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Училища и детски градини готови за първия учебен ден
овата учебна година
ще бъде открита на
16 септември във
всички училища и детски
градини на територията
на община Тутракан. На
какъв етап е ходът на
подготовката за посрещането на учениците и
децата, обезпечени ли
са учебните заведения с
педагогически кадри - информация от директора
на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община
Тутракан Стефка СТАНКОВА:
"За новата учебна 20192020 година в община Тутракан отварят врати за
своите възпитаници 3 детски градини, от които две

Н

Стефка СТАНКОВА

на стр. 2

120 години НЧ "Йордан Йовков - 1899", с.Добротица

Бащино огнище не забравяй,
стари обичаи не презирай!

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

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

на стр. 5

Уважаеми огнеборци,
От свое име и от името на жителите на
община Тутракан Ви благодаря за Вашата
активна работа в името на сигурността и
спокойствието на гражданите.
Пожелавам на всички служители в
Районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението” - Тутракан
здраве и успехи във високоотговорната Ви
дейност!

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

№
РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ / СБОРЕН ПУНКТ
1.
Пл. „21-ви Септември” – Парк „Придунавски” – Пристанище
2.
Парк „Христо Ботев” – зелена площ – ул. „Беласица”
3.
Парк „Славянка” – ул. „Бенковски” – ул. „Ана Вентура”
4.
Възходи – зелена площ – Боровата гора до автогарата
5.
Боровата горa до Градски стадион - пл. „21-ви Септември”
6.
Парк „Васил Левски” – зелената площ
7.
Пл. „Никола Вапцаров” – ул. „Одеса” – зелена площ – пл. Стефан Караджа
8
Парк „Добри Чинтулов”
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

Уважаеми служители на РС "ПБЗН" - Тутракан,

Уважаеми огнеборци от Участък Главиница,

Благодаря Ви за проявяваните
ежедневно смелост и мъжество,
за себеотрицанието и високия
професионализъм в името на нашата сигурност!
Пожелавам ви здраве, щастие,
успехи и висок морал в
отговорната ви работа!

Приемете нашите поздравления по случай Професионалния празник на
пожарникаря!
Изразяваме признателността си за
показания от Вас висок професионализъм
по време на изпълнение на служебния дълг.
Поднасяме най-сърдечни пожелания за
здраве, благополучие,
много поводи за удовлетворения и
безаварийна работа!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит
празник!

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

регион
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НОВИНИ
ПРОДЪЛЖАВАТ ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ В ОБЩИНИТЕ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ
През месец септември 2019 г. ще бъдат организирани изнесени приемни дни на институцията "Областен управител
на област Силистра" като представител на държавната власт
в региона в общините по предварителен график.
На 12 септември е предвидена среща в Община Главиница,
на 18 септември - в Община Тутракан, а на 25 септември - в
Община Ситово.
МУЗЕЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ТУТРАКАН С УЧАСТИЕ В
КРЪГЛА МАСА
Участие в кръгла маса „Пропаганда и власт в народната
република“ на 9 и 10 септември в Благоевград взе Даниела
Иванова, уредник - ПР в Исторически музей-Тутракан. Музейният специалист представи научно съобщение "За социалистическия граждански ритуал "Именуване" в Тутракан".
Във форума взеха участие музейни и научни работници от
Видин, София, Разлог, Търговище и др.
НАП НАПОМНЯ
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица.
Коригиращите данъчни декларации се подават в офисите
на Агенцията или по електронен път за промени, свързани
с декларираните данъци от предходната година.
В офиса на приходната агенция в Силистра, подадените от
гражданите данъчни декларации след 30 април до момента
са 1377 броя, като от тях 1242 са за корекция на вече декларирани данни. Фирмите пък, регистрирани на територията
на област Силистра са подали след 1 април до момента 122
данъчни декларации, като 104 от тях са извършили корекции
на вече декларирани резултати за 2018 г.
КРИМИНАЛЕ
Небрежна работа с огън е довела до седем пожара вчера
в област Силистра. В село Дичево огънят унищожил около
15 кв.м покрив на стопанска постройка и 40 бали фураж,
загинал и един кон. Огнеборци от Противопожарен участък Главиница, които се отзовали на сигнал, получен в 14:48 часа
на 3 септември, потушили пожара, преди да се прехвърли
върху къщата на стопаните.
96-годишен е в тежко състояние след автомобилна катастрофа, станала на 07 септември около 14:45 часа по пътя
Силистра-Русе, в близост до разклона за село Поляна. Мъжът
пътувал в лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 72-годишен,
и пострадал при сблъсък с бус от същата марка. В тежко състояние е настанен за лечение в болница. Образувано е досъдебно
производство, причините за произшествието се изясняват.
Двадесет пожара са загасили екипи на противопожарните
звена в Силистренска област в периода 05-09 септември. Не
са допуснати материални щети. Горели са сухи треви, стърнища и отпадъци вследствие на небрежна работа с огън. След
намесата на огнеборците са спасени гори край Тутракан,
селата Йорданово, Богорово, Варненци, Пожарево, Старо
село и Попкралево, къща в село Богданци, кайсиева градина и царевични ниви в районите на Тутракан и Старо село.

"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.

11-17.09.2019 г.

Училища и детски градини готови за първия учебен ден
от стр. 1 Ботев” в с. Варненци.
Директорите на детскисредищни - ДГ „Полет” с из- те градини и на училищата
несени групи в с. Цар Самуил са се погрижили да създаи ДГ „Патиланчо” с изнесени дат благоприятна среда
групи в с. Търновци, и една за обучение и възпитание
приемаща - ДГ ”Славянка” с извършените частични
с изнесени групи в с. Нова ремонти и освежаване на
Черна.
сградите, класните стаи,
Двете средни училища - кабинетите, прилежащите
СУ „Йордан Йовков” и СУ пространства.
„Христо Ботев” са включени
Обновени и уютни класни
в Списъка на средищните стаи по проект „Аз обичам
училища в Р България и в моето училище” очакват
тях се обучават ученици от малките ученици от СУ
гр. Тутракан и от населени „Йордан Йовков".
места на територията на
ДГ „Патиланчо” посреща
община Тутракан и общини- тази есен своя 45-годишен
те Сливо поле и Главиница. юбилей с реновирана сграда
Основните училища са по проект „Енергийна ефексъщо две - ОУ „Св.св. Кирил тивност в образователната
и Методий” в с. Нова Черна инфраструктура в гр. Тути ОУ „Стефан Караджа” в ракан”.
с Цар Самуил. На теритоЗа почистването на обрията на нашата община ширните дворове на обрае също Социално педагоги- зователните институции се
чески интернат „Христо погрижи Община Тутракан

чрез своето предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство”. Тече
ремонтът на покрива на ДГ
„Славянка” с подкрепата на
Общината.
За новата учебна година
са осигурени познавателните книжки, учебниците и
учебната документация.
Голям е броят на обявите
за учители на пазара на
труда по различни специалности, но вече назначенията са направени, учебният
процес е обезпечен със
специалисти и в учебните
и детските заведения ще
работят педагози с висока
квалификация и професионални компетентности.
На тях е поверено обучението на 382 деца и 1143
ученици.
91 първокласници с трепет и вълнение ще прекрачат прага на своето първо

училище.
В VIII клас, паралелките
от първи гимназиален етап,
обучението си ще продължат общо 87 ученици, направили своя избор по професионална подготовка в СУ
„Христо Ботев” - професия
„Икономист” и „Системен
програмист” и в СУ „Йордан
Йовков” - профилирана подготовка „Природни науки” и
„Икономическо развитие”.
Успешен старт поставят и детските градини на
територията на общината,
включени в изпълнението на
дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование” на Министерството на образоването и
науката.
Нека новата учебна година
бъде ползотворна, изпълнена
с вяра и любов към науката!
На добър час!"

ОБЯВА
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“, с
финансовата подкрепа на ОП
РЧР, обявява процедура за
подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001- 1.061 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа” – „Приспособяване
на работниците, предприятията
и предприемачите към промените, въвеждане на социални
и нетехнологични иновации в
предприятията”
Процедурата е във връзка с
изпълнението на Приоритетна
ос 1 „Подобряване достъпа до
заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен
приоритет 7 „Приспособяване
на работниците, предприятията
и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на организацията
и условията на труд в местни
предприятия чрез въвеждане на
нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане на
добри практики, подобряващи

ресурсната ефективност, производителността и конкурентоспособността, повишаване
на предприемаческата култура
и нивото на знания и умения на
работодателите, и на работниците, наетите и самостоятелно
заети лица, за организацията на
труда и на работните процеси,
вкл. чрез нетехнологични иновации, внедряване на социални
иновации в предприятията,
насочени към безопасни и здравословни условията на труд,
както и усъвършенстване на
системите в сферата на управление на човешките ресурси.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския Социален Фонд
чрез приноса на ОПРЧР за
Водено от общностите местно
развитие. Проектите ще се
изпълняват на територията на
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Подкрепа за практики за

въвеждане на гъвкави форми
на заетост;
2. Подкрепа за практики за
усъвършенстване на системите
за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент
върху практиките за трайно
интегриране на младите хора
на работното място, по-лесното
съвместяване на професионалния, семейния и личния живот,
както и удължаване трудовия
живот на по-възрастните работници и служители;
3. Подкрепа за практики за
въвеждане на иновативни,
по-производителни и „по-зелени” модели за организация на
труда в предприятията; в т.ч.
за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труда,
подобряване професионалния
и здравния статус на работниците и служителите, както и
за подобряване на социалния
климат;
4. Подкрепа за практики,
насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;

5. Предоставяне на обучения
за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване
на техните управленски и предприемачески умения.
Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер
на 469 400 лв.
Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г., 17:00
часа
Пълният комплект Условия
за кандидатстване е публикуван на следния интернет
адрес:
http://www.mig.glavinitsasitovo.org и https://еumis2020.
government.bg
Проектните предложения
по настоящата процедура за
подбор на проекти, следва да
бъдат подадени само по електронен път, като се използва
Информационната система
за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://
eumis2020.government.bg/,
където е налично ръководство
за работа със системата.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан

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

1 логопед, висше образование/специалност – логопед/,
работно време – 2 часа
1 учител детска градина, висше образование/специалност-предучилищна педагогика/, работно време – 4 часа;
1 учител детска градина, висше образование/специалност-предучилищна педагогика/, двусменен режим на
работа;
1 готвач, основно образование, проф. опит до 3 години
2 монтажници, електрооборудване, няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа;
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;
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит

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, специалност-медицина
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Задават се местни избори
Б

лизо 3 000 населени места в България
няма да избират кмет
на предстоящите местни
избори на 27 октомври. Причината е, че в тези градове
и села живеят по постоянен
адрес под 350 души.
От 2016 г., с промени в
Изборния кодекс, е променен прагът - от 150 на 350
души, в населените места,
на които ще се назначава
служебно кмет.
Едно от основните притеснения на хората в селата е, че от най-важните
в едно населено място кмет, поп и даскал - няма
да им остане никой.

В община Главиница

Кметове ще избират в
Главиница и селата Богданци, Вълкан, Дичево, Долно
Ряхово, Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Листец,
Ножарево, Падина, Сокол,
Стефан Караджа, Суходол
и Черногор.
Кметски наместници ще
бъдат назначени в селата Бащино, Косара, Малък
Преславец, Осен и Подлес.

В община Ситово

Кметове ще избират
в Ситово, Босна, Гарван,
Добротица, Искра, Любен
и Попина.
В община Тутракан
Кметски наместници ще
Кметове ще избират в бъдат назначени в селата
Тутракан и селата Белица, Ирник, Нова Попина, Поляна,
Нова Черна, Преславци, Слатина и Ястребна.
Старо село, Търновци, Цар
Важно за избирателите
Самуил и Шуменци.
Избирателите, които на
Кметски наместници
след изборите ще бъдат на- местните избори на 27 окзначени в селата Варненци, томври т.г. искат да гласуБреница, Сяново, Царев дол. ват за кмет и общински съветници в населено място,

различно от постоянния им
адрес, трябва да подадат
заявление за гласуване по
настоящ адрес в съответната администрация до 12
октомври. Условие обаче
е да имат настоящ адрес
поне от шест месеца преди
деня на вота, т.е. поне от
27 април т.г.
До 17:00 ч. на 11.09.2019
г. - Партиите и коалициите
подават заявление в ЦИК
за регистрация за участие
в изборите за общински
съветници и за кметове.
До 11 септември - Кметът на общината определя
местата за обявяване на
избирателните списъци и
уведомява за това ОИК.
До 11 септември - Общинските избирателни комисии с решение определят броя на мандатите на
общинските съветници за
съответната община.
До 14 септември - ГД
„ГРАО” в МРРБ извършва
проверка на представените
от партиите и коалициите списъци с имената на

избиратели, подкрепящи
регистрацията им.
До 17:00 ч. на 16 септември - Партиите, коалициите, местните коалиции
и инициативните комитети подават заявления за
регистрация в ОИК.
До 16 септември - ОИК
регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните
комитети за участие в
изборите за общински съветници и кметове.
До 16 септември -Общинската администрация
обявява предварителните избирателни списъци,
включително част I, на
видно място в района на
съответната избирателна
с екция и ги публикува на
интернет страницата си.
До 16 септември - Гражданин на друга държава
- членка на ЕС, който отговаря на условията по чл.
396, ал. 2 ИК и желае да
бъде вписан в избирателния
списък – част II, представя
декларация по образец в общинската администрация
по адреса на пребиваване
на територията на съответното населено място.
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До 16 септември - Кметът на общината съобщава публично и обявява на
интернет страницата на
общината датата, часа и
мястото за провеждане на
консултации за съставите
на СИК не по-късно от три
дни преди провеждането
им.
До 24 септември - партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети предлагат,
а общинските избирателни
комисии регистрират кандидатските листи;
До 25 септември - общинските избирателни комисии изпращат в ЦИК
списъци с регистрираните
кандидати; тогава се провежда и жребият за номерата партиите и коалициите
в бюлетината, а номерата
на местните коалиции и
инициативните комитети
следват поредността на
регистрация им;
До 26 септември - ЦИК
утвърждава образеца на
бюлетините;
До 27 септември - начало на предизборната
кампания;
До 30 септември - об-

щинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии
след консултации между
партиите;
До 12 октомври - краен
срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес; избирателите с
трайни увреждания могат
да поискат да гласуват
в подвижна избирателна
кутия;
До 16 октомври - кметовете на общините обявяват на видно и достъпно
място и на интернет страницата на съответната
община списъци на заличените лица;
До 19 октомври - всеки
избирател може да поиска
отстраняване на непълноти и грешки в избирателния
списък, допуснати спрямо
него, с писмено заявление
до кмета на общината,
кметството или кметския
наместник;
До 25 октомври - край
на предизборната кампания;
На 27 октомври - изборният ден започва в 7:00 и
завършва в 20:00 часа; правото на глас се упражнява
само с хартиена бюлетина.

Седмицата на пожарната безопасност продължава Заседание на
Областната
епизоотична комисия

радиционната Седмица на пожарната безопасност започна на 9
септември в Силистренска
област, както и в цялата
страна. В рамките й огнеборците ще реализират
разнообразни инициативи, а
на 14 септември ще отбележат своя професионален
празник.
За Дни на отворените
врати е обявен периодът
09-13 септември в дирекцията, районните служби и участъците, когато
гражданите ще могат да
се запознаят на място с
работата на огнеборците
и техниката за реагиране
при пожари. Активни ще
бъдат и открити телефони по въпроси на пожарната безопасност: в
Силистра - (086) 83 23 07
и (086) 886 695, Тутракан
- (0866) 61 160 и Дулово (0864) 225 46.
В програмата на Седмицата са включени още
учебни занятия - евакуации
в детски градини, изложба на детски рисунки от
конкурса „С очите си видях
бедата”, спортни състезания и дарителска кампания
в помощ на децата на загинали пожарникари.
Демонстративни занятия по гасене на пожар
и аварийно-спасителни
дейности ще има на 12
септември в Силистра
от 16:30 часа на площад
„Свобода“, в Тутракан
– от 10:00 часа на ул.

Т

„Трансмариска“ № 31, а
на 13 септември от 10:00
часа в центъра на Дулово.
Повече от 600 произшествия са обслужили противопожарните звена в
Силистренска област през
първите осем месеца на
годината, сочат данните
предоставени от ОДПБЗН.
Къси съединения и човешка небрежност са най-честите причини за пожарите
с материални щети.
С повече от 200 са се
увеличили произшествията,
обслужени от служители на
РД „Пожарна безопасност и
защита на населението” –
Силистра, от началото на
годината до края на месец
август. Докато към края на
август 2018 г. огнеборците
са реагирали на 395 произшествия, то през същия период на настоящата 2019 г.
броят им е нараснал на 612.
Ликвидирани са 100 по-

жара с материални загуби,
а в 343 случая е извършена
гасителна дейност в сухи
треви и отпадъци, без да
са нанесени преки материални щети. Сто и деветнадесет са случаите на
оказана техническа помощ,
а извършените аварийноспасителни дейности са 31.
От началото на 2019 г. в
Силистренска област при
пожари са загинали 2 граждани, а през 2018 г. – един.
Като най-чести причини
за пожарите с материални
щети се открояват късите
съединения – 27, човешката
небрежност при работа
с огън – 20, следвани от
неправилното ползване на
отоплителни и нагревателни уреди - 11, техническа
неизправност – 8, и др.
Повече от половината
от пожарите със загуби са
възникнали в жилищната
и битовата сфера – 59,
следвани от тези в транспорта – 17, и в селското
стопанство – 12.
През първите 8 месеца
на 2019 г. служителите от
направление „Превантивна
и контролна дейност“ са
извършили 18 комплексни,
214 контролни и 686 тематични проверки. Връчени
са 16 протокола, 33 разпореждания, 33 акта за установени административни
нарушения по ЗМВР, 1 акт
по ЗУТ и са приложени 3
принудителни административни мерки.

По време на жътвената
кампания е упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност на
земеделската техника - 906
зърнокомбайни, трактори,
камиони, сламопреси и др.
В резултат на констатирани пропуски при осъществяваните системни
проверки за изпълнението
на изискванията на Наредба
8121з-968/10.12.2014 г. за
прилагане на нормите за
пожарна безопасност при
извършване на дейности
в земеделските земи са
съставени 20 акта за установени административни
нарушения.
По линия на държавния
противопожарен контрол
в процеса на проектирането и строителството
са издадени 73 становища
по ЗУТ за съответствие с
противопожарните правила
и норми. Органите на ДПК
са участвали в 23 приемателни комисии.
От началото на годината служителите от група
„Превантивен контрол и
превантивна дейност” са
извършили общо 136 проверки на обекти, подлежащи
на превантивен контрол,
като са съставили 120
констативни протокола
и 16 констативни акта с
връчени 21 предписания с
конкретен срок за изпълнение. Служители от групата
са участвали и в състава
на междуведомствени комисии при проверките на
26 обекти.
Проведено е обучение
в 10 младежки противопожарни отряда “Млад огнеборец“, функционирали в
областта през учебната
2018/2019 г., организирани
са районни и областно състезания „Млад огнеборец“
и „Защита от пожари, бедствия и други извънредни
ситуации”.
На снимките:
Огнеборци от Участък Главиница успешно загасиха пожар край
с.Богданци

Областна администрация Силистра
под председателството на областния управител Ивелин Статев бе
проведено поредно заседание на Областна комисия
по епизоотия в изпълнение
на заповед от Българска
агенция по безопасност
на храните (БАБХ) от м.
юли т.г.
Разгледани въпроси: доклад за актуалната епизоотична обстановка на
територията на областта,
основният извод, в който
е, че няма промяна в обстановката. До момента
на 146 стопани от област
Силистра, ликвидирали съгласно изискванията домашните си прасета заради
опасност от АЧС, са изплатени общо 43 хил. лева за
дезинфекция. С уговорката:
преустановено е приемане
на молби на други стопани, пропуснали срока – 26
август.
В ход е работа на служителите на ОДБХ във връзка
с нерамкираните прасета
в типа „заден двор“ – за
умъртвяването им и на-

В

сочване към екарисаж, в
допълнение – съставяне
на актове. Спрямо маркираните се работи според
предписанията. Предстоят
две проверки: първата е
в периода 10-13.09. и ще
бъде осъществена от инспектори от Централата;
втората е от 23.09. до
3.10. и в нея ще участват
ветеринари от ЕС.
Във връзка с предложение
от директора на ТП ДЛС
„Каракуз“ бе взето следното решение: „Допуска се
индивидуален лов на благороден елен на територията
на ДЛС „Каракуз“ в рамките
на предварително сключените договори с туроператори, при извършване на
гореспоменатите дейности
да се спазват стриктно
мерките за биосигурност
и биобезопасност“.
Съгласно разпореждане
на министъра на земеделието, храните и горите
областните епизоотични
комисии заседават всеки
вторник – следващото заседание е на 17.09.2019 г.
от 10 ч.

култура
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поетично поетично поетично
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Безпокойство
Сън в лятна нощ
Проклет да е петелът,
който събуди утрото!
Тъкмо бяхме съблекли кожите си,
телата ни успокоени бозаеха,
макар на бебешките им езици
да тежеше разполовена ябълката
и посред змийското ухапване
заспали бяхме сладък сън...
Присъни ни се Времето,
видяхме корена си
и как един петел
измъква червейче от него!

Днес
Ако те потърся старателно
ще те намеря в себе си.
Още мога да раждам
думи с които да те наричам.
С премалялото си от чувства сърце
да напиша стих, който сега не зная.
Да направя от душата си мост
до хоризонта и обратно
и да пресечеш по моята любов безопасно подножието на безкрая,
където дълго чакаш.
Мога да те спася!
Но само в ден,
в който дълго съм плакала,
последният от календара, днес!

Сърцето мое не гори, а тлее.
Душата ми ограбена линее.
Очите ми не греят вече.
Мисълта ми е така далече
от този свят на лъжи, поквара,
в който всеки гледа да те прекара
и в стремежа си да оцелее
не подбира средства, за да преживее
глада, завладял страната,
и липсата на работа, заплата.
Празниците като делници минават.
Нощите ни неспокойни стават.
Приятели ни изоставят във беда.
Няма днес от тях дори следа.
Щом липсват и за хляб пари,
любовта в дома ни ще се изпари.
С гняв изпълват се сърцата.
Страдат от това децата.
Съмняваме се в себе си дори.
Не спим, не мигваме до зори.
Затваряме се между четири стени, защото
бягаме от клюките, завистта и ЗЛОТО.
Днес ТО на власт е и вилнее.
Как в такъв свят ДОБРОТО да оцелее?
Щом криворазбрана е демокрацията,
какво ли бъдеще я очаква нацията…
Затуй мисълта ми днес пътува
нейде из простора и тъгува
за дните - без тревоги - отлетели
и светли спомени навели…
Но знам, че с минало не се живее,
а настоящето бледней, сивее.
Дано съдбата се смили!
Добруване да ни отреди!

Златният Пегас е намерен в
околностите на село Вазово,
Исперихска община
З
латният Пегас е една
от най-забележителните находки, намерени в района на Историкоархеологическия резерват
„Сборяново” край Исперих.
Златната статуетка е
открита от жител на село
Вазово, който е копаел своята нива през 1968 г. Открива златното портмоне
съвсем случайно. Пегасът
е част от тракийско златно съкровище на знатен
тракийски владетел от
региона. Находката е от
самородно злато с чистота
23,65 карата и тежи 475,50
грама. Според историците,
Пегасът е изработен през
IV век преди Христа от
гръцки майстор за местен
гетски аристократ. Твърди
се, че подобни статуетки
има само няколко в света.
През 1974 г. Златният
Пегас е предаден за съхранение в Регионалния исторически музей в Разград,
тъй като в Исперих тогава е имало само Музейна
сбирка. Статуетката е
персонаж от гръцката
митология. Създадена е по
времето, когато е апогеят
в тракийската торевтика.
Златният Пегас за мнозина
е връзка с близостта на
Тракийската царска гробница при село Свещари. Пред-

полага се, че Пегасът е бил
притежание на Династ или
друг представител на тракийската аристокрация.
Атрактивният експонат
е видян на изложби в много
страни от хиляди хора.
Златният Пегас стана
символ на Разград и беше

включен в герба на Разград,
който е изработен от Разградските художници Велко
Велков и Тодор Тодоров.
То е едно изключително
творение на тракийското
изкуство.
Ангел НИКОЛОВ
гр. Исперих

Циганка с цигулка
Виртуозната цигуларка БРИГА(Brigitte Dajczer)
е канадка с душа на ром. Танцува и свири боса.
Няма ноти! Пресекулки,
пицикато, стон и смях!
Ти ли свириш с таз цигулка
или тя те води в тях?
Ти си, Брига! Всички слушат.
И тарафът замълча.
Четири струни затреперват:
лък и тяло, и душа.
Ах, очите дяволити
стрелкат с падащи звезди,
ах, гърдите трепкат скрити
наполовина със коси.
Босите крака преплитат
стъпки в степни коила,
сякаш стъпват във следите
на каруци с чергила.
Хай, ромале, хай, чавале!
Седемструнна - глас на мъж!
По-добре веднъж, но десет,
вместо десет - ни веднъж!

НЧ "Н.Й. Вапцаров - 1873”
Клуб на местните литературни творци

ПОКАНА
Творческа среща на литературни творци
от Русе и Тутракан,
посветена на 103-тата годишнина от
Тутраканската епопея

Гостуват:
◊ Александрина ШАХАНОВА - дългогодишна учителка, поетеса и прозаик. Има
издадени над пет произведения и стихосбирки. Нейните творби, особено поезията
са „дълбоки води“ - по тях можеш да се пързаляш с поглед, да ги четеш с лекота,
но, както при дълбоките води, истинските им загадки са под повърхността.
◊ Живодар ДУШКОВ - лингвист, историк, човек с огромна обща и специална
(в неговите области) култура. Почетен доцент на Русенски университет „Ангел
Кънчев”. Такова звание сред научните степени в България няма, но при пенсионирането му, по общо съгласие на преподавателския екип, му е присъдено. Има издадени
над двадесет книги с художествена литература и редица научни публикации. Един
от символите на русенската култура.
◊ Йордан ЙОРДАНОВ - дългогодишен русенски журналист. Поезията му е изключително достъпна. Пише на съвременни и общочовешки теми. Има редица публикации.
Програмата включва кратки представяния на произведения от русенски и тутракански творци в приятна атмосфера и коктейл.
Каним всички почитатели на художественото слово на
13 септември 2019, 17:00 ч.
Читалище, 3 ет., голяма зала

култура
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120 години НЧ "Йордан Йовков - 1899", с.Добротица

Изложба на самоуки
Бащино огнище не забравяй, творци в Тутракан
стари обичаи не презирай!
И
Калина ГРЪНЧАРОВА
рай огнището на седянка,
посветена на 120-годишнината от основаването
на Народно Читалище "Йордан
Йовков - 1899" в с.Добротица се
събраха десетки хора. На 5 септември атмосферата в селото бе
празнична - и заради юбилея, и
заради чувствената емоция, която

К

Сезгин Алиибрям, общинският съветник Станчо Арсов, Регионално
експертно - консултантски и информационен център "Читалища" Силистра (РЕКИЦ), НЧ "Възраждане
- 2017", с.Ситово, НЧ "Димитър Иванов Полянов - 1870", с.Гарван, НЧ
"Възраждане - 1940", с.Сребърна,
"Клуб "Хризантема", Клуб на инвалида "Кураж", с.Добротица.
В празничното си слово
председателят на Читалищното настоятелство
Галина Йорданова припомни историята и днешния ден: "Нашето свидно,
бяло читалище, стожер и
камък в темела ни вечен в
добруджанския летописен
градеж, е основано през
далечната 1899 г. - на 24
октомври, като творческите
му усилия са издирването,
съхраняването и популяризирането на добруджанския фолклор от миналото.
Така читалищният храм е
онзи кръстопът, на който
си дават среща младост и
древност, и от тази среща,
от взаимното проникване
на минало и съвременност

заслужено място не само сред
редиците на самодейните колективи от Силистренския регион,
но и в редиците на онези, които
издирват светлата искра на народното наследство, съхраняват я

създава една културна институция,
каквато е българското читалище.
На сцената, в зрителната зала, където през всички тези 120 години
са се изявявали и самодейни, и
професионални състави, публиката
видя и аплодира таланта на малки
и големи.
Присъствалите бяха приятно изненадани с малък подарък - значка
с емблемата на читалището - бяла
лястовица в полет. Проектът за нея
е на едно младо момиче от Добротица - Мария Руменова Димитрова,
студентка в НБУ, специалност "Уеб
дизайн и графична реклама".
Специални поздравления за
празника отправи кметът на

с.Добротица Искра Георгиева,
която пожела културата в селото
да се развива още дълги години,
а неин главен двигател да остане
Народното читалище.
Поздравления за юбилея изпратиха областният управител Ивелин
Статев, кметът на община Ситово

се раждат красотата и очарованието - постоянни и неотменни спътници на всички творчески изяви
на колективите развивали своята
дейност през годините до днес.
За своите 12 десетилетия читалището изминава дълъг път
на развитие, за да заеме днес

и я предават на поколенията, за да
пребъде тя във времето и сърцата
на хората. Читалищните ни дейци,
винаги завладяващи с прекрасното
си изпълнение, са достойни представители и носители на фолклора
на равна Добруджа.
Онова, с което работим, което
събираме и изучаваме, с което се
представяме чрез групата за автентичен фолклор „Росен здравец“ в
различните етнографски области
на страната е наследството от бащи
и деди. Това е най-ценният ни капитал. Събират ни и многото награди
- грамоти, плакети, медали. Но найскъпата ни награда - това е обичта
на хората, признанието, усмивките
и аплодисментите от различните
краища на нашата родина. Защото
народното творчество не познава
фолклорни граници, талантът и
майсторството навсякъде намират
признание. Ето с това сме богати –
с обичта на народа ни, която пазим
и предаваме на бъдните. Предаван

нтересна изложба предстои да
бъде открита в
Тутракан. Тя се нарича "Самоуки творци"
ще бъде открита на
17 септември (вторник), от 17:00 ч., в
Изложбената зала на
Исторически музейТутракан.
В нея ще бъдат
представени уникални ръчно изработени
фигури на животни
от дърво, дело на
Цветан Димитров от
Тутракан, арабска
калиграфия и пирография, сътворена
от Зорка Русинова
от Варна, както и
творби на Аленка
Георгиева от Тутракан.
Специален гостучастник на Изложбата ще бъде талантливата тутраканска художничка
Симона Йорданова.
Входът е свободен,
заповядайте!

от поколение на поколение българският фолклор е достигнал до нас.
Днес за пореден път ще се понесе
до висините неостаряващата, незабравената народна песен. Нека
днес забравим обидата, омразата,
злобата! Нека всички отворим очи,
душа и сърце и да бъдем добри!
Нека се сплотим, както се пее в
нашите песни!"
Секретарят на читалището Йорданка Великова благодари на всички спонсори, които през годините
са помагали на читалището. С поздравление към всички се обърна
и Станка Донева - дългогодишен
секретар на НЧ "Йордан Йовков" в
Добротица.
А след това... започна седянката.

Представиха я тридесетина деца,
една голяма част от тях - гости на
баба и дядо през лятото. Под ръководството на Галина Йорданова и с
голямо желание от тяхна страна, те
бяха подготвили интересни момен-

ти от бита на българина. И смешни
моменти имаше - приказката "Дядо
и ряпа" в съвременен вариант, на
финала, на която ряпата така си
остана неизвадена. Поуката, обаче,
е важна за младото поколение.

На сцената, наред с поздравленията, своето изкуство показаха
самодейците от читалището в
с.Сребърна - една пъстра хумористична програма, която вдигна
градуса на настроението още
повече. И песните, и танците на
самодейците от с.Гарван също бяха
посрещнати с аплодисменти.
"Поставихме си като цел да
предадем завета на българския
революционер и възрожденец Георги С. Раковски - "Бащино огнище
не забравяй, стари обичаи не презирай", сподели председателят на
Читалищното настоятелство Галина Йорданова. Защото е важно да
се знае, да се помни, да се развива.
Децата да развиват, съхраняват
и спазват традициите, както и да
участват активно."
С този завет завърши юбилейната среща, на фона на
"Моя страна, моя България"...
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общество
Нови книги

Забавна астрология
10 характерни черти на
зодия Дева

Похищението на Ани Торн
К. Дж. Тюдор се завръща с
нова доза качествен съспенс,
този път под заглавие „Похищението на Ани Торн”.
„Похищението на Ани Торн“
(превод: Деян Кючуков, стр. 320,
цена: 17 лв.) показва, че триумфът
на „Тебеширения човек“ съвсем
не е бил случаен. Когато Джо Торн
е на петнайсет, любимата му осемгодишна сестричка Ани изчезва.
Намират я два дни по-късно и на
пръв поглед всичко е наред. Но
всъщност това е едва началото на
най-лошия му кошмар. Двайсет и
пет години по-късно, със стари
сметки за уреждане и в търсене
на място, където да се скрие от
комарджийски дългове, Джо се
завръща в родното си градче.
Неговата поява ще отвори стари
рани, ще разбуни задрямали

вражди и ще го принуди да се изправи срещу своята гузна съвест
и най-тъмните си страхове. Стряскаща и тревожна, „Похищението
на Ани Торн“ ни превежда глава
подир глава през нарастващо
напрежение, за да достигне до
експлозивната си развръзка.
К. Дж. Тюдор живее в Нотингам, Англия. Работила е като копирайтър, телевизионен водещ,
глас зад кадър и е разхождала
кучета срещу заплащане. „Тебеширения човек“ й носи световна
слава и я нарежда до автори от
класата на Стивън Кинг. Умелата
градация на напрежението и
майсторското редуване на минало и настояще превръщат сюжетите на К. Дж. Тюдор в ювелирни
трилъри, в които всеки герой е
като изваян от плът и кръв!

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 60 от 29.08.2019 г.
РЕШЕНИЕ № 837
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджет на Община Тутракан
за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Представяне на Информация
за изпълнение на Бюджета и Сметките за средства от Европейския
съюз на Община Тутракан към
30.06.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Разрешение за допускане
на изключение от минималния
брой ученици в паралелките и
за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процесс, съгласно Наредбата
за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Проект на Наредба за допълнение и изменение на
Наредбата за администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Предоставяне на безвъзмездно
право на ползване върху имот- общинска собственост за нуждите на
Исторически музей гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Предоставяне на безвъзмездно
право на ползване върху имот- общинска собственост за нуждите
на Областен съвет на Български
червен кръст-Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Даване на съгласие за отдаване под наем на части от недвижими
имоти- общинска собственост за
разполагане на електронно съобщителна мрежа за пренос на данни.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
за 2019 г.” с обект „Изграждане на
ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Тутракан“.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Разни.
Гласували: 15 съветника, За –
15, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 838
На основание чл. 21, ал. 1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл. 140, ал. 5 от Закона

за Публичните финанси и чл.43 от
Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на Бюджета
на Община Тутракан, Общинския
съвет гр. Тутракан разгледа и приема представения отчет за изпълнение на Бюджет 2018 на община
Тутракан, съгласно Приложения
№№ от 1 до 12.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 839
На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация /
ЗМСМА/ и чл. 45 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Тутракан, Общински съвет
гр. Тутракан се запозна и приема
представената информация за изпълнение на бюджета и сметките
за средствата от Европейския съюз
на Община Тутракан, за периода
от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.,
съгласно Приложения №№ от 1 до
5 към Докладната записка на кмета
на Община Тутракан.
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 840
1. 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, във връзка
с чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.5
от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан,
както следва:
ХI а клас, професионална паралелка по професията „Програмист”,
специалност „Програмно осигуряване” - 16 ученици и недостиг
2 ученици.
ХII б клас, професионална паралелка по професията „Сътрудник
в бизнес услуги”, специалност
„Бизнес услуги” - 17 ученици и
недостиг 1 ученик.
Осигурява допълнително финансиране за обезпечаване на учебния
процес в размер на 1361 лева.
/2 ученици х 2482 лева/ х 20
%=992.80 лева
/1 ученик х 1841 лева/ х 20 % =
368.20 лева
2. На основание чл. 21, ал.1, т.23
и ал.2; чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за
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1. Девата не говори, а действа. Ако ви каже,
че ще направи нещо добре, не се съмнявайте
в думите й.
2. Родените под знака на зодия Дева имат
аналитичен ум и почти винаги намират решения на сложни казуси и проблеми.
3. Бързо се отегчават от некомпетентността
и глупостта.
4. Девата е чувствителен знак, силно емоционален и няма начин да не ви го покаже.
5. Човекът от зодия Дева е перфекционист
... понякога до болка.
6. Освен перфекционизмът, друга характерна черта за този зодиакален знак е и
критичността. За жалост невинаги тя има
градивен елемент, което може да отблъсне
хората.
местното самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл.68, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.5
от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на СУ «Йордан Йовков»-гр.Тутракан, както следва:
IV б клас с пълняемост от 14
ученици и недостиг до минимума
от 2 ученици.
XI а клас с пълняемост от 15
ученици и недостиг до минимума
от 3 ученик.
XII а клас с пълняемост от 12
ученици и недостиг до минимума
от 6 ученици.
XII б клас с пълняемост от 17
ученици и недостиг 1 до минимума
от ученик.
Осигурява допълнително финансиране за обезпечаване на учебния
процес в размер на 4471 лева.
/12 ученици х 1863 лева/ х 20 %=
4471 лева
3. 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,
- във връзка с чл.68, ал.1, т.2,
ал.2, ал.3 и ал.4, т.2 от Наредбата
за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование ,Общински съвет - Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с.
Нова Черна, както следва:
IV клас с пълняемост от 13 ученици и недостиг до минимума от
3 ученици
VII клас с пълняемост от 10
ученици и недостиг до минимума
от 8 ученици.
- във връзка с чл. 69, ал.1, ал.2, и
ал.3; чл. 68, ал.4, т. 2 от Наредбата
за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет - Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”,
както следва:
I клас с пълняемост от 9 ученици и недостиг до минимума от
7 ученици.
II клас с пълняемост от 9 ученици и недостиг до минимума от
7 ученици.
III клас с пълняемост от 8 ученици и недостиг до минимума от
8 ученици.
V клас с пълняемост от 9 ученици и недостиг до минимума от
9 ученици.
VI клас с пълняемост от 8 ученици и недостиг до минимума от
10 ученици.
Осигурява допълнително финансиране за обезпечаване на учебния
процес в размер на 19 357 лева.
/52 ученици х 1863 лева/ х 20 %
= 19 357 лева

4. 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. 69,
ал.1, ал.2 и ал.3; чл. 68, ал.4, т.1
от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Тутракан
Разрешава изключение от минималния брой ученици в паралелките
на ОУ „Стефан Караджа” - с. Цар
Самуил, както следва:
Маломерна самостоятелна паралелка
VI клас с пълняемост от 9 ученици и недостиг до минимума от
9 ученици.
- във връзка с чл. 69, ал.1, ал.2 и
ал.3; чл.68, ал.6, т.1 от Наредбата
за финансиране на институциите
в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет - Тутракан
Маломерни паралелки от два
класа
I и III клас с пълняемост от 9
ученици и недостиг до минимума
от 7 ученици.
II и IV клас с пълняемост от 9
ученици и недостиг до минимума
от 7 ученици
V и VII клас с пълняемост от 9
ученици и недостиг до минимума
от 9 ученици
Осигурява допълнително финансиране за обезпечаване на учебния
процес в размер на 32 416 лева.
/9 ученици х 1863 лева/ х 40 % =
6706.80 лева
/23 ученици х 1863 лева/ х 60 %
= 25709.40 лева
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 841
На основание чл. 76, ал. 3 от АПК,
чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7
и 23 и чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет
- Тутракан:
Приема Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за
администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, съгласно
Приложение № 1 към настоящата
докладна записка.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 842
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.
2 и ал.4 от ЗОС и чл.60, ал.1 т.2 НРПУРОИ, Общински съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се
в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска”
№9б, кв.9, представляващ: застроен урегулиран поземлен имот с
площ от 221 кв.м с кадастрален
№73496.500.87, в т.ч двуетажна
масивна сграда със застроена
площ от 35 кв.м с кадастрален

7. Ако има знак в зодиака, чиито представители са родени скептици, то това е знакът
на Девата. Винаги поставят под съмнение
хората, фактите, не вярват на клюки, а обичат да анализират конкретни доказателства.
8. Девата винаги има мнение по дадена
тема и не се страхува да го изкаже, дори
да е крайно и да се разминава с това на
останалите.
9. Понякога родените под знака на зодията
могат да създават истински стрес край себе
си. Тяхната тревожност и оплакване от живота, често минават границите.
10. Девата рядко влиза в конфликтна
ситуация. Ако има възможност да я избегне
ще го направи.

№73496.500.87.1 по КК и КР, съгласно АОС №487/01.06.2009 г.,
в полза на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Тутракан, за нуждите и дейността
му, с предназначение като архитектурна база.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Тутракан определя срок за правото на
ползване - 5 /пет/ години.
III. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху
гореописания имот с Директора
на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ гр. Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 843
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.7, ал.2 във връзка с чл.34,
ал.6 и по реда на чл.39, ал.5 от
ЗОС и предвид §4 от Преходните
и заключителни разпоредби към
Закон за изменение и допълнение
на Закона за Българския Червен
кръст, Общински съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави безвъзмездно право на
ползване върху част от недвижим
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, ул.
„Крепостта” №3, представляващ:
кабинет, два склада и санитарен
възел с обща площ от 82,45кв.м,
на първи етаж в южната част от
масивна двуетажна сграда с идентификатор №73496.500.180.1,
цялата със застроена площ от 479
кв.м, находяща се в имот с кадастрален №73496.500.180 по КК и
КР, съгласно АОС №42/15.01.2009
г., в полза на Областен съвет на
Българския Червен кръст – Силистра, за срок от 5 /пет/ години.
II. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН да издаде заповед и
сключи договор за безвъзмездно
право на ползване върху гореописания имот с Директора на
Секретариата на Областен съвет
на Българския Червен кръст – Силистра за нуждите на дейността
на Общинската организация на
БЧК- Тутракан.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 844
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.14,
ал.1, ал.7 във връзка с ал.3 и ал.8
от ЗОС, чл.30, ал.1 т.2 и ал.5, във
връзка с чл.19, ал.1 от ЗЕСМФИ и
съгласно т.I.8 от Приложение №1
към чл.13 от НРПУРОИ, приета
с Решение №758 по Протокол
№54/28.03.2019 г., Общински съвет-Тутракан.
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване
под наем на част от недвижими
имоти –общинска собственост /
покрив/ за разполагане и експлоатация на електронно съобщителни

мрежи и свързаната с тях инфраструктура за пренос на данни, както
следва:
с. Преславци в кв.18, парцел
II, сграда „Кметство” с АПОС
№1/30.11.1997г. с площ 2 кв.м
с. Белица в кв.13, парцел IХ120, сграда „Кметство” с АПОС
№6/15.09.1997г. с площ 1кв.м
с. Варненци в кв.17, парцел
ХVII, сграда „Кметство” с АПОС
№1/21.01.1998г. с площ 1 кв.м
с. Шуменци в кв.21, парцел
ХII, сграда „Кметство” с АПОС
№562/22.03.2019г. с площ 1 кв.м
с. Търновци в кв.6, парцел
I в сграда „Кметство” с АПОС
№1/30.11.1997г. с площ 1 кв.м
с. Бреница в кв.5, парцел VII
в сграда „Читалищен дом” АОС
№926/12.09.2011г. с площ от 4
кв.м, на „Нераком” ЕООД гр. Главиница, без търг или конкурс, при
месечна наемна цена определена
съгласно т.I.8 от Приложение №1
към чл.13 от НРПУРОИ, приета
с Решение №758 по Протокол
№54/28.03.2019г. в размер на
360,00 лв. /Триста и шестдесет
лева/ с ДДС.
II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Тутракан определя срок за отдаване под
наем – 5 /пет/ години.
III. УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН да издаде
заповед и сключи договор за отдаване под наем.
Гласували поименно: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма,
Против – няма
РЕШЕНИЕ № 845
На основание чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост
(ЗОС), §1, т.6 от Допълнителните
разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от
Допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията, и във връзка с чл.24, ал.5
и ал.6 от Закона за опазване на
земеделските земи, Общински
съвет – Тутракан:
Обявява обект: „ИЗГРАЖДАНЕ
НА ГПСОВ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА
ГР.ТУТРАКАН“ за обект от първостепенно значение.
Допълва „Годишната програма
за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост за
община Тутракан за 2019 г., приета с Решение №718 по протокол
№51 от 31.01.2019 г. към точка V.
„ОБЯВЯВА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ЩЕ
СЕ ПЛАНИРАТ И ИЗГРАЖДАТ ПРЕЗ
2019 г.”, на следващ ред, както
следва: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ
И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР.ТУТРАКАН“
Гласували поименно: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма,
Против – няма
Председател на ОбСТутракан:
Данаил НИКОЛОВ

хоби

11-17.09.2019 г.

сМЯх

Двама адвокати:
Всяка сутрин леля Недка,
- Какво ще стане след чистачката в Музея за съСтрашния съд ?
временно изкуство, питаше
- Как какво, ще обжал- директора:
ваме...
- Шефе, това изкуство ли
е или да го хвърлям?
Дълга опашка, изведнъж
се появява някакъв и вика:
- Тате, как блогърите си
- Извинете, да мина от- подготвят материалите?
пред, аз само да попитам...
- Както вие си пишете до- Това е банкомат, бе!..
машните! Един умен пише,
99 преписват!
Селските пръчки трябва
да се пръскат със син каОтива мъж на риба.
мък, а не с Версаче.
Жена му го съветва: "Ако
шаранът е много скъп може
Един пияница метнал да наловиш скумрия..."
един жив охлюв през терасата. След три години
- Ало, полицията ли е?
охлювът звъннал на врата- Да?
та. Оня отворил и охлювът
- Тук ме държат на сила!
казал: - Пич, к'во беше това
- Къде сте?
преди малко?
- На работа.

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

СУДОКУ

Целият тираж на книга- Тате, а защо булката
та "69 нови позиции" (пре- винаги е в бяло?
вод от френски) се изчерпа
- Еми бяла техника сине,
за броени дни. "Невероятно! пере, мие, готви...
- казаха от издателството.
Не сме очаквали такъв инПо улицата бавно се влатерес към шаха!"
чи уморена жена - в двете
ръце държи препълнени с
- Моше, защо детето покупки торби. Късно е,
още не спи?
тъмно е... Изведъж изскача
- Не знам! Дрънкам му с ексхибиционист, разтваря
дрънкалката, но не иска шлифера и лъсва чисто
да спи!
гол. Жената вдига празен
- Какво правиш, разваляш поглед, фокусира го и се
слуха на детето! Дрънкай плесва по челото: - Пфууу!
му с касичката!..
Забравих да купя яйца!
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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

- Вече втори чувал гу- и поваля момичето по гръб.
- Почакай, казва тя. 9 Не е
биш!
- Който не работи, той ли по-добре след сватбата?
- Знам ли, ами ако мъжът
не греши!
- Да, ама ти си шофьор ти се случи някой ревнивец?
на инкасо...
Двама араби се срещнаМъж и жена се запозна- ли на летището.
- Как си?
ват по интернет. Първа
- Бомба съм.
среща на живо в ресторант. Двамата се гледат
Турист в Гърция пита
изумено.
Той: - Добреее... Поръчва- местен жител:
- Как живеете тук?
ме водка и пием, докато се
- Не много добре. Знаете
харесаме!
ли, тук нищо не расте.
- Как, дори ако се засее
Двойка влюбени се целуват на дивана. По някое ръж?
- Е, ако се засее, е друга
време младежът минава
към по-решителни действия работа...

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
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таМ, краЙ реката...
От редакционната поща:

SOS - Зов за помощ до всички добронамерени
хора - граждани на община Тутракан и извън нея

Васил ТЪРПАНОВ

важаеми граждани,
използвам позивния
морски сигнал за бедствие - SOS, за да известя,

У

че сега бедствието не е в
морето, а тук - на земята,
при нас, в с. Варненци.
Драги читатели, седмици
наред във в. "Тутракански
глас" тече съобщението
"Да помогнем на Иванка!"
В този брой то също е на
вашето внимание. Нека
всички заедно се обединим
и помогнем на Иванка да
се излекува. Има сведения,
че досега да помогнат са
се отзовали отделни хора,
но това не е достатъчно, поради което по своя
инициатива съгласувана с
най-отговорните фактори
в Общината, считано от
15 септември 2019 г. се
обявява всеобща акция за

набиране на средства за
спасяването на Иванка.
Който има възможност
- личности или фирми, да
се отзоват по съвест и
човеколюбие.
Аз ще участвам след
дни със сумата от 300 лв.
Колкото ще струва стихосбирката, която ще продам,
за тази благотворителна
кауза.
Дължа да напомня на бизнеса и на ръководителите
от района на с.Белица,
където някога Илия Ганев
(бащата на Иванка) е бил
председател и заедно с
всички личи и неговия дял
за просперитета на района,
да поемете основния дял на

благотворителната акция.
Имам особено задължение
към самия Илия Ганев, тъй
като той е един от личностите, трудът, на който
съм отразил в летописната
книга, която издадох наскоро и съм подарил на г-жа
Спаска Ганева. Използвам
случая да благодаря на г-жа
Ганева, за високата оценка,
която тя дава на моята
творба. Искам да я уверя,
че обединените човешки
усилия, ще помогнат за
лекуването на болната й
дъщеря.
Да се надяваме, че до
10-15 октомври сумата за
лечение ще е набрана.
Васил ТЪРПАНОВ

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия
в село Суходол!
За контакти: 0886 721 902

Епиграми

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

Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Никой не гази,
който го пази.

Констатация
Има ли промоция,
има и емоция.

Вятърът на промяната
И за него настъпи промяната,
вече летува само с караваната.

Политик

И неговите аргументи
са... менти.

Установена истина
Кучето, когато му подадат кокал,
не издава никога вопъл.

Сполука
Беше много упорит
и вече е сит.

Така е
Най-добрата реклама
е тази, която я няма.

Честит рожден ден
и да почерпят:

12 септември - Тодор МИХАЙЛОВ, Техник, Община
Тутракан
13 септември - Найле МУСТАФА, Кмет на с. Бащино,
община Главиница
14 септември - Боянка СТЕФАНОВА, Мл. експерт "АТУ",
Община Тутракан
14 септември - Гинка ТОНЧЕВА, Чистач, Община
Тутракан
15 септември - Мюмюн ШАБАН, Ст.спец. "Горски над-

Да помогнем на Иванка!

Фризьорски салон "Guli Style"

Напомняне

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

11-17.09.2019 г.

зирател", Община Главиница
15 септември - Ерол ЛЯТИФ, Ст.спец. "Пожаронаблюдател", Община Главиница
16 септември - Иван ТОДОРОВ, Горски стражар, ДГСТутракан
17 септември - Весела ВАСИЛЕВА, Гл.експерт "Деловодство - ОбС", Община Тутракан
17 септември - Живко БЕДЖЕВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

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