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Млади тутраканци възстановяват
картата на България в
местността "Стомната"

Цена 0.70 лв.

ЛАБОРАТОРИЯ
* РАМУС*
ИЗВЪРШВА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НЗОК И ПЛАТЕНИ:
хематология, биохимия, микробиология, паразитология, кръвна група, туморни маркери, вирусология,
здравни книжки, детски градини.
Адрес:
Тутракан, ул. „Александър Стамболийски“ 2А
(“Старата автогара“)
Понеделник-Петък – 7:30-14:30 ч.
Тел.: 0878 474 316

Калина ГРЪНЧАРОВА
последния ден на август и в първия на
септември група млади хора от Тутракан обединени от една идея - да

В

на стр. 8

Историята на Тутракан и Кълъраш
"оживява" във виртуална реалност
Модерен българо-румънски
културен проект ще
развива туризма на двата
бряга на Дунава
Уважаеми жители на
Община Ситово,
Денят на Съединението е забележителен пример за това как малките
народи, когато са обединени от обща цел, могат
да творят велики дела, отекващи във вечността.
В навечерието на 6-ти септември приемете
нашите пожелания за здраве и успешни начинания!

Честит празник!
на стр. 4

Уважаеми съграждани,

Уважаеми съграждани,
Съединението на Княжество
България и Източна Румелия
безспорно е един от най-значимите
върхове в историята ни.
Време е за истинско осъзнаване
на завещания ни идеал „Съединението прави силата”.
Да сведем глави в знак на
признателност пред силата
на духа на патриотите, радетели
на идеята за единна България.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честит празник!

На онзи паметен 6 септември
през 1885 г. българският народ
показва, че има волята и куража да поеме отговорността за
собствената си съдба и да живее
в свободна и обединена България.
Уроците по родолюбие от решителните дни на 1885 г. ни задължават да помним, че
„Съединението прави силата“.

Честит празник!

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

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

Уважаеми жители на
Община Главиница,
ɋɴɟɞɢɧɟɧɢɟɬɨ ɠɢɜɟɟ ɜ ɫɴɪɰɚɬɚ ɧɚ
ɜɫɢɱɤɢɛɴɥɝɚɪɢɢɜɞɟɧɤɚɬɨɫɟɩɬɟɦɜɪɢɫɴɛɭɠɞɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɧɢɝɨɪɞɨɫɬ
ɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɤɴɦɛɴɞɧɢɧɢɬɟ
ɧɚ ɋɜɨɛɨɞɧɚ ȿɞɢɧɧɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚ
ɋɬɚɛɢɥɧɚɢȾɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɁɚɞɟɧɹɨɛɟɞɢɧɢɥȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɩɪɢɟɦɟɬɟɢɫɤɪɟɧɢɬɟɧɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɡɚ
ɡɞɪɚɜɟɭɫɩɟɯɢɢɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɟ
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Честит
празник!
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РЕГИОН

НОВИНИ
НОВ КЛУБ "ТРАДИЦИЯ"
Най-новият клуб на национално дружество "Традиция" е учреден в Попово. Това е 38-мият клон, който
е именуван "Таньо войвода", каза инициаторът Румен
Димитров. „Всяка година се прави поход по стъпките
на четата на Таньо Войвода от Тутракан до Попово.
Искаме да направим възстановка, да покажем как е
станала битката и как е загинал Таньо войвода“,
заяви той.
Учредителното събрание на новия клуб е било в
местността "Керчан баир" край село Априлово - лобното място на войводата Таньо Стоянов. В Клуба членуват осем родолюбци. Те вече шият униформите си.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви са погасени на 27 август в
Тутракан. Няма материални щети. Спасени са жилищни
сгради.
60 кв. м покрив на къща в село Варненци изгорели
при пожар, възникнал на 29 август около 05:45 часа.
Запалването тръгнало поради подценяване на противопожарните изисквания, след като часове по-рано
в близост били горени сухи растителни отпадъци.
Пожарът бил потушен от екип на РСПБЗН-Тутракан,
преди да унищожи цялата сграда и имуществото в нея.
Пожари в сухи треви на два адреса край село Царев
дол и в района на Главиница са загасили екипи на противопожарните звена на 28 август. Няма материални
щети, спасена е една къща.
33-годишен мъж е загинал при челен удар на управлявания от него лек автомобил „Фолксваген“ и лек
автомобил „Ауди“, шофиран от 25-годишен. Тежкото
пътнотранспортно произшествие е станало сутринта на 30 август в района на село Ситово, сигналът
за него е получен в 05:38 часа. Другият водач е със
счупен крак.
Дежурна оперативна група е извършила оглед, изясняват се причините за произшествието.
Огнеборци от РСПБЗН-Силистра са оказали техническа помощ във връзка с пътнотранспортното
произшествие в района на село Ситово.
Късо съединение причинило пожар в стопански
навес в село Добротица на 31 август около 22:05
часа. Собственикът успял да локализира пожара преди
пристигането на противопожарния екип от РСПБЗНСилистра. Изгоряла част от складирани дърва за огрев.
След намесата на огнеборците пожарът е ликвидиран
и са спасени съседни сгради.
Oще осем пожара в сухи треви и стърнища са загасили екипи на противопожарните звена в Силистренска
област през почивните дни. Няма материални щети.
Спасени са къщи в село Васил Левски и село Искра,
широколистна гора край село Пожарево и царевична
нива край село Бащино.

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 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

4-10.09.2019 г.

Назначени са Общинските избирателни
комисии в Тутракан и Ситово
С
решение № 875-МИ
от 29 август т.г.
Централната избирателна комисия назначи
Общинска избирателна комисия в община Тутракан
за изборите за общински
съветници и за кметове на
27 октомври 2019 г.
В консултациите проведени на 16 август са
участвали представители
на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията,

която има членове в Европейския парламент. Налице
е постигнато съгласие
между участниците в консултациите по отношение
на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община
Тутракан, а протоколът
е подписан без особени
мнения и възражения.
ОИК-Тутракан е в състав от 13 членове. Председател е Айтен Вехби,
зам.-председатели Зой-

ка Стефанова и Невянка
Иванова, секретар - Нурджихан Ибрям, а членове
Сашка Атанасова, Митко
Стойков, Ценка Маринова, Димитринка Рашева,
Снежана дякова, Милко
Маринов, никола Василев,
Цветана Кирова и Марин
Грънчаров.
С решение № 816-МИ от
27 август ЦИК назначи
и Общинската избирателна комисия в Ситово.
Неин председател е Ирена

Русчева, зам.-председатели - Юмюхан Расим и Димитър Димитров, Секретар - Даниела Иванова и
членове - Никола Йорданов,
Радка Карарадова, Ирена Георгиева, Елисавета
Кърова, Йовка Траянова,
Марияна Савова, Ангел
Николов, Иванка Великова
и Емилия Георгиева.
Общинските избирателни комисии встъпват в
правомощията си на 4
“ТГ”
септември 2019 г.

Картина на трудовия пазар в Силистренско
300 безработни са постъпили на работа през м.юли
ɪɟɡɦɸɥɢɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ
ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɫɚ  ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬȾɢɪɟɤɰɢɹɊɟɝɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
Ɋɭɫɟ  Ɂɚɩɨɱɧɚɥɢɬɟ ɪɚɛɨɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɛɟɡɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɫɚ  ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ   ɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɬɟ ɫɴɫ ɫɪɟɞɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨ ɢ
ɜɢɫɲɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɍɫɬɪɨɟɧɢɬɟɧɚɪɚɛɨɬɚɦɥɚɞɟɠɢ
ɞɨɝɨɞɢɧɢɫɚɚɠɟɧɢɬɟ
Ɂɚɟɬɨɫɬɟɨɫɢɝɭɪɟɧɚɧɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɤɚɤɬɨɢɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɫɧɚɦɚɥɟɧɚɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ
ɨɬɨɛɥɚɫɬɬɚ
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ ɫɚ
ɨɫɢɝɭɪɢɥɢ ɡɚɟɬɨɫɬ ɧɚ ɩɴɪɜɢɱɧɢɹ ɩɚɡɚɪ ɧɚ  ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɋ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ
ɧɚɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɞɪɭɝɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɫɚ
ɧɚɟɬɢɩɨɦɟɪɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚ
ɡɚɟɬɨɫɬɢɫɯɟɦɢɩɨɈɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɱɨɜɟɲɤɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢª
Ɉɛɳɨ ɨɛɹɜɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɸɥɢ
ɫɜɨɛɨɞɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ

П

ɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɫɚ
ɉɪɟɡ ɦɟɫɟɰɚ ɬɴɪɫɟɧɟɬɨ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɜ ɪɟɚɥɧɚɬɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ
ɡɚɹɜɟɧɢɬɟ ɨɛɳɨ  ɦɟɫɬɚ
ɜ ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɞɟɣɧɨɫɬɢɧɚɣɦɧɨɝɨɫɜɨɛɨɞɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚɫɚɡɚɹɜɟɧɢɨɬ
ɩɪɟɪɚɛɨɬɜɚɳɚɬɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ   ɬɴɪɝɨɜɢɹɬɚ  
ɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨ  ɫɟɥɫɤɨɬɨ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ
 ɢɞɪ
ɉɨ ɦɟɪɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɡɚɟɬɨɫɬ ɢ ɫɯɟɦɢ ɩɨ Ɉɉ ɊɑɊ ɜ
ɛɸɪɚɬɚɩɨɬɪɭɞɚɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ ɩɪɟɡ ɸɥɢ ɫɚ ɡɚɹɜɟɧɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ
Ʉɴɦ ɤɪɚɹ ɧɚ ɸɥɢ ɜ ɬɪɢɬɟ
ɛɸɪɚ ɩɨ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬ ɋɢɥɢɫɬɪɚ±ɋɢɥɢɫɬɪɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢ Ⱦɭɥɨɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɫɚ  ɤɚɬɨ ɫɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɥɟɤɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɩɪɹɦɨ ɸɧɢ ɫ  ɞɭɲɢ  ɩɨɪɚɞɢɧɚɦɚɥɹɜɚɳɨɬɨɬɴɪɫɟɧɟ
ɧɚɤɚɞɪɢɡɚɫɟɡɨɧɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ʉɚɬɨɬɴɪɫɟɳɢɪɚɛɨɬɚɥɢɰɚɫɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɢɡɚɟɬɢ
ɭɱɚɳɢɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɢ
Ɋɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ

ɡɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɟ
ɤɚɬɨ ɫɟ ɡɚɩɚɡɜɚ ɫɩɪɹɦɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɹɦɟɫɟɰȼɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɫ ɸɥɢ  ɝ ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɟɩɨɧɢɫɤɨɫ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢ ɩɭɧɤɬɚ ɇɚ ɛɚɡɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɧɚȺɝɟɧɰɢɹɬɚɩɨɡɚɟɬɨɫɬɬɚ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɡɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɡɚ ɸɥɢ  ɝ ɟ  ɧɚ ɫɬɨ
ɢɡɱɢɫɥɟɧɨ ɤɚɬɨ ɞɹɥ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɜ ɛɸɪɚɬɚ ɩɨ
ɬɪɭɞɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ ɥɢɰɚ ɤɴɦ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɢɬɟɥɢɰɚ
ɧɚ±ɝɨɞɢɧɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ
ɩɪɢɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟ
ɉɨɨɛɳɢɧɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚɬɚ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɟɧ
ɛɪɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ ɢɦɚ
ɫɥɟɞɧɢɹ ɜɢɞ ɧɚɣɜɢɫɨɤɨ ɟ
ɪɚɜɧɢɳɟɬɨɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɜ
ɨɛɳɢɧɚ Ʉɚɣɧɚɪɞɠɚ ± 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɥɢɰɚɫɥɟɞɜɚɬ ɨɛɳɢɧɢɬɟ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ 
Ⱥɥɮɚɬɚɪ±
 ɋɢɬɨɜɨ ±  
Ⱦɭɥɨɜɨ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ±ɢɧɚɣɧɢɫɤɨ
ɜ ɨɛɳɢɧɚ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ± 

ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬ-

ɧɢɬɟɥɢɰɚ ɫɩɪɟɫɬɨɣɧɚɛɨɪɫɚɬɚɧɚɞɝɨɞɢɧɚ ɤɴɦɤɪɚɹɧɚ
ɸɥɢɫɚ  ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɬɚ Ɉɬ ɬɹɯ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ɫɚ ɧɚɞ  ɧɚ ɫɬɨ
ɚ ɬɟɡɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ ɩɨɧɢɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɚ
ɉɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɩɪɢɡɧɚɤ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢ
ɫɚ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ± 
ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɮɟɫɢɢ ±
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ±
ɋɩɨɪɟɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɨɬ
ɨɛɳɢɹ ɛɪɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɜɨɛɥɚɫɬɬɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬɬɟɡɢɫɨɫɧɨɜɧɨɢɩɨ
ɧɢɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɯɨɪɚɬɚɫɴɫɫɪɟɞɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɚɚɜɢɫɲɢɫɬɢɬɟ±
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢ ɝɪɭɩɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɱɟ
ɧɚɣɝɨɥɹɦɫɟɡɚɩɚɡɜɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬɞɹɥɧɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɢɬɟ
ɧɚɞɝɨɞɢɧɢ±ɨɬɜɫɢɱɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɡɢɨɬɞɨ
ɝɨɞɢɧɢɫɚɚɦɥɚɞɟɠɢɬɟ
ɞɨɝɨɞɢɧɢ±
Ɉɬ ɨɛɳɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ
ɥɢɰɚɬɚ ɫ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɚ

От ДФ "Земеделие" информират:

До 25 септември се удължава срока за авансови
плащания по Лозаро-винарската програма
ɪɨɤɴɬɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɡɚɚɜɚɧɫɨɜɢɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɝɩɨɦɹɪɤɚ
Äɉɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɹ ɧɚ ɥɨɡɹ³ ɢ ɩɨ ɦɹɪɤɚ
Äɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ³
ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ ɧɚ ɥɨɡɚɪɨ
ɜɢɧɚɪɫɤɢɹ ɫɟɤɬɨɪ ɇɉɉɅȼɋ 
 ±  ɝ ɫɟ ɭɞɴɥɠɚɜɚ
ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɉɪɨɦɹɧɚɬɚ
ɟ ɭɬɜɴɪɞɟɧɚ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ

С

ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ  ɨɬ  ɝ ɡɚ
ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɢ ɪɟɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ ɩɨɦɨɳ
ɩɨ ɇɉɉɅȼɋ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢ ɜ
ÄȾɴɪɠɚɜɟɧɜɟɫɬɧɢɤ³ ɛɪɨɬ
ɚɜɝɭɫɬɝ 
ɉɪɨɟɤɬɢɩɨɦɹɪɤɚɬɚɡɚɩɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɟɢɤɨɧɜɟɪɫɢɹɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɯɚ ɨɬ  ɹɧɭɚɪɢ ɞɨ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢɝɚɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ±ɨɬɞɨ
ɸɧɢɝɋɥɟɞɨɬɱɢɬɚɧɟ

ɧɚɨɫɬɚɬɴɱɟɧɧɟɭɫɜɨɟɧɪɟɫɭɪɫ
ɩɨɦɹɪɤɚɬɚɡɚɤɨɧɜɟɪɫɢɹɛɟɲɟ
ɜɡɟɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɜɨɪɢ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɩɪɢɟɦ ɩɨ ɧɟɹ
ɜɩɟɪɢɨɞɚɚɜɝɭɫɬɝ
ɍɞɴɥɠɚɜɚɧɟɬɨɧɚɫɪɨɤɨɜɟɬɟ
ɞɨ  ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ ɳɟ ɨɫɢɝɭɪɢ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɧɚɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɚɜɚɧɫɨɜɨ ɩɥɚɳɚɧɟ ɨɬ ɛɟɧɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ
ɫɤɥɸɱɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡɚ 

ɝ ɩɨ Ʌɨɡɚɪɨɜɢɧɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɐɟɥɬɚ ɟ ɩɨɞɨɛɪɨɬɨ ɢ
ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɤɨɢɬɨȿɋɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɚɫɬɪɚɧɚɬɚɧɢɨɬȿɎȽɁ
ȻɸɞɠɟɬɴɬɧɚɇɉɉɅȼɋ
 ɡɚ ɰɟɥɢɹ ɩɟɬɝɨɞɢɲɟɧ
ɩɟɪɢɨɞɧɚɞɟɣɫɬɜɢɟɩɨɜɫɢɱɤɢ
ɦɟɪɤɢ ɨɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɟ ɛɥɢɡɨ
 ɦɥɧ ɥɜ ɤɚɬɨ ɨɬ ɬɹɯ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ  ɝ ɫɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɦɥɧɥɜ

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 септември 2019 г.
1 чистач/хигиенист – няма изискване за заемане;
1 заварчик – средно образование, обекти на работа
в страната;
6 работници, сглобяване на детайли – основно образование, обекти на работа в страната;
1 библиотекар – висше образование – библиотечно –
информационни науки и архивистика;
1 касиер, основно образование
2 търговски сътрудници, средно образование, компютърна грамотност
6 продавачи, разносна търговия, средно образование,
работно място – гр.Радомир, предлага квартира
4 шивачки, без образование, желателно е предишен
опит
1 продавач-консултант, средно образование
4 оператори производствена линия., за лица с ТЕЛК

, средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език
говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по специалността– 1 год
5 готвачи, средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери, средно образование, английски език говоримо – B1
5 рецепционисти, средно образование, английски език
говоримо – B1
5 сервитьори, средно образование, английски език
говоримо – B1
1 лекар, висше образование „Медицина“
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

Бюджет, образование - теми на
сесията на Общински съвет-Тутракан

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщински съвет-Тутракан проведе редовно заседание на 29
август. Най-напред бе разгледан и приет отчетът за
изпълнение на Бюджет 2018
на Община Тутракан.
Ден по-рано отчетът бе
представен на публично
обсъждане съгласно изискванията на закона. В
залата присъстваха само
общински служители, директори на детски градини
и на Дома за стари хора,
граждани липсваха. На тази
среща кметът д-р Димитър
Стефанов благодари на служителите за съвместната
работа. "Вървим по един
път" - каза той. Отчетено
е, че въпреки ограничения
финансов ресурс, е свършена много работа. Дадени
бяха конкретни примери в
социалната и културната
сфера. Факт е, че за Тутракан вече се чува и той стана културна дестинация.
Тутраканска община е
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сред първите в страната,
които отделят средства 10 хиляди лева годишно, за
подпомагане на семейства
с репродуктивни проблеми.
Той е петият град, който
ще домакинства инициативата на фондация "Искам
бебе" - "Училище за бременни жени", която ще се проведе на 28 септември т.г.
За 8 години са асфалтирани 37 улици в Тутракан,
посочи още кметът.
През миналата година
най-много средства от
общинския бюджет са изразходвани за образование
- 4 840 516 лв., за социално
осигуряване, подпомагане
- 1 046 486 лв., за култура, спорт и религиозни
дейности - 1 273 254 лв.
Годината е приключила с
неразплатени разходи в
размер на 1 117 680 лв., в
т.ч. просрочени 908 758 лв.
Очаква се те да нараснат
през следващите години
предвид потребността
от кредит във връзка с

реализацията на проекта
за изграждане на Градска
пречиствателна станция
или т.нар воден цикъл.
Заседанието продължи с
приемане на информация за
изпълнение на Бюджета и
Сметките за средства от
Европейския съюз на Община Тутракан за първото
полугодие на настоящата
година, след което бяха
разгледани докладни записки отнасящи се до образованието и предстоящата
нова учебна година.
Прието бе решение за
допускане на изключение от
минималния брой ученици
в паралелките и за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване
на учебния процес, съгласно
Наредбата за финансиране
на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Във всички общински
училища има маломерни
паралелки. В градските

Уважаеми жители на община Тутракан,
Ръководството на Общинска администрация Тутракан призовава всички
граждани на 14.09.2019 г. да се включим активно в кампанията

ДА ИЗЧИСТИМ
БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО !
Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка или
най-близкия до него тротоар. Община Тутракан ще подсигури необходимите
чували, ръкавици и извозването на отпадъците.
Нека всички ЗАЕДНО да направим света около нас по-чист,
по-уютен и по-зелен.
Начален час - 09:00 часа.
За информация за гр.Тутракан се обадете на тел: 0893411085
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ʿ̣ͣ͘ϮϭͲ̛̏ˁ̛̖̪̯̖̥̬̏͟ʹʿ̡̬̌ͣʿ̡̛̛̬̱̦̭̔̌̏͟ʹʿ̛̛̬̭̯̦̺̖̌
ʿ̡̬̌ͣˈ̨̛̬̭̯ʥ̨̯̖̏͟ʹ̨̖̣̖̦̪̣̺̌̚ʹ̱̣ͣ͘ʥ̶̛̖̣̭̌̌͟
ʿ̡̬̌ͣˁ̡̣̦̌̏́̌͟ʹ̱̣ͣ͘ʥ̡̨̡̛̖̦̭̏͟ʹ̱̣ͣ͘ʤ̦̌ʦ̖̦̯̱̬̌͟
ʦ̵̨̛̻̔̚ʹ̨̖̣̖̦̪̣̺̌̚ʹʥ̨̨̨̨̨̬̯̬̯̬̯̏̌̌̐̌̔̌̏̐̌̌̌
ʥ̨̨̨̬̯̬̏̌̌̐Ą̆̔ʧ̡̨̛̛̬̭̭̯̦̌̔̌̔Ͳ̪̣ͣ͘ϮϭͲ̛̏ˁ̛̖̪̯̖̥̬̏͟
ʿ̡̬̌ͣʦ̛̭̣̌ʸ̡̛̖̭̏͟ʹ̨̖̣̖̦̯̪̣̺̌̌̚
ʿ̣ͣ͘ʻ̡̨̛̣̌ʦ̶̨̪̬̌̌̏͟ʹ̱̣ͣ͘ʽ̖̭̔̌͟ʹ̨̖̣̖̦̪̣̺̌̚ʹ̪̣͘ˁ̴̯̖̦̌ʶ̬̙̌̌̔̌
ʿ̡̬̌ͣʪ̨̛̬̍ˋ̨̛̦̯̱̣̏͟

Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени битови отпадъци
или до тях при запълване на обема им.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на община Тутракан
средни училища недостигът е сравнително малък,
по-тежко е положението в
основните училища в селата. В Цар Самуил има само
една маломерна самостоятелна паралелка, всички
останали са слети - 1 и 3
клас, 2 и 4 клас, 5 и 7 клас.
В Нова Черна всички паралелки са самостоятелни
маломерни.
От общинския бюджет
ще бъде осигурено дофинасиране на тези училища в
общ размер от 57 605 лв.
По докладни записки с три
разпоредителни сделки с
имоти общинска собственост, които бяха също
част от дневния ред на

сесията, бяха приети съответните решения, както
и изменение на Наредбата
за администрирането на
местните такси и цени на
услуги на територията на
Община Тутракан.
Освен това, обект "Изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Тутракан"
бе обявен за обект с първостепенно значение.
В края на заседанието,
от името на Клуба на инвалида в Тутракан, Георги Василев благодари на
кмета на общината за
финансовата подкрепа на
клуба при участията им в
различни фестивали.

на Комисия за защита
Седмично заседание на Областна Членове
от дискриминация ще посетят
епизоотична комисия Силистра
Крайдунавска Добруджа
Ч
В
ɡɚɫɟɞɚɬɟɥɧɚɬɚ ɡɚɥɚ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɛɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɟɞɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ Ɂɚɦɟɫɬɧɢɤ
ɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɋɬɨɹɧ
Ȼɨɧɟɜ ɨɬɤɪɢ ɮɨɪɭɦɚ ɫ ɞɧɟɜɟɧ ɪɟɞ ɜɤɥɸɱɜɚɳ ɞɨɤɥɚɞ
ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɬɚ ɨɛɫɴɠɞɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɨɬɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚ
ɌɉȾɅɋÄȼɨɞɟɧɂɪɢɏɢɫɚɪ³ɡɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɡɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ
ɥɨɜ ɧɚ ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ ɟɥɟɧ ɩɨ
ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɥɨɜɟɧ
ɬɭɪɢɡɴɦɢɞɪ
ȾɪȺɧɟɥɢɹȼɟɥɟɜɚɨɬɈȾȻɏ
ɋɢɥɢɫɬɪɚɞɚɞɨɤɥɚɞɜɚɡɚɚɤɬɭɚɥɧɚɬɚɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɥɚɫɬɬɚɡɚɩɨɱɧɚ
ɢɡɩɥɚɳɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɹɬɚɜɪɚɡɦɟɪɧɚɥɜɧɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɤɚɬɨ ɫɚ ɢɡɩɥɚɬɟɧɢ ɫɭɦɢɬɟ ɜ
ɨɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨɋɢɬɨɜɨɢɋɢɥɢɫɬɪɚɉɪɟɞɫɬɨɢɢɡɩɥɚɳɚɧɟ
ɧɚɫɭɦɢɬɟɜɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȽɥɚɜɢɧɢɰɚɢɫɄɚɥɢɩɟɬɪɨɜɨ
ȼɫɜɢɧɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɜɫɉɨɩɢɧɚ
ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɩɨ
ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹɤɚɬɨɫɟɨɱɚɤɜɚ
ɧɨɜɨ ɡɚɪɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɫɜɢɧɟ
ɬɚɦ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɢ ɞɨ ɦ

ɞɟɤɟɦɜɪɢ Ɉɬɧɨɫɧɨ ɫɜɢɧɟɬɟ
ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɢɜɫɑɟɪɧɨɝɨɪɞɪ
ȼɟɥɟɜɚɭɬɨɱɧɢɱɟɟɧɚɦɚɥɟɧ
ɛɪɨɹɬɢɦ
ɂɧɠɄɢɪɢɥɄɨɥɟɜ±ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ Ɍɉ ȾɅɋ Äȼɨɞɟɧɂɪɢ
ɏɢɫɚɪ³ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ
ɧɚ Ɉɛɥɚɫɬɧɚɬɚ ɟɩɢɡɨɨɬɢɱɧɚ
ɤɨɦɢɫɢɹ ɞɚ ɪɚɡɪɟɲɚɬ ɧɟɨɬɥɨɠɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɌɉȾɅɋÄȼɨɞɟɧɂɪɢ
ɏɢɫɚɪ³±ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧɥɨɜɧɚ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧɟɥɟɧɩɨɥɢɧɢɹɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɥɨɜɟɧ ɬɭɪɢɡɴɦ
Ɍɨɣɩɨɞɱɟɪɬɚɱɟɢɦɚɫɤɥɸɱɟɧɢɞɨɝɨɜɨɪɢɨɬɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨɧɚɤɨɢɬɨɳɟɫɟɩɪɟɬɴɪɩɹɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɡɚɝɭɛɢ ɨɬ ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨ
ɊɟɲɟɧɢɟɬɨÄɈɛɥɚɫɬɧɚɟɩɢ-

ɡɨɨɬɢɱɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɞɨɩɭɫɤɚɧɟɨɬɥɨɠɧɢɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɨɬ ɥɢɰɚ ɤɨɢɬɨ ɧɹɦɚɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ ɩɪɟɬɴɪɫɜɚɧɟɬɨ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɜɚɧɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɚɧɟ ɧɚ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɟɬɨ Ⱥɑɋ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫ ɬ ,,, ɨɬ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋɊȾ
ɝɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚ
ɧɚ ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ɯɪɚɧɢɬɟ ɢ
ɝɨɪɢɬɟɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚɞɨɩɭɫɤɚ
ɫɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧɥɨɜɧɚɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧɟɥɟɧɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ
ɧɚ ȾɅɋ Äȼɨɞɟɧɂɪɢ ɏɢɫɚɪ³
ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ
ɫɤɥɸɱɟɧɢɬɟɞɨɝɨɜɨɪɢɫɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢɉɪɢɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɝɨɪɟɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɞɚ

ɫɟ ɫɩɚɡɜɚɬ ɫɬɪɢɤɬɧɨ ɦɟɪɤɢɬɟ
ɡɚ ɛɢɨɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ ɛɢɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ³
ɋɥɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹ
ɩɨ ɩɨɜɞɢɝɧɚɬɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɛɟ
ɨɮɨɪɦɟɧɨɡɚɩɢɬɜɚɧɟɞɨɆɁɏȽ
ɩɨɧɹɤɨɢɜɴɩɪɨɫɢɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫȺɑɋɫɴɫɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟɤɚɤɬɨ
ɫɥɟɞɜɚɭɞɴɥɠɟɧɥɢɟɫɪɨɤɴɬ
ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɩɢɫɴɰɢ  ɜ
ɆɁɏȽɫɴɫɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɩɨɞɥɟɠɚɳɢɧɚɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟɢɚɤɨɟ
ɬɚɤɚɤɚɤɴɜɟɤɪɚɣɧɢɹɬɫɪɨɤ"
Ⱥɤɨ ɫɪɨɤɴɬ ɧɟ ɟ ɨɮɢɰɢɚɥɧɨ
ɭɞɴɥɠɟɧ ɤɚɤɜɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɬ ɫɬɨɩɚɧɢɬɟɤɨɢɬɨɧɟɫɚɩɨɩɚɞɧɚɥɢ ɜ ɫɩɢɫɴɰɢɬɟ ɚ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɧɚ ɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟ" ȼ ɤɚɤɴɜ
ɩɟɪɢɨɞɫɥɟɞɜɚɞɚɫɚɡɚɤɥɚɧɢ
ɩɪɚɫɟɬɚɬɚ ɜ ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɚɬɚ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɧɚɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟ"
Ɂɚɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɫɬɨɩɚɧɫɤɢ ɨɛɟɤɬɢ ± ɩɨ ɤɚɤɴɜ ɧɚɱɢɧ
ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɤɚɠɟ ɱɟ ɜ
ɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɬɨ ɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɧɨ
ɞɨɦɚɲɧɨ ɩɪɚɫɟ ɫɴɳɨɬɨ ɟ
ɡɚɤɥɚɧɨ ɜ ɩɨɫɨɱɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ
ɢ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹ
ɧɚɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨ"
Ʉɨɩɢɟ ɨɬ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɢɡɩɪɚɬɟɧɨ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɱɥɟɧɨɜɟ
ɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹɬɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ȻȺȻɏ ɢ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ
ɧɚɨɛɳɢɧɢɨɬɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ

леновете на
Комисията
за защита
от дискриминация
София ще
бъдат на посещение в област
Силистра в периода 19-21.09.2019
г.
На 21.09. те
ще присъстват
в тържественото заседание на
Общински съвет
Тутракан, където ще поднесат
плакет в чест
на празника на
града.
На 20.09. от
10.30 ч. в зала
„Истър“на хотел
„Дръстър“ е срещата с кметове на
общините, с представители на държавната власт и на медиите на територията
на област Силистра.
Целта на посещението в Крайдунавска
Добруджа е представяне пред държавните
и общинските органи

на Закон за защита
от дискриминация и
дейността на КЗД
за регион Силистра.
Също така ще бъде
представена и кампанията „Достъпна
България“ и ще бъдат отличени няколко
сгради с архитектурна достъпност за хора
с увреждания.
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поетично
Историята на Тутракан и Кълъраш
"оживява" във виртуална реалност
Модерен българо-румънски културен проект ще
развива туризма на двата бряга на Дунава
зключително богатата история и култура на Тутракан и
румънският град на отсрещния бряг на Дунава –
Кълъраш, ще „оживее” във
виртуален музей и ще бъде
новата атракция за местните жители и туристите.
Това е амбициозната
цел, която си поставя новият съвместен проект на
двете селища. Стартът
му бе обявен на 30 август
на съвместна конференция пред представители
на медиите, участници и
граждани от организаторите – Исторически музей
Тутракан и Музей на долен
Дунав Кълъраш, Румъния.
Проектът, наречен „Иновативен културен мост
за устойчиво регионално
развитие” е финансиран
от Европейския съюз и
си поставя амбициозната
цел да развие културния и
исторически туризъм от
двете страни на Дунава
и най-вече да предизвика

И

интереса на младите към
историята и културата на
двете селища в региона.
В хода на проекта, туристите, които посещават
организирано или случайно
Тутракан или Кълъраш, ще
имат уникалния шанс да
се запознаят с историческите факти и събития

посредством технологии
за виртуална реалност,
които ще им покажат като
на живо случилото се в
хода на столетията.
Крайната цел на проекта е разработването на
устойчива стратегия за
културен туризъм, която
да повиши интереса и броя

на хората, посещаващи
региона. Ще бъдат организирани и три исторически
изложби в Тутракан и Кълъраш, както и специални
археологически работилници за деца.
Туристите ще могат да
се информират и планират
посещенията си и чрез
електронния портал, който
ще съдържа богата база
от данни, снимки, видео и
информация за историята
на културата на региона.
Проектът стъпва на успеха на най-добрите практики, използвани в цяла
Европа за представяне на
исторически обекти. Такива решения се използват в
различни музеи в Италия,
Германия, а данните показват, че благодарение
на тях интересът на посетителите и младите
поколения нараства.
Организаторите любезно
благодарят за ценната
подкрепа и на Община
Тутракан.

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

ǪȢȘȕȐșȍșȐȕȍ
ÄǬȖȉȢȘȊȍȟȍȘ³ȐșȒȈȔȌȈȚȐȒȈȎȈșȐȕȍ
ǰȚȈȏȐȕȖȡȊȚȘȍȊȖȋȐȡȍȗȘȍȔȐȕȍ«
ǭȚȖǹȊȍȚȢȓȗȘȈȏȕȐȒșȍȏȈȌȈȊȈ
ȈȌȖȔȢȚȕȐșȒȘȖȔȍȕȉȍȏȚȍȉȍȗțșȚȖșȚȈȊȈ«
ǹȚȈȚȒȖȚȐșȔȍȊȍȟȍȖșȚȈȘȍȓȐ
ǶȚȔȢȒȈȗȖȚȍȉȍșȔȍșȍȐȘȈȏȉȖȓȍȓȐ
ǵȈȌȧȊȈȔȍșȍȊȒȢȡȐȌȈșȍȊȢȘȕȍȠ
ȐșȖȉȐȟșȐȓȕȖȌȈȕȐȗȘȍȋȢȘȕȍȠ
ǹȚȈȘȐȕȐȚȍșȐȕȐȑșȚȍȉȍȌȈȐȏȎȐȊȍȍȔ
ǯȈȍȌȕȖȌȈșȍȘȈȌȊȈȔȍȐȌȈșȍșȔȍȍȔ
ǴȈȑȟȐȕȈȉȓȈȋȖșȓȖȊȐȧȌȈȗȖȓțȟȐȠ±
ȕȈȊșȧȒȢȌȍȊȢȊȊșȐȟȒȖȌȈșȗȖȓțȟȐȠ
ǰȚȈȚȒȖȚȐȔȍȟȚȈȍȐȎȍȓȈȍșȈȔȖ
ȌȈșȍȖȗȘȍȕȈȚȊȖȑȚȖȏȌȘȈȊȖȘȈȔȖ«
ǺȐșȐȘȈȌȖșȚȏȈȖȟȐȚȍȕȐ
ǩȍȏȚȍȉȕȍȘȈȌȖșȚȕȐșȈȌȕȐȚȍȕȐ«
ǷȖșȓțȠȈȑȔȍǪȢȘȕȐșȍșȐȕȍ
ǲȈȒȉȍȏȚȍȉȎȐȊȖȚȢȚȕȐȡȍȔȐȕȍ"
ǲȖȋȈȚȖȊȍȟȕȐȕȧȔȈȕȈșȊȍȚȈ
ȚȖȋȈȊȈȡȍțșȍȚȐȠȒȈȒȊȖȍșȈȔȖȚȈ
ǷȓȈȟȍȐȚȢȋțȊȈȔȖȧȚȈȌțȠȈ
ȈȐșȒȈȔșȢȓȏȐȚȍșȐȌȈȐȏșțȠȈ«
ǹȗȐȠȓȐșȐȕȍ"ǰȒȈȒȊȖșȢȕțȊȈȠ"
ǯȈșȊȖȧȘȖȌȍȕȌȖȔȌȈȓȐȚȢȋțȊȈȠ"

поетично
Творческа почивка за децата от Школата
по изобразително изкуство и керамика
Д

вудневна екскурзия за
децата от Школата
по изобразително изкуство и керамика до гр.
Хисаря и гр. Калофер организира ръководството на
НЧ "Христо Бонев - 1901 г.",
с.Зафирово. Пътуването се
осъществи на 31 август и
1 септември.
През първия ден - в гр.
Хисаря, децата посетиха и
разгледаха Археологическия
музей, Римските терми и
Римската гробница. За тях
бе организирана и забавна
вечер.
На 1 септември групата
посети гр. Калофер. Там с
интерес разгледаха няколко
забележителности - Националния музей „Христо
Ботев”, Даскал Ботьовото
училище, Възрожденската
църква „Св. Богородица”,
Мемориален комплекс с паметника на Христо Ботев
и Творчески център на Калоферската дантела.
Не пропуснахме да посетим и Ранчо за щрауси и
био продукти „Четири сезона” в с. Скобелево, община
Павел Баня, където децата
останаха много доволни от
видяното.
Посещенията на всички

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Дунавски ноти

обекти бяха съпроводени
от беседи.
Благодарим на шофьора
Реджеб Реджеб за приятното пътуване и доброто
отношение към нас.
Ръководството на читалището благодари за
успешния творчески сезон и
пожелава на децата и тяхната ръководителка г-жа
Лорета Станева здраве,
благоденствие, още успехи
през новия творчески сезон.
Марияна ЛАЗАРОВА
Величка ПЕЙЧЕВА

На Хайгашод Агасян и на всички, които поддържат живо пламъчето на фестивала
„Речни ноти“
Мислиш не виждам и срутени къщи,
мислиш, не чувствам и срам,
щом при градчето родно се връщам
сякаш при Божия храм?
Виждам прозорци слепи, разбити
и обковани със кръст,
и некролози с лица, от които
сякаш ме сочат със пръст!
Мислиш, не виждам как остаряваш?
ала сред парка иди:
В детски колички вечер изгряват
там Витлеемски звезди.
Чуваш ли, старо! Там, сред върбите,
сякаш напук на смъртта
как се надпяват щуро щурците
с всички деца на света!?
Имам надежда! Благовестете,
нека молитви четем,
бийте камбани, свещи палете,
като се ражда дете!
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Тутраканската епопея в
паметта ни 103 години
Попово, подполк.Димитър
Трендафилов - бивш началник на Военно окръжие
- Силистра, кап.III ранг
Янкулов от Военноморски
флот, Хриска Тодорова кмет на с.Садина, община
Попово.
В събитието участваха Представителна
част на Военноморските
сили от военни формирования 38010, 36940 и
Представителният духов оркестър на флота,
Национално дружество
"Традиция" - Силистра,
Комитет "Крум Страшний" - Шумен, Мемориална
чета "Таньо войвода".
Калина ГРЪНЧАРОВА
Национален съборвъзпоменание бе
отбелязана днес
103-тата годишнина от
битката за Тутракан и
освобождението на Добруджа.
В Мемориален комплекс
"Военна гробница - 1916
г." край тутраканското
село Шуменци бе отслужена панихида в памет
на загиналите български,
румънски и германски войници и офицери от отец
Михаил и отец Йордан.
Тук са погребани над 8
хиляди бойци - победители и победени.
Гости на възпоменанието бяха народните
представители Искрен
Веселинов и Александър
Сабанов от Коалиция
"Обединени патриоти" и
Пенчо Милков от БСП,
Радослав Симеонов гл.експерт в Дирекция
"Социална политика и военно-патриотично възпи-

С

тание" на Министерство
на отбраната, полк.Ремус
Маковей - председател
на Асоциация "Култ към
героите", Констанца, Румъния, Кристиян Крачун
- Асоциация на военните
ветерани, Констанца,
Румъния, Данаил Николов
- председател на ОбСТутракан, полк.Трифонов
- зам.-кмет на община

Строят на почетният
караул, бе приет и поздравен от началника на
щаба на в.ф. 38010 капитан III-ти ранг Пламен
Янкулов.
Събитията от онези
бурни времена припомни
в словото си кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов.

Поздравителен адрес
от името на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов поднесе гл.експерт
във военното министерство Радослав Симеонов.
Поздравителен адрес
до кмета на общината е
получен и от президента
на република България
Румен Радев.
С юбилеен медал "100
години от Първата световна война" бе награден
почетния гражданин на
Тутракан Стив Хараламбиев.
С едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите, а пред
обелиска, на който на
български, румънски, немски и арабски е изписано
"Чест и слава на онези,
които са знаели да мрат
за своето Отечество",
бяха поднесе венци и
цветя.

За пети път - Форум „Българско наследство" в Балчик
Кишинев, Мелитопол и български
институции от Копривщица, Карлово, Велико Търново и др.
След обяд разгледахме филателната изложба, богата с архивни
и съвременни пощенски марки.
Форума продължи с конференция
на етнографска тема. Изложения
направиха Йордан Георгиев, Снежана Генчева от Силистра на тема
за преселението на българите
свързани с исторически събития
в района. Техните доклади ще
влязат в следващото издание на

Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹəɤɨɜɚɩɨɜɪɟɦɟɧɚɮɨɪɭɦɚ

рад Балчик на брега на
нашето черноморско крайбрежие, богат с крайморска
красота и исторически събития,
събра в края на август историци
от 4 държави на четиридневен
Форум „Българско наследство".
За пети пореден път тук се стекоха
творци от четири посоки, за да
докажат своята принадлежност
към българския род и да посетят
своята Родина.

Г

Имах удовлетворението за втори
път да присъствам на този уникален израз на обич към България
по покана на г-жа Маруся Костова
- председател на Форума.
Програмата бе наситена с планирани разнообразни дейности
свързани с темата. Сутринта на 28
август ТИЦ ”Мелницата” намираща
се на брега на морето се изпълни
с млади хора облечени с красиви
български носии. От тях лъхаше на

към събитията продължиха и след
изложението.
С пъстрота, младост и емоции
премина шествието от брега на
морето, до паметника на падналите
войни от Първата и Втората световни войни от Балчик. С красиви
носии, носещи плакати преминаха
групи от гостуващите райони на
Балканите. По пътя на шествието
се поставяха цветя и венци на
паметниците на Кирил и Методий,
Любен Каравелов, артиста Константин Кисимов.

младост, а усмивките им създаваха
настроение. Групите слязоха от
автобусите, прекосили Румъния,
пътували от далечните Молдова,
Бесарабия и Тараклия. Пристигна
и автобус с българско население от
Тулчанско, Румъния. Не липсваха
етнографски групи и от различни
райони в България.
Зарадвах се на познатите от
Демократичния Български съюз в
Букурещ - проф. Лука Велчев, Любомир Николов и придружаващи
познати на мен лица. Програмата
започна с конференция посветена ɉɪɨɮɅɭɤɚȼɟɥɱɨɜɢɅɸɛɨɦɢɪɇɢɤɨɥɨɜɨɬȾɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɹ
на живота, дейността и творчест- ɫɴɸɡɧɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟɜɊɭɦɴɧɢɹɫɞɢɪɟɤɬɨɪɚɧɚɮɨɪɭɦɚɆɚɪɭɫɹ
вото на великия българин Любен ɄɨɫɬɨɜɚɢɋɧɟɠɚɧɤɚȽɟɧɱɟɜɚɢɃɨɪɞɚɧɄɚɫɚɛɨɜɨɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
Каравелов. Изнесоха се много
Вечерта в салона на Читалищефакти за революционния и литера- сп. "Форум".
С вълнения и емоции представих то официално бе открит петият
турен живот на великия българин.
Авторите на разработките бяха от книгата си „Наказания без прес- Форум „Българско наследство".
Молдова, Бесарабия, Тараклия, тъпления". Дебатите и интересът Кметът на Балчик Николай Ангелов

поздрави участниците и присъстващите, извърши бе и водосвет от
двама балчишки свещеници.
Насладихме се на фолклорната
програма на танцов състав” Партньори” от Кюстендил. Удивителен
концерт, с фолклорни изпълнения
на талантливи изпълнители оставиха без дъх публикатата.
Морската утрин на 29 август
продължи с фолклорен конкурс
с участие на представители на
български Читалища от Молдова,
Бесарабия, Румъния /Саръ гьол/
и български групи. Песните и
танците удивиха публиката с колоритността на костюмите, хореографията и талантите на малки
и големи. Силно впечатление
направи възрастта на участниците
- от 4-5 годишни до неопределена
възраст на участниците, от няколко
поколения.
Петъчният ден продължи с дискусия по представените доклади.
Всички участници получиха, грамоти и награди.
След като присъстваш на такъв
форум, не може да не изпиташ
удовлетворение и да се заредиш с
чувство на любов към всичко българско и вярата, че българското не
умира дори и в други земи, далече
от Родината.
Организацията на удивителната
програма е благодарение на богатия дух на организаторката - Маруся Костова - човек с неизчерпаема
енергия, сила и патриотизъм!
Анастасия ЯКОВА
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 58 от 25.07.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 817
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на Общински съвет-Тутракан и неговите комисии за периода от 01 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г.
Докладва: Председател ОбС- Тутракан
2. Върнато за ново разглеждане Решение №816 по Протокол №58 от 26.06.2019 г.
Докладва: Председател ОбС- Тутракан
3. Отчет на Кмета на Община Тутракан за
изпълнение решенията на Общински съвет
за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 31.07.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Предложение за включване на Детска
градина „Патиланчо” и Детска градина
„Полет” в Списъка на средищните детски
градини и училища за учебната 2019-2020
година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Предложение за включване на Средно училище „Йордан Йовков” и Средно
училище „Христо Ботев” в Списъка на
средищните детски градини и училища за
учебната 2019-2020 година.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Осигуряване на дърва за огрев на
ветераните от войните, съпругите на починалите ветерани от войните и пенсионери
военно инвалиди от Община Тутракан, живеещи на територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Допълване на Годишната програма
за управление и разпореждане с имот
общинска собственост за 2019 г. и одобряване на пазарна оценка за продажба
на част от дворно място в гр. Тутракан,
ул.”XXX„ № X с кадастрален № 73496.XXX
по КККР за гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Отдаване под наем на самостоятелен
обект с идентификатор №73496.XXX с
площ X кв.м., чрез публичен търг с явно
наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Отдаване под наем на самостоятелен
обект с идентификатор №73496.XXX с
площ X кв.м., чрез публичен търг с явно
наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Отдаване под наем на самостоятелен
обект с идентификатор №73496.XXX с
площ X кв.м., чрез публичен търг с явно
наддаване.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Отдаване под наем имот- частна
общинска собственост, представляващ:
обособено помещение с площ от X кв.м.,
находящо се на първи етаж в масивна
двуетажна сграда „XXX” в кв.X, УПИ- X,
пл. №X по плана на с. Старо село, с предназначение за представяне на услуги, чрез
публичен търг.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Одобряване на оценка за продажба
на имот №73496.XXX с площ от X кв.м, в
т.ч. едноетажна масивна сграда със ЗП от
X кв.м., представляващи придаваема част
към УПИ №XXX ул.”XXX”, кв.X по КККР на
гр. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
поземлен имот с идентификатор 73496.
XXX с площ от X кв.м, ул. „XXX” кв. X по
КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл.
Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Разпореждане с имот – общинска
собственост, представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот №УПИ-XXX с
площ от X кв.м, по плана на селото, одобрен със Заповед № XXXг, находящ се в с.
Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Едностранно прекратяване на договор за концессия от страна на концедента.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК–Силистра на 28.08.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. Отдаване под наем на част от
недвижим имот- публична общинска
собственост, представляващ: ученически
стол, за организиране на столово хранене
в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, чрез
публичен конкурс.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 818
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА,
Общински съвет- гр. Тутракан
ПРИЕМА отчета на Председателя на
Общински съвет- Тутракан за дейността на
Общински съвет- гр. Тутракан и постоянните комисии към него за периода 01 януари
2019 г. до 30 юни 2019 г.
Гласували: 14 съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 819
На основание чл. 45, ал. 9 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, Общински съвет
Тутракан отменя Решение №816, взето на
Заседание №58 от 26.06.2019 г.

Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 820
На основание чл.44, ал. 1, т.7 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация:
Приема отчет на кмета на Община Тутракан за изпълнение решенията на Общински
съвет гр. Тутракан.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 821
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1.УТВЪРЖДАВА - Актуализиран поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към 31.07.2019 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: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 822
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2;
чл. 17, ал.1.т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
чл. 53, ал.5 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл.3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 година за определяне на критерии за включване
в Списъка на средищните детски градини
и училища, Общински съвет предлага на
Министъра на образованието и науката
Детска градина «Патиланчо», адрес: гр.
Тутракан, ул. «Гео Милев» № 17 и Детска
градина «Полет», адрес: гр. Тутракан, пл.
«Стефан Караджа» № 1, да бъдат включени
в Списъка на средищните детски градини
и училища за учебната 2019/2020 година.
Гласували поименно: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 823
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2;
чл. 17, ал.1.т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
чл. 53, ал.5 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл.3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017
година за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет
предлага на Министъра на образованието
и науката Средно училище „Йордан Йовков”, адрес: гр. Тутракан, ул. „Петко Р.
Славейков” № 15 и
Средно училище „Христо Ботев”, адрес:
гр. Тутракан, ул. „Гео Милев” № 2, да бъдат
включени в Списъка на средищните детски
градини и училища за учебната 2019/2020
година.
Гласували поименно: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 824
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет гр.Тутракан:
1. Дава съгласие да бъде отпусната целева помощ в размер на 4 /четири/ кубични
метра дърва за огрев за всеки ветеран от
войните и пенсионер военно инвалид и по 2
/два/ кубични метра за съпруга на починал
ветеран и от Община Тутракан, живеещи на
територията на Община Тутракан.
2. Отпускането на целевата помощ
да бъде извършено съгласно приложен
списък на правоимащите. (Към 01.07.2019
г., броят на ветераните е 2, вдовици 10 и
военно инвалиди пенсионери 6).
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 825
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет гр. Тутракан
I. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2019 г., приета с Решение
№ 718 по Протокол № 51/31.01.2019 г. на
Общински съвет гр. Тутракан както следва:
В част III, буква „X” за /Имоти, които
Община Тутракан има намерение да продаде чрез публичен търг/ както следва:
1. Незастроен поземлен имот №73496.
XXX, кв. X, ул.”XXX” в гр. Тутракан, обл.
Силистра с площ от Xкв.м по КККР на гр.
Тутракан.
2. Незастроен урегулиран поземлен
имот № XXX, кв.X, ул. „XXX” с площ от
Xкв.м. в с. Нова Черна, общ.Тутракан, по
плана на селото от 1991 г.
В част III, буква „X” Имоти, върху които
Община Тутракан има намерение да предложи за предоставяне под наем./:
1.Предоставяне под наем на терен,
представляващ част от застроен поземлен
имот с идентификатор № 73496.XXX, кв.X,
ул. „ XXX” по КККР на гр. Тутракан.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 826
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл.41, ал.2 ,чл.8 ал.9 и чл.35, ал.3 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.35, ал.1 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДОПЪЛВА Годишна програма за
управление и разпореждане с общинско
имущество за 2016 г. приета с Решение
№ 718 по Протокол № 51/31.01.2019 г.
на Общински съвет гр. Тутракан в част X,
буква „X” X за „ Продажба на земя- частна
общинска собственост на собствениците
на законно построени сгради” с ред X за:
”Продажба на част от дворно място цялото
с площ от X кв.м. с идентификатор №

73496.XXX, кв.X, ул. „XXX” № X по КККР
на гр. Тутракан в полза на собственик на
законно построена сграда в имота”.
2. ОДОБРЯВА оценка в размер на
XXXлв. без ДДС или XXXлв. в т.ч. 20%
ДДС, за продажба на 431,76 кв.м. /56%/
идеална част от недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр.
Тутракан, общ.Тутракан, кв.X, ул.„XXX„ №X,
представляващ застроено дворно място с
идентификатор №73496.500.1409 цялото
с площ от XXX кв.м. по КК на гр. Тутракан,
при граници и съседи: 73496.XXX; 73496.
XXX; 73496.XXX; 73496.XXX и 73496.XXX,
върху който законно е построена сграда,
частна собственост на В. И. Д., съгласно
Договор за покупко-продажба № X, АКТ
№ X, том XI, имотна партида №X от XXXг.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да извърши всички законосъобразни
действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 827
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 на ОбС по Протокол №54 от
28.03.2019 г., Общински съвет гр.Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
за срок от 5/ пет/ години на недвижим
имот- частна общинска собственост,
представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор №73496.XXX с площ Xкв.
м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със
Заповед №XXXг. на ИД на АГКК гр. София,
с предназначение за търговски обект,
находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда №X, разположена в имот с
идентификатор №73496.XXX по КК и КР на
гр. Тутракан, кв.X съгласно АОС №XXXгод.,
и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА,
съгласно „Тарифа за началния размер
на месечните наеми и цени на 1кв.м, при
предоставяне на общински помещения,
терени и земи”, Приложение №1 към чл.13
от НРПУРОИ в размер на 181,00 лв. /Сто
осемдесет и един лева/ без ДДС.
II. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на глава Четвърта от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 828
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 на ОбС по Протокол №54 от
28.03.2019 г. ,Общински съвет гр.Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
за срок от 5/ пет/ години на недвижим
имот - частна общинска собственост,
представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор №73496.XXX с площ Xкв.
м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед №XXX г. на ИД на АГКК гр.
София, с предназначение за търговски
обект, находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна масивна сграда №X, разположена
в имот с идентификатор №73496.XXX по
КК и КР на гр. Тутракан, кв.88, съгласно
АОС №XXXгод, и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА
ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа за началния размерна месечните наеми и цени
на 1кв.м, при предоставяне на общински
помещения, терени и земи”, Приложение
№1 към чл.13 от НРПУРОИ в размер на
162,00 лв. /Сто шестдесет и два лева /
без ДДС.
II. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на глава Четвърта от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 829
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.2, ал.3 и ал.8 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 на ОбС по Протокол №54 от
28.03.2019 г., Общински съвет гр.Тутракан
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
за срок от 5/ пет/ години на недвижим
имот- частна общинска собственост,
представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор №73496.XXX с площ X кв.
м, по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-XXXг. на ИД на АГКК
гр. София, с предназначение за търговски
обект /за предоставяне на услуги –битови,
фризьорски, обущарски, шивашки и др./,
находящ се в гр. Тутракан, в едноетажна
масивна сграда №X, разположена в имот
с идентификатор №73496.XXX по КК и КР
на гр. Тутракан, кв.X, съгласно АОС№XXXг.
и ОПРЕДЕЛЯ НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА,
съгласно „Тарифа за началния размерна
месечните наеми и цени на 1кв.м, при
предоставяне на общински помещения,

терени и земи”, Приложение №1 към
чл.13 от НРПУРОИ в размер на 50,75 лв. /
Петдесет лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС.
II. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на глава Четвърта от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 830
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.8, ал.9 във връзка с чл.14, ал.2 и ал.8
от ЗОС и чл.23, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,
приета с Решение №758 на ОбС по Протокол №54 от 28.03.2019г., Общински съвет
гр.Тутракан
1.ДОПЪЛВА „Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2019 г.”, приета
с Решение №718 по Протокол №51 от
31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Тутракан, в раздел X, буква X, т.I със следния
имот: обособено помещение с площ от X
кв.м, на първи етаж от двуетажна масивна
сграда „XXX”, находяща в с. Старо село, кв.
X, УПИ- X, пл. №X, с намерение за отдаване
под наем чрез публичен търг.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
обособено помещение с площ от X кв.м,
находящо се на първи етаж от двуетажна
масивна сграда „XXX”, цялата със ЗП-X
кв.м, разположена с кв.X, УПИ- X, пл. №
X по плана на с. Старо село, с предназначение за предоставяне на услуги /битови,
фризьорски, шивашки и др. /, за срок от
5 години.
3.ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на глава Четвърта от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, приета с Решение №758 по
Протокол №54 от 28.03.2019 г. при НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, съгласно „Тарифа
за началния размер на месечните наеми
и цени на 1 кв.м, при предоставяне на
общински помещения, терени и земи”,
Приложение №1 към чл.13 от Наредбата в
размер на 21,49 лв. /Двадесет и един лева
и четиридесет и девет стотинки / без ДДС.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга за отдаване под наем и
сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 831
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,
чл. 35, ал.4, т.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.35 ал.1; чл.45
от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за ПРОДАЖБА на
имот, частна общинска собственост, с
идентификатор № 73496.XXX по КККР на
гр. Тутракан, площ от X кв.м, в т.ч. едноетажна масивна сграда със ЗП от X кв.м.
с идентификатор № 73496.X по КККР на
гр. Тутракан, находящи се в гр. Тутракан,
обл. Силистра, с административен адрес
ул.”Сливница”, предаващи се към застроен
урегулиран поземлен имот №X, кв.X, по
КККР на гр.Тутракан, община Тутракан,
област Силистра.
Имот, частна общинска собственост,
с идентификатор № 73496.X по КККР на
гр. Тутракан да се продаде на С. С. С. с
ЕГН:XXX с постоянен адрес гр. Тутракан,
ул.”XXX” №X, вх. X, ет.X, ап. X.
- Пазарна стойност на придаваемият
имот с идентификатор № 73496.XXX по
КККР на гр. Тутракан от X кв.м. е в размер
на X лв. в т.в. 20 % ДДС
- Пазарната стойност на сграда с идентификатор № 73496.XXX по КККР на гр.
Тутракан със ЗП от X кв.м. е X лв.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно сключване
на договора за продажба на придаваемата част.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 832
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.35
ал.1-3 и чл.42 ал.1-3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ представляващ
незастроен поземлен имот с идентификатор 73496.XXX с площ от X кв.м, ул.
„XXX” кв. X по КККР на гр. Тутракан, общ.
Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС
№ XXXг., при граници и съседи: 73496.
XXX;73496.XXX;73496.XXX;73496.XXX.
-Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 7550,00лв.
(седем хиляди петстотин и петдесет лева)
в т.ч.20% ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по ред на Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ на Общински съвет гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 833
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА

във връзка с чл. 35 ал.1 от ЗОС; чл.35
ал.1-3 и чл.42 ал.1-3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/
Общински съвет гр.Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба
на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ незастроен
урегулиран поземлен имот №XXX с площ
от X кв.м, ул.„XXX„ кв.X, находящ се в с.
Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра
по плана на селото, одобрен със Заповед
№ XXX г, съгласно АОС № XXX г., при
граници и съседи: улица, УПИ №XXX ,
УПИ№XXX и УПИ №XXX
- Утвърждава първоначална тръжна
цена за имота в размер на 6028,00лв.
(шест хиляди и двадесет и осем лева) в
т.ч.20%ДДС.
2. Продажбата да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване по ред
на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет
гр.Тутракан.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 834
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 148, ал. 1 от Закона за
концесиите, Общински съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се прекрати едностранно, на основание чл. 147 от Закона
за концесиите, Договор за концесия на
имот – публична общинска собственост,
а имено „Язовир”, находящ се в землището на село Белица, представляващ имот
№XXX, в местността „XXX”, с площ от XXX
дка, съгласно АПОС №XXXг. от страна на
концедента.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Тутракан да издаде решение за едностранното прекратяване на цитирания по-горе
договор, за което да бъде уведомен и
концесионера. В решението за прекратяване да бъдат определени условията по
предаването от страна на концесионера и
приемането на владението на имота, обект
на концесията.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 835
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2
от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 от Закона за
водите, във вр. с писмо с изх. № АВК-0293/19.07.2019г. на Областния управител на
област Силистра за предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация” ООД
Силистра, Общински съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на д-р Димитър Венков
Стефанов – Кмет на община Тутракан да
представлява Община Тутракан в извънредното заседание на Общото събрание
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация” ООД Силистра, което ще се
проведе на 28.08.2019 г. от 14:00 ч., а при
липса на кворум на 04.09.2019 г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на
определеният по т.1 представител в извънредното заседание на Общото събрание
на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра, той
ще бъде заместван от Данаил Николов
Николов – Председател на Общински съвет
гр. Тутракан.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2
от ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за
водите, във вр. с писмо с изх. № АВК-0293/19.07.2019 г. на Областния управител
на област Силистра, в качеството му на
председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра за
провеждане на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува
позиция по точките от проекта за дневен
ред и упълномощава представителя на
Община Тутракан в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК-Силистра на 28.08.2019 г., а при
липса на кворум на 04.09.2019 г. от 14:00
ч. да гласува, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред:
"Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата
в бюджета на Асоциацията за 2020г. в
размер на 22 000,00 лв., съгласно чл.20,
ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК" – "ЗА”;
3.2. По втора точка от дневния ред:
"Други" – "по негова преценка и в защита
интересите на Община Тутракан".
Гласували поименно: 14 съветника,
За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 836
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.14, ал.7 и ал.8 от
ЗОС, във връзка с чл.25, ал.1-5 от Наредба
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр.Тутракан:
I. ДОПЪЛВА „Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2019г.” в
раздел III, б.А, т. I, със следния имот
– публична общинска собственост,
представляващ: самостоятелен обект с
№73496.500.1455.10.1 с площ от 234,00
кв.м - кухня и столова с предназначение
за ученическо столово хранене, в СУ
„Йордан Йовков” гр. Тутракан, с намерение за отдаване под наем, чрез публичен
конкурс.

4-10.09.2019 г.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост за срок от
3 /три/ години, представляващ: самостоятелен обект с №73496.500.1455.10.1
с площ от 234,00 кв.м - кухня и столова,
находящ се на първи етаж в двуетажна
сграда с №73496.500.1455.10, цялата с
площ от 554 кв.м, с предназначение за
ученическо столово хранене, в СУ „Йордан
Йовков” гр. Тутракан, находящ се в имот
с идентификатор № 73496.500.1455 по
КК и КР на гр. Тутракан, чрез публичен
конкурс по реда на глава Четвърта от НРПУРОИ, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019 г. при НАЧАЛНА
КОНКУРСНА ЦЕНА, определена съгласно
„Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени на 1кв.м, при предоставяне
на общински помещения, терени и земи”,
приложение №1 към чл.13 от НРПУРОИ в
размер на 306,19 лв. /триста и шест лева и
деветнадесет стотинки/ без ДДС.
II. Отдаването под наем на самостоятелния обект е при следните задължителни условия:
1. Обектът да се използва само с предназначение за ученическо столово хранене, като не се допуска производството на
друга продукция, както и използването му
извънучебно време за други дейности;
2. Предлаганият асортимент да е
съобразен с нормите за рационално
хранене и сборника с рецепти за ученическите столове и бюфети, утвърдени от
Министерство на здравеопазването, и
съгласно изискванията на Наредба № 37
от 21.07.2009 г. за здравословно хранене
на учениците, издадена от МЗ в сила от
15.09.2009 г.;
3. Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията
на Закона за храните и на Наредба №9 от
16.09.2011 г. на МЗХ;
4. Доставяните продукти, необходими за приготвянето на храните или
готовите закуски да бъдат съпроводени
със сертификат за качество, издаден от
съответните надлежни органи;
5. Да извършва дейността по организиране на столовото хранене, съобразно
всички нормативни изисквания и го
обвързва с предложената оферта, при
която е спечелил конкурса.
6. Да предлагат пълноценно и разнообразно седмично меню, разработени в
съответствие с изискванията на Наредба
№ 37 от 21.07.2009 г. за здравословно
хранене на учениците и с участието на
медицински специалист. Критерий за допустимост е кандидатите да предложат не
по-малко 3 варианта на седмично меню,
в офертата си.
III. Одобрява КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА и
класиране на кандидатите
Критерий „Наемна цена” -70% - максимален брой точки по този показател е
70. Оценката на участника по показател
„КН” се изчислява по следната формула:
където:
Н е наемната цена, предложена от
конкретния кандидат
Н max e най- високата цена предложена
от кандидат по обособената позиция
1. Критерий „Купон” – 30% - максимален брой точки по този показател е 30.
Минимално изискване по този показател
е участника да предложи не по- малко
от 2,50 лева цена на купон за обедно
хранене /включващо супа, основно ястие,
десерт и хляб/ и повече от 4,00 лв. Максимален брой точки получава участникът
предложил най- ниска цена. Оценката на
участника по показател „КК” се изчислява
по следната формула
КК=
където:
К min е минимална цена на купон предложена от участник в конкурса
К е цена на купон, предложена от
конкретен участник
Всеки участник може да получи комплексна оценка – максимум 100 т.
КО= КН+КК.
Класирането да се извърши в низходящ ред, като на първо място се класира
участникът получил най-висока комплексна оценка.
При достигната еднаква най-висока
комплексна оценка от двама или повече
участници на първо място се класира
участникът посочил по-ниска цена на
купон.
Ако оценката по съответният критерий
и на двамата участници е еднаква, комисията следва да пристъпи към провеждане
на публичен търг с явно наддаване по реда
на чл. 72 от НРПУРОИ, за което участниците с еднакъв брой точки се информират
предварително, най-малко седем дена
преди датата обявена от комисията за
провеждане на търга, на адреса посочен
от тях за кореспонденция. Предмет на
наддаване е наемната цена за имота, като
за начална тръжна цена се обявява предложената от участниците наемна цена, а
стъпката за наддаване е в размер на 10%
от началната тръжна цена.
III. ОДОБРЯВА приложеният към настоящата докладна проект на договор, който
да бъде сключен с участника, определен
за спечелил конкурса.
IV. ВЪЗЛАГА на Директора на СУ
„Йордан Йовков”, гр. Тутракан да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно провеждане на
конкурса за отдаване под наем по реда
на глава Четвърта от НРПУРОИ, приета
с Решение №758 по Протокол №54 от
28.03.2019 г. и сключване на договора.
Гласували поименно: 14 съветника, За –
14, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Данаил НИКОЛОВ
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СМЯХ
ɩɨɞɪɢɬɜɚɬɹɩɚɤ
ȼ ɤɭɯɧɹɬɚ ɜɥɢɡɚ ɡɟɬɹɬ ɌɴɳɚɬɚɁɟɬɤɨɧɚɩɪɚɜɢɥɚɫɴɦ
ɬɢɤɸɮɬɟɧɰɚ
Ɂɟɬɹɬ ɫɹɞɚ ɧɚ ɦɚɫɚɬɚ Ɍɴɳɚɬɚɦɭɩɴɥɧɢɱɢɧɢɹɬɚɚɤɨɬɟɬɨɩɚɤɢɞɜɚɢɫɟɩɨɞɦɢɥɤɜɚ
ɧɚɡɟɬɹɌɨɣ
ɇɚɤɨɬɟɯɚɩɧɢɫɢɦɚɥɤɨ
ɄɨɬɟɬɨɯɚɩɜɚɩɚɪɱɟɨɬɤɸɮȾɨɤɨɥɤɨɩɢ"
ɬɟɬɨɢɩɚɞɚɧɚɩɨɞɚ
Ⱦɨ
Ɂɟɬɹɬɧɚɬɴɳɚɬɚ
ȺɯɬɢɢɢɝɚɞɢɧɨɨɨɨɨɇɚȻɥɚɝɚɫɭɦɚɠɟɥɟɡɧɢɜɪɚɬɢ ɦɢɫɥɢɥɚɫɢɞɚɦɟɨɬɪɨɜɢɲɚ
ɨɬɜɚɪɹ
ɂɣɡɚɛɢɜɚɬɚɤɨɜɚɹɤɨɤɪɨɲɟ ɱɟ ɬɴɳɚɬɚ ɨɬɥɢɬɚ ɜ ɴɝɴȺɡɫɤɚɤɜɢɠɟɧɢɦɨɠɟɯɞɚ ɥɚ
ɛɴɞɚɚɦɚ
 <HVVV ɓɟ ɦɟ ɪɢɬɚɲ ɚ 
Ʉɚɤɜɨɚɦɚ"
ɨɬɜɚɪɹɨɱɢɤɨɬɟɬɨ
Ⱥɦɚɧɟɢɫɤɚɬ
Ɋɚɧɧɚ ɭɬɪɢɧ ɜ ɛɭɪɝɚɫɤɨ
Ɉɬɤɴɞɟɫɢɫɥɚɞɭɪɚɧɨ"
ɤɚɮɟɧɟ
ɋɴɪɛɢɹ
ɂɧɨɤɚɮɟ
Ⱥɡɡɧɚɦɱɟɹɫɴɪɛɢɩɢɬɚɦ
ɇɟɫɥɢ"
ɨɬɤɴɞɟɫɢ"
Ⱥɧɢɟɜɟɭɬɪɟɦɧɨɝɨɹɫɧɨ
ɱɢɧɟɫ
Ƚɨɲɤɨɤɚɤɬɢɟɛɟɥɟɠɧɢɤɴɬɬɨɡɢɫɪɨɤ"
- Ʉɚɤ ɦɭ ɜɢɤɚɯɚ ɧɚ ɨɧɨɜɚ
 Ɇɧɨɝɨ ɩɨɞɨɛɪɟ ɛɚɛɨ ɋ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɬɨ ɨɩɪɚɜɹ
ɩɟɬɲɚɦɚɪɚɩɨɦɚɥɤɨɨɬɩɴɪ- ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɬɟɝɪɟɲɤɢ"
ɜɢɹɫɪɨɤ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȼ ɤɭɯɧɹɬɚ ɬɴɳɚɬɚ ɩɪɚɜɢ
ɤɸɮɬɟɬɚ Ɇɚɥɤɨɬɨ ɤɨɬɟ ɢɞɜɚ
ɩɪɢɧɟɹɢɫɢɩɪɨɫɢɦɟɫɰɟ
Ɇɹɭɦɹɭ
Ɍɴɳɚɬɚɝɨɪɢɬɚɫɤɪɚɤ
Ɇɚɪɲ
Ʉɨɬɟɬɨɩɚɤɢɞɜɚɢɩɚɤ
Ɇɹɭɦɹɭ
Ɇɚɯɚɣɫɟɛɟɹɞɨɫɚɧɨɝɨ

Ɍɴɳɚɬɚ ɞɨɲɥɚ ɧɚ ɝɨɫɬɢ
Ɇɴɠɴɬɩɪɚɜɟɥɪɟɦɨɧɬɜɤɴɳɢ
ɢɫɟɩɪɨɜɢɤɧɚɥ
ɀɟɧɚɞɚɫɢɜɢɠɞɚɥɚɫɬɚɪɚɬɚɦɢɫɬɪɢɹ"
ɌɴɳɚɬɚɫɟɨɛɚɞɢɥɚɨɬɤɭɯɧɹɬɚɆɨɠɟɞɚɫɴɦɦɢɫɬɪɢɹ
ɧɨɧɟɫɴɦɫɬɚɪɚ

Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение

СУДОКУ

ɋɴɩɪɭɡɢɫɟɨɬɞɚɜɚɬɧɚɢɧɬɢɦɧɢɥɚɫɤɢɤɨɝɚɬɨɫɢɪɟɧɢɬɟ
ɩɨɱɜɚɬɞɚɜɢɹɬɬɪɟɜɨɠɧɨɫɴɫ
ɫɢɝɧɚɥ ɡɚ ɧɟɭɬɪɨɧɧɚ ɛɨɦɛɚ
Ɍɨɣɝɧɟɜɧɨɦɴɪɦɨɪɢ
 Ɍɨ ɩɪɢ ɬɟɛ ɜɫɟ ɳɟ ɫɬɚɧɟ
ɬɚɤɚɢɥɢɝɥɚɜɚɳɟɬɟɡɚɛɨɥɢɢɥɢɧɟɭɬɪɨɧɧɚɛɨɦɛɚɳɟ
ɩɚɞɧɟ

За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

Продавам
машина за отделяне на костилки
от кайсии и сини сливи.
За информация:0899 233 273

Работа

Ɍɢɜɫɟɩɚɤɧɹɤɚɤɜɨɱɭɜȼ ɩɭɛɥɢɤɚɬɚ ɦɴɠ ɡɚɝɨɜɚɪɹ
ɫɬɜɨɤɴɦɦɟɧɢɡɩɢɬɜɚɲɥɢ"
ɞɚɦɚɬɚɞɨɧɟɝɨ
Ɋɚɡɛɢɪɚɫɟ
 Ⱥɡ ɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɦ
ɂɡɚɳɨɬɨɝɚɜɚɧɟɦɢɩɪɚ- ɰɢɝɭɥɤɚɬɚɩɪɟɞɩɢɚɧɨɬɨ
ɜɢɲɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ"
Ɉɚȼɢɟɦɭɡɢɤɚɧɬɥɢɫɬɟ"
 ȿ ɫɟɝɚ ɡɚɪɚɞɢ ɟɞɧɨɬɨ
Ⱥɦɢɧɟɯɚɦɚɥɢɧ
ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚ ɯɭɦɨɪ ɞɚ ɬɪɴɝɧɚ
ɞɚɫɟɠɟɧɹɥɢ"
ȼɴɩɪɨɫɤɴɦɪɚɞɢɨȿɪɟɜɚɧ
 Ʉɚɤ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɱɢɫɬɹɬ
Ɇɴɠɢɠɟɧɚɫɥɟɞɪɚɡɜɨɞɚ ɩɟɬɧɚɨɬɱɟɪɜɟɧɨɜɢɧɨɢɱɟɪɟɧ
ɀɟɧɚɬɚ  ɑɭɯ ɱɟ ɫɢ ɡɚɩɨ- ɯɚɣɜɟɪ"
ɱɧɚɥɧɨɜɚɪɚɛɨɬɚɫɬɚɧɚɥɫɢ
ɈɬɝɨɜɨɪɈɫɬɚɜɟɬɟɝɢɤɚɬɨ
ɱɢɫɬɚɱ
ɫɤɴɩɫɩɨɦɟɧ
ɆɴɠɴɬɁɚɳɨɪɟɲɢɬɚɤɚ"
ɀɟɧɚɬɚ  ɉɪɢɹɬɟɥɤɢ ɦɢ
ɋɟɤɪɟɬɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚ ɥɢɤɚɡɚɯɚ ɱɟ ɬɟ ɡɚɫɢɱɚɥɢ ɩɨ ɧɢɹ
ɰɟɧɬɴɪɚɬɭɫɟɞɢɧɛɨɤɥɭɤɬɭ
Ʉɨɣɟ"
ɫɞɪɭɝ
ȻɨɧɞȾɠɟɣɦɫȻɨɧɞ
Ɉɬɤɴɞɟɫɟɨɛɚɠɞɚɬɟ"
Ʉɨɧɰɟɪɬɫɩɢɚɧɨɢɰɢɝɭɥɤɚ
ɈɬɄɚɧɌɭɬɪɚɤɚɧ

Сканди

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

Работа
Аптека "Хестия", гр.Силистра
търси да назначи магистър-фармацевт
или помощник-фармацевт.
За информация:0899 616 753 и 0899 630 780

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Млади тутраканци възстановяват Да помогнем на Иванка!
картата на България в
местността "Стомната"
45-годишната Иванка Илиева Ганева от с.Варненци,
община Тутракан се нуждае от спешна животоспасяваща операция на гръбначния стълб.
Сумата от 9 хиляди лева е непосилна за нея, затова
тя и майка й Спаска се обръщат към всички хора и
фирми с надежда за финансова помощ.
Нека всички заедно помогнем на Иванка!
Банка ДСК
BG75STSA93000010417316
BIC STSABGSF

от стр. 1 избуялата растителност
и треви, които отдавна са
закрили пейзажа към картата, а и самата карта е
в същото състояние.
Прочее, теренът е държавна собственост и за
него би следвало да се
грижи Агенция "Пътна инфраструктура"...
Кои са младите хора,
ще попитате? По техни-

възстановят зелената
карта на България и числото 1300, които се намират
до "Стомната", показаха,
че всичко това може да
се случи, стига да имаш
желание да направиш нещо
полезно за обществото.
Шест часа в първия ден,
а и на следващия те косиха

те думи - "просто, група
млади хора, които искат
да възстановят колкото
е възможно едно малко
позабравено място". Засега са осем - Божидар
Драгомиров, Кристиян Павлов, Деница Красимирова,
Еманоела Ковачева, Веселин Тодоров, Станислав
Калчев, Борислав Петков,
Николай Калчев и Ивайло
Иванов. С надеждата, че
в полезната дейност през
следващите почивни дни
ще се включат и други.
Идеята бе разпространена най-напред в социалната мрежа Фейсбук от
главния инициатор Божидар Драгомиров. Младият
мъж работи в Регионална
дирекция "Гранична полиция" - Русе. Кое го накара
да се заеме с организацията на подобна дейност е
логичният въпрос, който
отправихме към него.
"Като основна причина,
мога да изтъкна мрънкането на хората по социалните мрежи, колко много
мръсно и непочистено
било навсякъде, но въпреки
това никой не предприема
някакви действия, за да
промени нещо - сподели
Божидар. Всички чакат
наготово, всеки хвърля

топката в градината на
общинската управа, а истината е, че всички сме
взаимно свързани... Найлошото обаче е, че тези,
които не помагат, могат
да се постараят поне да
не цапат, а не се получава
засега.
Другото е, че всички с
носталгия се сещаме за
детството си, когато на
това място сме ходили и
то изглеждаше по много
по-приятен начин.
Третото е, може би, че
чрез действията си се
опитвам да събудя тия
спящи клетки в нашето
общество, да не стоят
само зад дигиталните си
устройства и да ходят по
кръчмите, да им покажа,
че има начин да направят нещо полезно, което
да даде пример на подрастващото поколение,
защото всички искаме да
живеем по-добре, но ако
не даваме пример чрез
действията си, то нищо
хубаво не ни чака от идващите зад нас."
Умни думи, нали?! И верни, и точни!
"Ще помолим единствено, всички, които посещават "Стомната" или
където и да е, пазете
чистота.
На нас не ни
тежи, нека е същото и
при вас" - добави Божидар
Драгомиров.
Всъщност, за да могат
да довършат качествено
своята работа по картата и числото, е необходима моторна ножица за
жив плет, храсторез.
Четейки тези редове
със сигурност много от
читателите и Фейс-потребителите ще попитат къде е Общината.
Общината, чрез своя отдел "БКС" ще превози събраната окосена трева и
храсти. "Така ще се включим в тази чудесна инициатива на младите хора,
каза кметът на община
Тутракан д-р Димитър
Стефанов. - Аз им благодаря най-сърдечно и дано
да имат последователи!"
В предстоящия уикенд и
това ще стане ясно...
Снимки:
от участниците в
инициативата

Честит рожден ден
и да почерпят:

4 септември - Галина МАРИНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Управител на
МБАЛ-Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
5 септември - Тодор КАРАИВАНОВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 септември - Александър ГЕОРГИЕВ, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
8 септември - Памела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска мла-

дост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
9 септември - Николай ЙОРДАНОВ, Мл.експерт "ЕПП",
Община Тутракан
9 септември - Албена АТАНАСОВА, "Алианц България",
Тутракан
9 септември - Теодора ЙОРДАНОВА, Чистач, Община
Тутракан
9 септември - Александър ИВАНОВ, ФГ "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɊȺɁȽɊȺȾɉɈɅɂȽɊȺɎ´ɈɈȾ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

