086 63 27 04 - счетоводство
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Музика, танци, хармония и цветове
на фестивала в румънския град Гъещ
низирано от Асоциацията на фолклорните ансамбли "Cununa
Sanzienelor" в партньорство с Кметство
Гъещ, Културния дом
"Думитру Станчу" и
Детския клуб.
Парадът беше впечатляващ, като участниците бяха облечени
в популярните костюми за района от къдеамодейците от НЧ "Възраждане-1940", с.Старо село
то идват. Почти 800
участваха в тазгодишното издание на фестивала
танцьори от Румъния,
"Сцена под липите", който се проведе в русенското
Албания и България взе- село Николово. Негови организатори са НЧ "Пробуда ха участие на сцената 1901" и Кметство Николово.
на Централния парк.
Изпълненията на Танцова формация "Мънисто" им донесе златен медал, а с грамота и плакет бе удостоена
Женската вокална група.

С

Т

анцова формация "Дунавска
младост" към
Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров"-1873“
взе участие Международен фолклорен фестивал „Корона Санзиене“ в Гъещ, Румъния.
Децата пътуваха заедно с художествения
ръководител на състава Елена Атанасова.
Фестивалът се проведе от 21 до 24 юни,

а нашите танцьори
дебютираха на международната сцена,
като се представиха
блестящо и заслужиха
бурните аплодисменти
на публиката.
Домакините удостоиха нашите танцьори с
диплом и купа за отлично представяне.
Петото издание на
международния танцов конкурс "Венецът
на Сънзъени " е орга-

Специалност:

Специалност:

„ПРОИЗВОДСТВО И

ПРЕРАБОТКА
НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ

Професия:
„Оператор в хранително вкусовата промишленост”
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

Ще получите:
ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионална квалификация;
СВИДЕТЕЛСТВО
за управление на МПС - кат. В.

„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”

НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ

Професия:
Техник - растениевъд
Прием: след 7 клас
Срок на обучение: 5 години

1. Заявление за участие в класирането по
образец.
2. Свидетелство за основно образование
(копие и оригинал за сравнение).
3. Медицинско свидетелство
(копие и оригинал за сравнение).
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи предмет - НВО БЕЛ Х 2
Втори предмет - НВО Математика Х 2
Трети предмет - Биология и ЗО
Четвърти предмет - Технологии
СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Прием

Срок за подаване
на
документи

Записване
на учениците

I етап на
класиране:

от 27.06. 2019 г.
до 05.07. 2019 г.

от 11.07.
до 16.07. 2019 г.

II етап на
класиране:

от 16.07. 2019 г.
до 18.07. 2019 г.

от 18.07.
до 22.07. 2019 г.

III етап на
класиране:

от 24.07. 2019 г.
до 25.07. 2019 г.

от 29.07.
до 31.07. 2019 г.

Ще получите:
ДИПЛОМА за средно образование;
СВИДЕТЕЛСТВО
за професионална квалификация;
СВИДЕТЕЛСТВО
за управление на МПС - кат. В и Ткт.
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общински съвет-тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 55 от 18.04.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 762
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предприемане на необходими действия за заличаване на „Комунални действия”
ЕООД в ликвидация и освобождаване на
ликвидатора от длъжност и отговорност.
Докладва: Председател на ОбС
2. Обсъждане и приемане на Докладите
на читалищата в Община Тутракан за дейността им през 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие
за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Годишен план за действие по изпълнението Стратегията за развитие на социалните услуги в Община
Тутракан за планов период 01.01.2019
г.- 31.12.2019 г. и 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30.04.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Възлагане на превози по автобусни
линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Отмяна на Решение №240 по Протокол
№21 от 22.12.2000 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на Разрешение за изработване
на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен
имот с идентификатор 73496.503.1049,
имот извън границите на урбанизираната
територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделска земя, съставляваща поземлен
имот №020009 в землището на с. Старо
село, ЕКАТТЕ 69078, за срок от 10 /десет/
стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Шуменци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 83524, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Царев дол,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78118, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Цар
Самуил, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Извършване на компенсирани промени по Общинския Бюджет за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Сяново,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 70682, за срок
от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Старо
село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Преславци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Пожарево,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Нова
Черна, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 51956, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Варненци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Антимово,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 00494, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Приемане на отчет за дейността на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД за 2018 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД

24. Избор на регистриран одитор, който
да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет
за 2019 г. на „Многопрофилна болница за
активно лечение Тутракан” ЕООД.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
25. Предоставяне на свободни „пасища
и мери” - общинска собственост за стопанската 2018/2019 година, приемане на
списъците за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне
на правила за ползването на общинските
„пасища и мери”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Приемане на решение за учредяване
възмездно право на строеж за 49,30 кв.м.
пристрояване към първи етаж от съществуваща сграда и 140 кв.м. надстрояване
на същата сграда в недвижим имот частна
общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Тича” №5,
кв.128, поземлен имот с идентификатор
№73496.501.982 по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Отдаване под наем на самостоятелни
обекти - общинска собственост, чрез публични търгове с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Отдаване под наем на самостоятелни
обекти - общинска собственост, чрез публични търгове с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
29. Промяна на Договор за управление
на „Многопрофилна болница за активно
лечение - Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
30. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 763
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,
чл. 25, ал. 7 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала във
връзка с чл. 270 и чл. 273 от ТЗ Общински
съвет- Тутракан:
1. Приема годишен отчет на ликвидатора.
2. Приема заключителния баланс и пояснителния доклад към баланса.
3. Общински съвет- Тутракан освобождава от длъжност и от отговорност ликвидатора на „Комунални дейности” ЕООД в
ликвидация - М. Р. М.
4. Задължава ликвидатора да извърши
необходимите действия за заличаване на
дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 764
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26 а, ал.5 от
Закона за народните читалища Общинският
съвет приема Докладите на читалищата в
Община Тутракан за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
през 2018 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 765
На основание чл.21, ал.1, т. 12, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 197, ал.3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, Общински
съвет - Тутракан:
Приема Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие за 2019 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 766
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, във
вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 11, ал. 1, т. 4,
предложение „първо” от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата за
собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала,
приета с Решение № 135 по протокол №11
от 12 май 2008 г. на Общински съвет Тутракан Общински съвет Тутракан ПРИЕМА
Отчет за дейността на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Тутракан”
ЕООД за 2018 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 767
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба за реда
за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване
правата на собственост на Общината в
търговски дружества с общинско участие
в капитала, приета с Решение № 135 по
протокол № 11 от 12 май 2008г. от Общински Съвет гр.Тутракан, Общински съвет
Тутракан избира регистрирания одитор
Е. М. Г. с рег.№ XXX, който да извърши
задължителен независим финансов одит
на годишния финансов отчет за 2019г.
на „Многопрофилна болница за активно
лечение Тутракан” ЕООД.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 768
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация , чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за социалното подпомагане и чл.36 /б, ал.4
и ал.5 от Правилника за прилагане на закона
за социално подпомагане , Общински съвет
гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишен план за действие по
изпълнението на Областната стратегия в
Община Тутракан за период 01.01.2019
г. - 31.12.2019 г. и 01.01.2020 - 31.12.2020 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 769
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:

1. УТВЪРЖДАВА -Актуализиран поименен списък за разпределението на плана
на капиталовите разходи към 30.04.2019 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2019 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 15, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 770
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона
за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 и
чл. 18, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет гр. Тутракан реши:
1. Да бъде проведена процедура за
възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно Списък - приложение № 1, включващ линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми от
квотата на Община Тутракан, по реда на
Закона за обществените поръчки.
2. Определя градските и междуселищните линии и курсовете по тях, съгласно
Списък - приложение №1, които ще бъдат
обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване
на норматив за относителен дял на тези
курсове, както следва:
2.1. за превози по градски линии - 35 %
от общия брой курсове;
2.2. за превози по междуселищни линии
- 35 % от общия брой курсове по линиите
от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от
квотата на общината.
3. Във връзка с изискването на чл.113,
ал.1 от ЗОП, определя срока на договора
от 5 /пет/ календарни години, считано от
датата на сключване.
4. В съответствие с чл.2 от Наредба №
2 от 15.03.2002 г. и чл.10, ал.1 от ЗОП в
процедурата могат да участват физически
и юридически лица, регистрирани като
търговци, както и техни обединения, които
притежават лиценз за извършване на превоз
на пътници на територията на Република
България или лиценз на Общността и други
документи, които се изискват от Закона за
автомобилните превози и приложимите
подзаконови нормативни актове, както
и от ЗОП.
5. С настоящото решение, Общински
съвет Тутракан делегира изпълнението на
своите функции относно подготовката,
провеждането и избора на изпълнител по
процедурата на Кмета на Община Тутракан,
като го оправомощава да предприеме всички необходими действия по провеждането й
по реда на Закона за обществените поръчки.
6. Възлага на Кмета на Община Тутракан
в рамките на предоставените му пълномощия да издаде решение за откриване на
обществена поръчка по реда на чл. 18, ал.1,
т.1 от ЗОП, чрез "открита" процедура.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 771
На основание чл.21, ал.2, във връзка
с чл. 21, ал.1, т.19 от Закона за местната
администрация и местното самоуправление,
Общински съвет-Тутракан:
Отменя приетата с Решение №240 по
Протокол №21 от 22.12.2000 г. Тарифа за
началния размер на месечните наемни цени
на 1 кв.м. при предоставяне на общински
помещения.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 772
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМС
, във връзка с разпоредбите на чл.124а,
ал.1 от ЗУТ:
„Разрешение за изработване на подробен устройствен план се дава с решение на
Общински съвет по предложение на кмета
на общината….” и приложените документи
удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ, Общински
съвет- Тутракан дава разрешение:
- на Е. А.Ю. от гр.Тутракан, като собственик на имота да възложи изработване
на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхват
на поземлен имот с идентификатор 73496.
XXX по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед № РД – XXX/ XXX.
2008 г. на АГКК гр.София за нейна сметка.
Проектът за ПУП - ПЗ да се изработи
върху одобрената кадастрална карта при
спазване на изискванията, определени в:
Закон за устройство на територията/ЗУТ/,
Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, Наредба
№ 7 за правила и норми за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, СПЗЗПП, ЗСПЗЗ,
ЗКИР, Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016
г. на МРРБ за съдържанието, създаването
и подържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри;
С настоящото разрешение се одобрява
заданието
съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.
С проекта за ПУП - ПЗ:
- Да се определят линиите на застрояване в имота;
- Да се промени устройствената зона
- промени начина на трайно ползване
на имота от:” Други територии заети от
селското стопанство”, Нов НТП:”Друг вид
земеделска земя” в „за ниско жилищно
застрояване ”
- Да се представи Решение на Комисията
за земеделски земи към МЗХ за промяна
предназначението на имота.
- Необходимите гаражи и места за
паркиране задължително да се осигурят в
границите на имота.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 773
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 24”а” ал. 5
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 4 ал. 1 от Наредбата
за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне

под наем на земеделска земя, съставляваща
поземлен имот №XXX, находящ се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, с площ
от XXX дка /, местност „Старите лозя”, пета
категория, съгласно АОС №XXX/XXX.2005
г., и площ от XXX дка /, съгласно скица
№XXX/XXX.2019 г. за срок от 10 /десет/
стопански години, за изграждане на трайни
насаждения.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна тръжна
цена в размер на 55,00 лева/дка /петдесет
и пет лв/
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 774
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Шуменци,
ЕКАТТЕ 83524, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 775
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Царев дол,
ЕКАТТЕ 78118, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 776
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Цар Самуил,
ЕКАТТЕ 78238, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 777
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1
от Закона за общинската собственост и
чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на гр. Тутракан,
ЕКАТТЕ 73496, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 778
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.

2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Сяново, ЕКАТТЕ
70682, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 779
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Старо село,
ЕКАТТЕ 69078, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 780
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Пожарево,
ЕКАТТЕ 57090, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 781
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Пожарево,
ЕКАТТЕ 57090, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 782
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Нова Черна,
ЕКАТТЕ 51956, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 783
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1
от Закона за общинската собственост и
чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване,
управление и разпореждане с общинския
поземлен фонд /НСУРОПФ/, Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Варненци,
ЕКАТТЕ 10149, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:

27.06-3.07. 2019 г.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 784
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Белица, ЕКАТТЕ
03527, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 785
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 4 ал. 1 от
Наредбата за стопанисване, управление и
разпореждане с общинския поземлен фонд
/НСУРОПФ/, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд, по реда на действащата Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, за срок от 5 /пет/ стопански години,
а имено стопанската 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 година.
2. ОПРЕДЕЛЯ имотите, обект на публичния търг за землището на с. Антимово,
ЕКАТТЕ 00494, както следва:
3. ОПРЕДЕЛЯ първоначална годишна
наемна цена за 1 /един/ декар, както следва:
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 786
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА
и във връзка с гореизложеното Общински
съвет гр. Тутракан дава съгласие за извършване на компресирани промени по бюджета
на Община Тутракан, както следва:
По РАЗХОДА /намаление/ -21 076,00 лв.
Функция 1 „Общи държавни служби”
Дейност 2122 Общинска администрация
§§10-20 -820,00 лв.
Дейност 2122 Общинска администрация
§§10-20 -3 778,00 лв.
Дейност 2122 Общинска администрация
§§10-20 -14 978,00 лв.
Дейност 2122 Общинска администрация
§§10-20 -1 500,00 лв.
По РАЗХОДА /увеличение/ +21 076,00 лв.
Функция 1 „Общи държавни служби”
Дейност 2122 Общинска администрация
§§52-05 +3 778,00 лв.
Функция 3 „Образование”
Дейност 3322
§§10-98 +820,00 лв.
Функция 6 „Функция” Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда
Дейност 622 Озеленяване
§§ 52-05 +1500,00 лв.
Функция 8 „Икономически дейности
и услуги”
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата
§§51-00 +14 978,00 лв.
Възлага на кмета на Община Тутракан със
Заповед да извърши приетите с настоящото
решение промени по бюджета на общината
за 2019г., приет с Решение №709 по Протокол №51 от 31.01.2019 г.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 787
1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37и ал. 3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи приема списък на свободните
„пасища и мери”- общинска собственост за
индивидуално ползване по имоти, съгласно
приложение №1, които да бъдат разпределение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани
в интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на
храните /БАБХ/, съобразно броя и вида на
регистрираните животни.
2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и 1л.37и ал.12 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи определя срок на договорите за
наем на имоти „пасища, мери” – общинска
собственост за срок от 5 /пет/ стопански
години, считано от стопанската 2018-2019
година, при базисна минимална цена в
размер на 6,00 /шест лв/ лв/дка.
2.1. Критерии за оценяване на подадените по утвърден образец заявления:
1.1.1. Не повече от 10,000 /десет/ дка
за една животинска единица – в имоти от
първа до седма категория;
1.1.2. Не повече от 20,000 /двадесет/ дка
за животинска единица – в имоти от осма
до десета категория;
1.2. Приравняване на броя на различните
видове и категории животни към дефинираното понятие „животинска единица”
както следва:
1.2.1. Един кон над 6 /шест/ месечна
възраст, един бивол и едно говедо над 2 /
две/ годишна възраст се равняват на 1 /една/
животинска единица;
1.2.2. Едно говедо или един бивол на

общество
сМЯХ

- Взех две скумрии за вечеря.
- И за тях ли да готвим?!
Поне руси ли са?
- Не, не, те са за готвенето!
- Да ти дават акъл? Ти хубаво си готвиш.
- Ама не, бе! Риби!
- Ама хич не ми пука какви
зодии са!

В малко ресторантче се
появил надпис: "Имаме ново
ръководство." Постоянен клиент пита бармана:
- Какво означава този надпис? Гледам, че управителят
ви е същият!
- Така е, но вчера той се
ожени.

На гарата в Монтана мъж
се опитвал да качи един овен
във влака. Възмутеният кондуктор се развикал:
- Къде си тръгнал с този
овен, бе селянин?!?
- Селянин си ти... и това не
е овен, а рушвет! Овенът учи
Видинският завод за ав- право в София!
томобилни гуми спечелил
търг за снабдяване с автомоПешеходецът винаги е
билни гуми на "Формула-1". прав. Докато е жив...
Количеството е 5000 гуми за
огражденията на трасето.
Мъж и грозничка жена
засядат в асансьора.
- Бабо, защо жените живеят
Тя: - Само да ме докоснеш
по-дълго от мъжете?
и ще викам!
- От инат бабиното, от инат...
Той: - И аз...
- Карате ли се с жена ти?
- Да...
- А как се сдобрявате?
- Изключвам рутера и я
чакам да ме помоли да й "поправя интернета".

Грузинец спасил арменец
от удавяне в Каспийско море
и за благодарност арменецът
вади спестовна книжка и я
подава на грузинеца. Грузинецът казал:
- За какво ми е, аз не мога
да тегля от нея!
А арменецът казал:
- Нищо, ще внасяш.

Звъни ми мобилния телефон, непознат номер и женски
глас.
- Ванко?
- Имате грешка.
- Извинете! - и затвори.
Всичко щеше да е нормално, но след минута от същия
номер получавам SMS:
- Ванко, дал си ми грешен
номер...

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 55 от 18.04.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 762
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предприемане на необходими действия за заличаване на „Комунални действия”
ЕООД в ликвидация и освобождаване на
ликвидатора от длъжност и отговорност.
Докладва: Председател на ОбС
2. Обсъждане и приемане на Докладите
на читалищата в Община Тутракан за дейността им през 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Приемане на годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие
за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Годишен план за действие по изпълнението Стратегията за развитие на социалните услуги в Община
Тутракан за планов период 01.01.2019
г.- 31.12.2019 г. и 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 30.04.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Възлагане на превози по автобусни
линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Отмяна на Решение №240 по Протокол
№21 от 22.12.2000 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Даване на Разрешение за изработване
на проект: Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен
имот с идентификатор 73496.503.1049,
имот извън границите на урбанизираната
територия.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделска земя, съставляваща поземлен
имот №020009 в землището на с. Старо
село, ЕКАТТЕ 69078, за срок от 10 /десет/
стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Шуменци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 83524, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Царев дол,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78118, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Цар
Самуил, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Извършване на компенсирани промени по Общинския Бюджет за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на гр. Тутракан,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, за срок от
5 /пет/ стопански години.

Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Сяново,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 70682, за срок
от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Старо
село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Преславци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 58253, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Пожарево,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 57090, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Нова
Черна, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 51956, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Варненци,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 10149, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи от Общинския поземлен
фонд, находящи се в землището на с. Белица, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 03527, за
срок от 5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд,
находящи се в землището на с. Антимово,
Община Тутракан, ЕКАТТЕ 00494, за срок от
5 /пет/ стопански години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Приемане на отчет за дейността на
„МБАЛ-Тутракан” ЕООД за 2018 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
24. Избор на регистриран одитор, който
да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет
за 2019 г. на „Многопрофилна болница за
активно лечение Тутракан” ЕООД.
Докладва: Управител на „МБАЛ-Тутракан” ЕООД
25. Предоставяне на свободни „пасища
и мери” - общинска собственост за стопанската 2018/2019 година, приемане на
списъците за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша и определяне
на правила за ползването на общинските
„пасища и мери”.
Докладва: Кмет на Община Тутракан

Забавна астрология
Рак
рез 2019 мнозина ще възникне възможност да инвестирате в нещо, което ще ви донесе финансова облага:
покупка на допълнителен имот, отдаване под
наем на жилище, което притежавате и др.
Член на вашето семейство ще има възможност да получи по-добра
заплата или нова работа с по-добро заплащане.
През годината ще възникнат грижи около здравето на роднина от
страна на брачния ви партньор. Това ще бъде едно неприятно натоварване, вероятно поради факта, че живеете в различни населени места
или този човек, няма да следва лекарските предписания.
2019 вещае раздяла с приятел или човек, когото познавате поради
отпътуване в друга държава с цел нов семеен живот, работа или
поради други семейни причини.
През годината ще преживеете трудна раздяла с приятел, поради
загуба на доверие или поради негови/нейни грешки и некоректни
действия спрямо вас.
2019 вещае неприятно събитие свързано с момиче или с млада
жена, някакъв инцидент или злополука свързана с нея.
Тази година ще ви донесе приятни емоции свързани с жена, която
е ваша роднина. Това може да бъде неин годеж или сватба, промяна
чрез преместване в друго населено място поради романтичен партньор и др.
Любовните ви отношения с човек роден под знака на Близнаци, Везни или Водолей ще преминат през една важна промяна през годината.
Големите изненади, които ще променят живота ви през 2019 винаги
ще имат някаква връзка със семейството ви или ще се случат заради
член на вашия семеен кръг.
Жените над 35 годишна възраст трябва да бъдат много внимателни
през годината във всичко свързано с по-големи суми пари.
Младите мъже Рак ще имат благоприятна година за преместване
в друг град или държава, с цел работа или образование.
Мъжете над 25 годишна възраст ще преживеят събитие свързано с
уникален шанс, който живота ще им даде през тази година.
Младите жени да внимават какви решения ще вземат за бъдещето
си, защото веднъж предприели стъпка към промяна, няма да има
възможност за корекция, за връщане назад.

П

26. Приемане на решение за учредяване
възмездно право на строеж за 49,30 кв.м.
пристрояване към първи етаж от съществуваща сграда и 140 кв.м. надстрояване
на същата сграда в недвижим имот частна
общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, общ.Тутракан, ул.„Тича” №5,
кв.128, поземлен имот с идентификатор
№73496.501.982 по КККР на гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Отдаване под наем на самостоятелни
обекти - общинска собственост, чрез публични търгове с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
28. Отдаване под наем на самостоятелни
обекти - общинска собственост, чрез публични търгове с явно наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
29. Промяна на Договор за управление
на „Многопрофилна болница за активно
лечение - Тутракан” ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
30. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 763
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА,
чл. 25, ал. 7 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала във
връзка с чл. 270 и чл. 273 от ТЗ Общински
съвет- Тутракан:
1. Приема годишен отчет на ликвидатора.
2. Приема заключителния баланс и пояснителния доклад към баланса.
3. Общински съвет- Тутракан освобождава от длъжност и от отговорност ликвидатора на „Комунални дейности” ЕООД в
ликвидация - М. Р. М.
4. Задължава ликвидатора да извърши
необходимите действия за заличаване на
дружеството в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 764
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26 а, ал.5 от
Закона за народните читалища Общинският
съвет приема Докладите на читалищата в
Община Тутракан за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства
през 2018 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 765
На основание чл.21, ал.1, т. 12, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 197, ал.3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, Общински
съвет - Тутракан:
Приема Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие за 2019 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 766
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ, във
вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 11, ал. 1, т. 4,
предложение „първо” от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата за
собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала,
приета с Решение № 135 по протокол №11
от 12 май 2008 г. на Общински съвет Тутракан Общински съвет Тутракан ПРИЕМА
Отчет за дейността на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Тутракан”

ЕООД за 2018 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 767
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 6 от Наредба за реда
за учредяване на търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване
правата на собственост на Общината в
търговски дружества с общинско участие
в капитала, приета с Решение № 135 по
протокол № 11 от 12 май 2008г. от Общински Съвет гр.Тутракан, Общински съвет
Тутракан избира регистрирания одитор
Е. М. Г. с рег.№ XXX, който да извърши
задължителен независим финансов одит
на годишния финансов отчет за 2019г.
на „Многопрофилна болница за активно
лечение Тутракан” ЕООД.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 768
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация , чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона
за социалното подпомагане и чл.36 /б, ал.4
и ал.5 от Правилника за прилагане на закона
за социално подпомагане , Общински съвет
гр. Тутракан
ПРИЕМА Годишен план за действие по
изпълнението на Областната стратегия в
Община Тутракан за период 01.01.2019
г. - 31.12.2019 г. и 01.01.2020 - 31.12.2020 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 769
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА -Актуализиран поименен списък за разпределението на плана
на капиталовите разходи към 30.04.2019 г.
2. Възлага на кмета на Община Тутракан
да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2019 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 15, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 770
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона
за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 и
чл. 18, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси,
Общински съвет гр. Тутракан реши:
1. Да бъде проведена процедура за
възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно Списък - приложение № 1, включващ линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми от
квотата на Община Тутракан, по реда на
Закона за обществените поръчки.
2. Определя градските и междуселищните линии и курсовете по тях, съгласно
Списък - приложение №1, които ще бъдат
обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване
на норматив за относителен дял на тези
курсове, както следва:
2.1. за превози по градски линии - 35 %
от общия брой курсове;
2.2. за превози по междуселищни линии
- 35 % от общия брой курсове по линиите
от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от
квотата на общината.
3. Във връзка с изискването на чл.113,
ал.1 от ЗОП, определя срока на договора
от 5 /пет/ календарни години, считано от
датата на сключване.
4. В съответствие с чл.2 от Наредба №
2 от 15.03.2002 г. и чл.10, ал.1 от ЗОП в
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СУДОКУ

27.06-3.07. 2019 г.

Работа
Фирма набира строителни работници за
изпълнение на покривни, шпакловъчни,
бояджийски, кофражни и бетонови дейности
за обекти в гр.Тутракан.
За информация:тел.0898 511 589

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 56 от 16.05.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 792
ДНЕВЕН РЕД:
1. Поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект ИСУН № BG16M1OP002-1.009-002
„Инвестиционен проект за изграждане на
ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан”, финансиран
чрез ДБФП №16M1OP002-1.009-0002-C01
по ОП „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд
на Европейския съюз по процедура чрез
директно предоставяне „Изпълнение на
ранни ВиК проекти – компонент 2” на конкретен бенефициент Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Приемане на Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби в община
Тутракан за 2019 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Отпускане на еднократна помощ
на Айджан Неджми Нешели с ЕГН
750416ХХХХ, гр. Тутракан, ул. "Ал. Невски" № 35.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За – 16,
Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 793
На основание чл. 21, ал. 1, т.10, т.24,
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 3, чл.13, чл.16, чл. 17 и чл.19 „а„
от ЗОД, Общински съвет Тутракан дава
съгласие:
1. Община Тутракан да сключи договор за кредит с „Фонд за органите
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински
дълг с цел реализацията на проект: „№
BG16M1OP002-1.009-002 „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ
и доизграждане на канализационна
мрежа в гр.Тутракан”, финансиран чрез
ДБФП №16M1OP002-1.009-0002-C01
по ОП „Околна среда 2014-2020г.”,
съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по процедура
чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент
2” на конкретен бенефициент Община
Тутракан ”, финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020г.”,
съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по процедура
чрез директно предоставяне „Изпълнение
на ранни ВиК проекти – компонент 2” на
конкретен бенефициент Община Тутракан ” при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 4 121
350 / Четири милиона сто двадесет и една
хиляди триста и петдесет лева)
• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – дългосрочен дълг,
поет с договор за общински заем
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 180 месеца,
считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
, целеви средства за капиталови разходи
от ЦБ и изравнителна субсидия.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата
банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи
приходи на община Тутракан, по чл. 45,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон
за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Тутракан по
чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона
за публичните финанси, включително и
тези, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета
на Община Тутракан да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на
ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог,
както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 794
На основание чл. 21, ал.1, т.12 и чл.17,
ал.1, т.3, 5 и 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба за условията и реда за осъществяване закрила
на деца с изявени дарби, Общински съвет
Тутракан приема Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби в
община Тутракан за 2019 година.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 16, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 795
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет гр. Тутракан отпуска
еднократна помощ на А. Н. Н. с ЕГН
750416ХХХХ , гр. Тутракан, ул. „Ал.
Невски” № 35 на стойност 1000.00 лева.
Гласували поименно: 16 съветника,
За – 12, Въздържали се – 4, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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таМ, краЙ реката...

Спортен празник вместо
край на учебната година

С

промяна на законовата уредба, от учебната 2018/2019 година
на 15 юни учебни занятия
приключват само учениците от пети и шести клас.
По идея на педагогическите
колективи на ОУ "Отец
Паисий”, с.Стефан Караджа
и ОУ "Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сокол, община Глави-

подкрепят колектива и
учениците от училището и
подпомагат учебния процес.
И двамата се включиха в
спортните игри, а накрая
дариха на всяко училище
по две футболни топки и
осигуриха почерпка за учениците.
Официални гости бяга и
Соня Петкова, зам.-кмет на
Община Главиница и Мюмюне Хаккъ, началник на отдел
,,Хуманитарни дейности”,
които дариха на всяко едно
от училищата по една волейболна топка.
Според думите на учениДомакин бе училището в
с.Сокол. Учителите от ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий”
предварително бяха изготвили график, по който ще
протече денят. Най-напред
учениците премериха сили
в спорта тенис на маса,
впоследствие имаше организиран футболен мач, като
отборите бяха смесени - с

27.06-3.07. 2019 г.

НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1873" - Тутракан

Лятна програма
- юли и август КИНО В ПАРКА
(21:00 ч., Крайдунавски парк под Читалището,
датите ще бъдат публикувани във Фейсбук)
РАЗУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ХОРА
(за деца, вторник и четвъртък, 17:00 ч.)
ШКОЛА ПО СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
(пон., ср. и петък, 16:00 ч.)
ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ
(понеделник, сряда и пететък, 16:00 ч.)
КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ
(понеделник и сряда, 14:00 ч.)
K – POP
(понеделник и сряда, 12:00 ч., такса: 3 лв.)
ЗАБАВНО ПИСАНЕ
(за деца с интерес към писането и креативно мислене, вторник и четвъртък, 14:00 ч., мин. 4 участника)
НЕМСКИ ЗА ДЕЦА
(вторник и четвъртък, 15:00 ч., мин. 4 участника)
УЧИЛИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЯ
(вт. и четв., 16:00 ч., читалищна б-ка/Крайдунавски
парк, мин. 4 участника)
ФОТОВАКАЦИЯ
(само август при мин. 4 участника)

ница, ученици и учители от
двете училища отбелязаха
приключването на учебната
година чрез провеждане на
съвместен спортен празник. Той се проведе на 14
юни, ден, който и двете
училища обявиха за неучебен на основание чл. чл.
105, ал. 4, ал. 5 от ЗПУО.

ученици, както от едното,
така и от другото училище. Смятаме, че по този
начин се възпитава не
само уважение, но и толерантност, организираност,
прецизност и изграждане на
колективен дух.
Към средата на деня в
училището се изви кръшно

българско хоро, в което се
включиха част от учениците. По време на празника
ученици и учители премериха сили в тегленето на
въже, в бадминтон, волейбол и други спортни игри.
Обядът бе осигурен от
домакините, след който
учениците поиграха още и
накрая празникът завърши с
почистване на двора.
На празника присъстваха
Боян и Мариана Томови от
с.Сокол - спонсори на ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий”.
Директорът на училището
Зюбейде Насуф сподели,
че това са хората, които
системно правят дарения,

ците това бе идеалният
начин за приключване на
учебната година, защото
не само спортуваха, но и
намериха нови приятели.
Те изразиха своето желание това да се превърне в
традиция, а ние учителите
веднага се съгласихме. Инициативи от този род не
само сближават учениците
от различни училища, те
възпитават у тях човечност, спортен дух, инициативност и характер.
Анка АТАНАСОВА,
Директор на
ОУ "Отец Паисий”,
с.Стефан Караджа

Програмата е предварителна. Датите могат да
претърпят промяна!
За повече информация: 0893 5040322, chitalishte_
tutrakan@abv.bg и фейсбук: chitalishte.tutrakan
Предварителна заявка се изисква за: Училище по
екология, Фотоваканция, Класически балет, K-POP,
Забавно писане, Немски за деца С четка сред природата. Заявките се подават на място, във Фейсбук
(chitalishte.tutrakan), както и по телефон: 0893 504322
или 0893 504329.

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.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 юни - Кирилка НАКОВА, Мед.сестра, ДГ "Полет",
1 юли - Сезжан НЕДЖИБ, Ст.спец. АФД, Кметство
Тутракан
Суходол, община Главиница
29 юни - Елена ТОМОВА, Главен секретар на Областна
2 юли - Радослав СТОЯНОВ, Ст.лесничей, ДГС-Тутракан
администрация-Силистра
3 юли - Маргарита ВЛАДЕВА, Директор на ОУ "Св.
30 юни - Айтен ВЕХБИ, Център за обществена под- Св.Кирил и Методий", с.Нова Черна
крепа, гр.Тутракан
3 юли - Любка АНГЕЛОВА, Домакин Клуб, Община
30 юни - Ерхан МЕХМЕД, Общински съветник, ОбС- Тутракан
Главиница

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