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Георги ГЕОРГИЕВ, Председател на Районен съд - Тутракан:

Редуцирането на съдебния състав
води до забавяне на правораздаването
Калина ГРЪНЧАРОВА
Георги ГЕОРГИЕВ е завършил
специалност "Право" във Великотърновския университет през
2003 г. Осъществявал е юридическата дейност като експерт към
КНСБ в старопрестолния град,
а впоследствие юрисконсулт на
"Захарни заводи" и "Дървообработване" също там. Регистриран
е и като адвокат.
От 2012 г. е съдия в Районен
съд - Тутракан, а от м. февруари
2019 г. е негов административен
ръко-водител - председател.
Работи основно в сферата на
гражданското право - трудово,
осигурително, тър-говско и облигационно право.

На 1 март, 17:30 ч., Обреден дом - Тутракан

Цена 0.70 лв.

Виенският бал с
благотворителна кауза и
за тутраканската болница

След последното редуциране на
числения състав на съда, гледа и
наказателни дела.
- Г-н Георгиев, какво означава
на практика длъжността „председател на Районен съд”?
- Преди всичко предизвикателство - свързано с множество
отговорности, то разкрива един
хоризонт от нов вид отношения
- с персонала, с Висшия съдебен
съвет, с обществеността.
То е свързано с широк спектър
от ангажименти, които са разнородни, т.е вече не е свързано само
с правораздавателната дейност,
но и с други чисто прагматични
сфери на дейността на съда.
на стр. 5

на стр. 2

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

Инфраструктура за 5 млн. лева,
безплатни детски градини
и улична лампа на всеки стълб

За виното - с любов!
З

Калина ГРЪНЧАРОВА
а поредна година „Винария” събра производители и любители
на хубавото домашно вино
в тутраканския ресторант
„Палермо”. Общо 68 проби
бяха предоставени за участие във веселия конкурс
- в трите категории: бяло
вино, розе и червено вино.
И този път най-много бяха
майсторите на червено
вино - 33, следвани от бялото – 23 и розе - 12.
В общинското издание на
на стр. 5

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Джевдет, кои са найважните акценти в работата
на Община Главиница през
2020 г.?
- Община Главиница започва настоящата година с
финансова стабилност. През
2020 година ще продължим

да променяме облика на
нашата община. Осигурили
сме финансиране на редица
проекти, някои, от които коренно ще подобрят средата
на живот и самочувствието на
обществото.
Предстоят доста ремонтни
дейности - общата им стойност в годишната програма

на Община Главиница е в
размер на около 5 млн. лева.
Основните акценти са: ремонт
на детски градини; асфалтиране на 25 улици; монтиране
на 5 хиляди броя енергоспестяващи /лед/ улични осветителни тела; ремонт на административни, културни обекти
на стр. 2

регион

2

20 - 26.02.2020 г.

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница:

НОВИНИ
В ГЛАВИНИЦА - ОБЩИНСКИ КОНКУРС
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ
Под надслов „Мартеничката – символ на здраве и дълголетие” ще премине тазгодишният Общински конкурс
за изработване на мартеници, който организира Община
Главиница. В него могат да участват всички желаещи без
ограничение във възрастта.
Авторска ръчна изработка от прежди е едното от изискванията към участниците и още - могат да бъдат изработени
с техника по избор.
Крайният срок за предаване на мартениците изтича в
16:30 ч. на 24 февруари. Те ще се приемат в сградата на
общинската администрация, ет.1 при Даниела Атанасова.
Мартениците ще бъдат оценени от комисия, а най-добрите –
наградени. С предоставените мартеници ще бъде украсено
„мартенско дърво” в център на гр.Главиница.
В ПОПИНА - „ДА СЕ ЗАКИЧИМ ЗА ЗДРАВЕ”
Работилница за изработване на мартеници „Да се закичим за здраве” организира НЧ „Никола Вапцаров - 1940 г.”
в с. Попина, община Ситово. „Нека се съберем и направим
мартеници бели и червени” - канят организаторите малки
и големи от селото на 22 февруари (събота) от 14:00 ч. в
Читалището.
КРИМИНАЛЕ
30-годишен, шофирал в нетрезво състояние, е установен
от пътни полицаи. На 12 февруари около 22:40 часа по пътя
между Главиница и село Подлес мъжът управлявал лек
автомобил „Рено“, когато бил спрян за проверка. С дрегер
били отчетени 2.01 промила алкохолно съдържание в издишания от него въздух. Отказал е да даде кръвна проба
и е бил задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо
производство.
С 2.37 промила алкохолно съдържание в издишания
въздух 45-годишен управлявал лек автомобил „Пежо“. Той
бил засечен от полицейски служители на 14 февруари около
22:40 часа в село Белица и тестван с дрегер. Отказал е да
даде кръвна проба и е бил задържан за срок да 24 часа. По
случая е започнато бързо производство.
Без материални щети се размина пожар в отпадъци в
частен двор в Тутракан. С произшествиeто, станало на 16
февруари в 15:55 часа, се е справил екип на местната противопожарна служба.

Работа

Фирма "Дълбокови - 2008” ЕООД
търси да назначи Мияч на съдове - ръчно - 1 човек
За кандидатстване:
0899 88 50 10 - Нело Дълбоков

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

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В
ДОМАШНА СРЕДА”
Община Тутракан уведомява, че от 1 март стартира нова
национална програма "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”, която е разработена в отговор на установените
потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат
в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми,
включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните
и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.
В Програмата могат да се включат:
1. Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“
Не е необходимо кандидатите за домашни помощници да
подават документи в Общината, тъй като те ще бъдат насочени
към Програмата като безработни лица от Бюрото по труда.
2. Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна
среда:
- с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
- на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване,
които не са освидетелствани по съответния ред от органите на
медицинската експертиза в Р България, живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа и не могат
самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности
от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене,
поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в
Програмата или техен законен представител, могат да подават Заявление-декларация за включване в Програмата по образец всеки
работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в Информационен център
в Общинска администрация Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.
За повече информация:
Община Тутракан – телефон: 0866/ 60688
Заявление-декларация - образец

Инфраструктура за 5 млн. лева, безплатни
детски градини и улична лампа на всеки стълб
от стр. 1
и здравни обекти; изграждане
на паркове за отдих и детски
площадки; придобиване на
контейнери за смет и др.
През настоящата година се
налага реализирането на промени в няколко направления:
Първото - следва да се
извършат необходимите промени в дейността на детските
градини, като тези промени да
изключат закриване на обекти. Промените ще позволят
прилагане на механизми за
оптимизиране с цел подобряване на учебно-възпитателния процес, оптимизиране
на разходите и увеличаване
качеството на условията и
предлаганата храна на децата. В повечето детски градини
в общината няма пълняемост
на групите, поради липса на
достатъчен брой деца и това
води до значително дофинансиране на техните разходи
със средства от местните
приходи на Общината.
Общински съвет – Главиница вече прие предложението
ми за премахване на таксата,
която се внася от родителите
в детските градини. Годишният приход от тази такса е в
размер на около 10 хил. лева,
а годишното дофинансиране
само на заплатите на работещите по детските градини
е в размер на около 300 хил.
лева. Последната сума не
включва издръжка на обектите. На фона на случващото
се в страната и стойностите
на безработицата, разумно е
да предоставим възможност
всяко дете да има възможност
да се включи в безплатно
предучилищно образование.

Второто - реализиране на
промени в администрацията
и структурите на Общината,
което ще доведе до по-добро
управление и обслужване на
населението.
Третото - премахване на
осъзнатите проблеми с цел
по-добро управление на общинската собственост, което
ще доведе до по-добро управление на собствеността и до
по-високи приходи в бюджета
на общината.
Четвъртото - подобряване
на комуналните услуги и поспециално на дейността по
сметоизвозване.
През 2020 г. в много общини в страната се увеличиха
промилите за ТБО /такса
„Битови отпадъци”/, както и
план-сметката за отпадъците. Това се наложи поради
промените извършени от
Министерството на околната
среда и водите в Наредбата
за определяне на размера
на депонираните отпадъци
- значително се увеличават
стойностите на таксите, които
се изплащат от Общините на
регионалните депа. В община
Главиница от 2009 г. насам,
размерът на промилите за
определяне на таксата за
битови отпадъци е 5,0 за
жилищни и 5,5 за нежилищни
имоти. След като проучихме
стойностите на промилите,
приети в останалите общини
от североизточната част на
страната, установихме, че
най-ниския размер в региона
е 7,0 промила, която стойност
беше предложена и приета от
Общински съвет Главиница.
Увеличението ще доведе до
поскъпване на таксата за
битови отпадъци в размер на

около 7 лева на домакинство.
Това, което наблюдаваме, през последните години
е увеличаване на количествата изхвърляни отпадъци
в контейнерите за смет по
населените места. Наблюдаваме и различна гама от
компоненти в контейнерите.
Увеличаването на честотата
на извозване не е достатъчно,
за да се поддържа ефективна
услугата. Един от вариантите
е предоставяне на по-голям
брой контейнери по населените места.
Петото - подобряване на
уличното осветление. Осигурили сме финансиране в
размер на 300 хил. лева за
закупуване на около 5 хил.
броя енергоспестяващи лед
осветителни тела за улично осветление. Последното
ще доведе до подмяната на
старите осветителни тела и
монтиране на нови лед осветителни тела на всеки стълб.
Работата ни през настоящата година няма да се ограничи
само в рамките на посочените
направления. Имаме още
много идеи.
- Как бихте описали предходния мандат?
- Бих го определил като
интересен и сложен. Още в
самото начало се сблъсках с
различни трудности, както от
политическо, така и от административно естество - обстоятелства, които разбъркаха
пъзела на приоритетите ми.
Но за мен е важен един друг
резултат. Ефектът от положените усилия да обединим обществото в общината, което
си пролича в изборния резултат. Осигурихме спокойствието в общината, което стана

възможно в резултат на едно
по-различно управление.
Едногодишната сага започнала на Местни избори
2015, продължила около една
година създаде излишно напрежение в общината.
В самото начало си мислех,
че този мандат ще изпълни
само една функция, а именно
изплащане на задълженията
на Общината, без да имаме
възможност да реализираме
очакванията на хората. Впоследствие установихме, че
има доста възможности за
увеличаване на приходите и
оптимизиране на разходите в
Общината, без да увеличаваме данъците и таксите и без
да сме в тежест на хората.
Благодарение на увеличените приходи и най-вече на
допълнително привлечените
средства, както и спечелените
проекти в рамките само на 3
години успяхме да обновим
десетки обекти.
Смятам, че на частичните
избори през 2016 г., никой
не е предполагал, че предстои един успешен мандат.
Успяхме в рамките само на
три години да реализираме
толкова проекти, колкото не
са се реализирали мандати
наред. Заедно с реализираните инвестиции, успяхме да
изплатим и огромните задължения на Общината. Отчитаме, че през този тригодишен
период, Община Главиница
няма неодобрен проект.
Всички тези успехи ги дължим на доверието и подкрепата на жителите на община
Главиница и активната работа
на работещите в сферата на
Общината.

Вторични огнища на Африканска чума по
свинете в страната, вкл. в местността "Зли дол"
В

Областна администрация Силистра
бе проведено поредно
заседание на Областна епизоотична комисия, водено
от заместник-областния
управител Стоян Бонев, и с
участието на д-р Себахтин
Халид, директор на Областна дирекция за безопасност
на храните, отговаряща за
общините в Крайдунавска
Добруджа.
Обсъдена бе актуалната
за момента епизоотична
ситуация на базата на
данни за страната и на
доклада за областта: вторични огнища със случаи на
положителни проби за АЧС
има в близо 10 обекта в
цялата страна, вкл. едно в
област Силистра – в м. „Зли
дол“ (3 проби от началото
на м. февруари). На-близки-

те до Силистра огнища са
в ДЛС „Воден – Ири Хисар“
(13) и ДЛС „Паламара“ (3)
в Лудогорието. Голям брой
случаи има още в Сливенско
(12), Търговищко (7), Троян
(6) и др.
Продължава изпълнението на предписаните мерки

срещу АЧС – вкл. възстановяване на действието на
двете дезинфекциозни установки на ГКПП Силистра
и на ГКПП Кайнарджа, които
са били спрени по време на
минусовите температури.
Обърнато бе внимание
и на темата за птичия

грип, появил се във ферма
за патки в град Раковски
– Южна България, защото се наблюдава сериозно
увеличение на броя на фермите за птици в област
Силистра – понастоящем
поне 13 с общо 800 000
хиляди пернати (най-новата е открита в село Нова
Черна, Тутраканско). По
тази причина на ловните
дружинки е разпоредено да
обръщат внимание не само
на умрели животни (диви
свине), но и на мъртви прелетни птици, които може
да се преносители на болестта. Сегашният щам е
тръгнал от Полша, където
ситуацията не е овладяна,
и е преминал през Унгария,
откъдето най-вероятно е
„дошъл“.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 17 февруари 2020 г.
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
на работа.
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,
***За всички работни места трудовите договори
компютърна грамотност.
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
договорът е безсрочен.
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Приет е бюджетът на
община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
Община Главиница вече
има приет бюджет за 2020 г.
е приет. Това стана на проведеното заседание на местния
парламент на 12 февруари.
В приходната и разходната
си част той е в размер на 12
451 882 лв.
Приходите с държавен характер са 6 346 829 лв. или
62%, с местен характер – 2
654 700 лв. или 21%, средства
от преходен остатък – 1 977
213 лв. или 16% и от транс-

фери – 1%.
Програмата за капиталовите разходи за настоящата
година е в размер на 4 763
519 лв. Тя е съставена след
проведени срещи с кметовете
и кметските наместници на
населените места и включ-

ва ремонтни дейности по
уличната мрежа в общината,
доставка на осветителни тела
за улично осветление, ремонт
на сградите на Кметствата в
селата Суходол, Зафирово,
Зарица и Падина, ремонт на
детските градини в гр. Главиница и с.Богданци, ремонт на
спортната зала, реконструкция на водопроводната мрежа
в общината, изграждане на
спортна многофункционална
площадка и др.
Бюджетът на община Гла-

виница е разработен в съответствие с действащите
нормативни актове. Той се
основава на утвърдени антикризисни мерки, прогноза на
собствените приходи близка
до реалното изпълнение и
оптимизиране на всички раз-

ходи, особено в местните
дейности.
Основната цел на Бюджет
2020 на община Главиница
е финансовата стабилност
и недопускане на рискове.
Главните приоритети са
поддържане на общинската
собственост, екологията и
пътната инфраструктура,
образованието, социалният
сектор, културата и спорта.
„Бюджетът получи значителна подкрепа от общинските съветници и смятам,
че е справедлив - каза кметът на община Главиница
Неждет Джевдет. - Той осигурява средства на всички
институции, със значителна
капиталова програма сме на
стойност близо 5 млн. лв. Найважното е, че с този бюджет
се подсигурява спокойствие
на всички второстепенни разпоредители, основно на образованието, а очакванията на
хората като инфраструктурни
обекти са обхванати в капиталовата програма.”
Неждет Джевдет информира още, че продължава
работата по проектите финансирани от Държавен фонд
„Земеделие” с 2,5 млн.лв.
Общината е кандидатствала с три проекта и трите са
одобрени. За асфалтиране
на улици са отпуснати 1,3

млн.лв., над 1 млн. лв. за
ремонт на детските градини
в с.Богданци и гр. Главиница,
а спортната площадка е на
стойност близо 110 000 лв.
„За общините отново остават трудните решения за
това как да задържат и да
повишават качеството на публичните услуги, при сериозното изоставане на ръстовете
на ресурсите и засиления
натиск от страна както на
потребителите за повече и
по-достъпни услуги, така и
на държавните органи, които
в стремежа да свиват своите
разходи прехвърлят все повече отговорности на местните
власти” – категоричен е кметът Неждет Джевдет.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Препис-извлечение

От протоколно определение №234/10.12.2019 г.
По НОХД №342/2019 г.
Тутраканския районен съд одобрява постигнатото между РП Тутракан и защитата на обвиняемия
Бирхан Февзи Азис, на 31 г., роден в гр. Тутракан,
живущ в гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. "Дон" №22,
български гражданин, с прекратяване на наказателното производство по НОХД №342/2019 г. по описа
на РС Тутракан, съгласно, което обвиняемият Азис
се признава за виновен в това, че на 19.07.2019 г.
в гр. Тутракан, обл. Силистра, на площад "Двадесет и първи септември" извършил действия, грубо
нарушаващи обществения ред и изразяващи явно
неуважение към обществото - в светлата част
на деня около 09:30 часа възпроизвел четири броя
изстрели с полуавтоматичен, самозареждащ се
газов пистолет "Blow Class" cal. 9 мм, със сериен
номер №7-022589, като деянието е съпроводено със
съпротива срещу орган на власт - не е изпълнил
устно разпореждане на Деян Ангелов Арабаджиев,
заемащ длъжността "Полицейски инспектор" в РУ
на МВР - гр. Тутракан при ОД на МВР Силистра,
да спре и да остави оръжието, с което е извършил
престъпление по смисъла на чл. 325 ал. 2 във връзка
с ал. 1 от НК.
Обвиняемият Бирхан Февзи Азис приема на
основание горепосоченото обвинение да му бъде
наложено наказание по вид "Обществено порицание", което да бъде изпълнено чрез публикуване на
определението на съда за одобряване на настоящото споразумение в местен вестник на Община
Тутракан.
Протоколното определение е влязло в законна
сила на 10.12.2019 г.
Районен съдия: подпис /не се чете/
Съд. секретар: подпис /не се чете/

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: office@air-bg.org
www.aip-bg.org

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-156/14.02.2020 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска
собственост, представляващ: представляващ: обособено помещение
с основна площ от 14,00 кв.м и спомагателна площ от 12,00 кв.м, на
първи етаж в административна сграда – „Кметство”, находяща се в
с. Варненци, кв.17, УПИ /парцел/ XVII, по плана на селото от 1955 г.
за извършване на здравни услуги, за срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 23,00 лв. /Двадесет и три лева/
без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 30,00 лв. /Тридесет лева/,
се внася в срок до 16:00 часа на 02.03.2020 г. по банкова сметка на
Община Тутракан, посочена в №РД-04-156/14.04.2020 г.
До участие в търга ще бъдат допуснали лица, регистрирани като ЛЗ,
вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически лица, вписани в
регистъра на БЛС и/или БЗС.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 17.02.2020 г.
до 16:00 на 02.03.2020 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-156/14.02.2020 г.
Търгът ще се проведе на 04.03.2020 г. от 10:30 часа в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
11.03.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.03.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

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

ПОКАНА
за публично обсъждане
НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „JOINT VOLUNTEERING FOR
A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА
ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, PROJECT CODE: ROBG
– 332, финансиран по програма INTERREG V - A
РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за поемане на общински дълг по чл.4 от Закона за общинския дълг,
приета с Решение №230 от 13.11.2008 г. от Общински съвет Тутракан
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН КАНИ МЕСТНАТА
ОБЩНОСТ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
В съответствие с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг за осигуряване на оборотни средства за финансиране на инвестиционен
проект в полза на местната общност със следните основни параметри:
1. Максимален размер на дълга – 461 342 лв. (четиристотин шестдесет и една хиляди и триста четиридесет и един лв.)
2. Валута на дълга – лева.
3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем.
4. Цел на дълга – финансиране на дейностите по проекта „JOINT
VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ.
5. Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по
Договор за безвъзмездна помощ №98956 от 31.08.2018 г., сключен с
Управляващия орган на програма за трансгранично сътрудничество
INТERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Тутракан, по която постъпват средствата по проект „JOINT
VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА
ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, код ROBG – 332, финансиран от Програма за
трансгранично сътрудничество INТERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ,
приоритетна ос 3 Безопасни региони, схема 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Договор
за безвъзмездна помощ № 98956 от 31.08.2018 г.;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Тутракан., по
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси
и бюджетните взаимоотношения на община Тутракан по чл. 52, ал. 1,
т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и
тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
6. Условия за погасяване: Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване. Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията
от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 98956 от 31.08.2018 г. и/или от собствени бюджетни
средства.
7. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.
7.1 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083 %.
7.2 Заплащане на лихвата - ежемесечно.
7.3 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
8. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи и
изравнителна субсидия на общината.
9. Срок за погасяване - до 24 месеца.
10. Начин на усвояване – с възможност за усвояване при необходимост.
11. Място и дата на провеждане на обсъждането - 20.02.2020 г. от
09:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Тутракан.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
КМЕТ на Община Тутракан
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На Трифон Зарезан в Главиница Георги Михайлов
е Цар на лозята

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Главиница и НЧ
„Христо Ботев - 1940
г.“ гр. Главиница за
трета поредна година са
организатори на конкурс
„Най-добро домашно вино“.
Той се проведе на точно на

О

празника Трифон Зарезан –
на 14 февруари.
Преди началото му, общинското ръководство и
гражданите се пренесоха
в лозовите масиви край
гр.Главиница, за да бъде

тазгодишната Винария в
Главиница - бяло и червено
вино.
В конкурса участваха
общо 49 проби - 34 червени
и 15 бeли от реколта 2019
година.
Дегустацията и оценяването се извърши от жури
в състав: сомелиер - Калина Грънчарова и членове

III място - Гюрсел Мюмюн
Садък
Организаторите се бяха
постарали наградите да бъдат впечатляващи. За първо
място и в двете категории
- 20-литрово дървено буре,
за 2-ро място – 10-литрово
пластмасово буре и за 3-то
място – 10-литрова стъклена дамаджана.

- Тодор Начев от Винарска
изба - Главиница и Николай
Червенков.
Оценката се базираше на
три показатели - хармония
на вкуса, аромат и финес,
цвят и бистрота. Ето и
победителите в съответните категории:

Старо село и тази
година спазиха традицията на празника
Трифон Зарезан да зарежат
лозята.
На събитието организирано от местното читаПоощрителни награди и лище, „Младенова изба” и
грамоти имаше и за всич- Община Тутракан, преминаки останали участници ло с много настроение, бе
в конкурса, които да им
напомнят за него и да ги
амбицират за ново участие
догодина.
На празника присъстваха
жители на община Главини-

пресъздаден ритуала по
зарязване на лозята. Отец
Васил благослови всички и
поръси със светена вода за
здраве и берекет.
Кметът на община Главиница Неждет Джевдет заряза лозята и направи според

В

традицията лозови венци.
В заседателната зала
на Общинския съвет, г-н
Джевдет откри конкурса,
като пожела успех на участниците.
Две бяха категориите в

избран Цар на лозята. Тази
година лозовата корона бе
за Георги Михайлов, който
заедно с кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов първи зарязаха
лозето.
Празникът продължи в
центъра на селото с много
музика, танци и... вино!

Зарезанско в Ситово
Категория „Червено вино”
I място - Тошо Стойчев
Стойчев
II място - Гюрсел Мюмюн
Садък
III място - Ердинч Дауд
Мехмед
Категория „Бяло вино”:
I място - Атанас Димитров Стоянов
II място - Ергюн Мюмюн
Мехмед

ца от всички населените
места, служители на Общинска администрация, кметове на кметства, кметски
наместници, общински съветници, служители на ОП
„Общински имоти и комунални дейности”, за които бе и
богатата трапеза подготвена от „Домашен социален
патронаж", гр. Главиница.

"Истинското вино е горчиво"
"Истинското вино е
горчиво" бе мотото на
празника Трифон Зарезан в
с.Попина, информираха от
НЧ „Н.Вапцаров -1940 г.” По
стар обичай, първо бе зарязана лозата в съседния на
читалището двор, поляха се
с вино пръчките и корените,
за да се роди хубаво грозде.
Берекет да е през годината! А след това, в залата
на читалището се проведе
конкурс за най-добро домашно вино - реколта 2019 г. В
него участваха 10 броя вина

от 7 производители.
Виното бе оценявано от
тричленно жури - Димитър
Господинов, Иван М.Пецов и
Иванка Русева.
Тази година победител е
Иван Пецов, който получи
за доброто си вино грамота и най-голямата награда.
След него са вината на
Ив.Русева и Димитър Димитров, наградени с грамоти
и сувенири.
Наградите им бяха връчени от кмета на селото
Светла Удрева.

разнично бе на Трифон Зарезан в Ситово. На площада в селото бе пресъздаден обичаят по зарязване на
лозята. Първи това сториха кметът на общината
Сезгин Алиибрям и неговият заместник Севджан Адем.
И конкурс за най-добро домашно вино имаше, и много
песни и народни хора също.
Събитието бе организирано от НЧ „Христо Смирненски” и Община Ситово.

П

празнично
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За виното - с любов!
от стр. 1 празника, освен интересна информация за виното,
„Винария”-та имаше учас- проведе и викторина по
тници освен от Тутракан и темата. Най-бързо отгооще от Старо село, Пожа- варящите получи награди
рево, Силистра, Дулово и от осигурени от организатопобратименото румънско рите - Община Тутракан.
селище Кирнодж.
Журито, което дегустира

дител е виното на Спиридон
Николов от Тутракан, на
второ място бе класирано
виното на Аурелиян КотоВиненото събитие бе
открито от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов, който поздрави
всички и им пожела успех,
последван от музикалните изпълнения на младите
изпълнители от Детска
вокална група "Слънчева
усмивка", с ръководител
Доротея Бальовска. Петьо
Стойчев - водещият на
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Виенският бал с
благотворителна кауза и
за тутраканската болница

им пожела една благодатна
стопанска година. Участници и присъстващи бяха поздравени и от председателя

и оценява представените
вина бе в състав: Стефан
Михайлов от „Младенова
изба”, Никола Николов и
Калина Грънчарова.
В категория "Бяло вино"
на първо място е виното
на Валентин Чорбаджиев, а
след него са Мюдин Ахмед и
Капка Стоянова от Старо
село.
В категория "Розе" побе-

Калина ГРЪНЧАРОВА
радиционният и юбилеен през тази година
20-ти благотворителен Виенски бал организиран от Виенски клуб се
проведе на 15 февруари в
зала „София“, хотел „Маринела” в столицата.
Събитието премина под
мотото “Две сърца в три
четвърти такт”, под патронажа на кметовете
на София Йорданка Фандъкова и Виена - д-р Михаел
Лудвиг, и на Н. Пр. Андреа
Вике - посланик на Австрия
в България.
Благотворителната кауза, на която се посвещава
тази година балът, е за
закупуване на апаратура за
ранна диагностика на рака
Брастер ПРО за болниците
в градовете Видин, Лом,

Т

бан от Кирнодж, а на трето
- за Гецо Костина също от
Кирнодж.
В категория "Червено
вино", виното на Росен
Борисов спечели безапелационно първо място. След
него се класираха Цветанка
Николова от Старо село и
Сергей Илиев от Тутракан.
Наградите на победителите връчи кметът д-р
Димитър Стефанов, който

на Общински съвет-Тутракан Нехат Кантаров.
Кметът на община Кирнодж Иринел Роман изрази
удовлетворение от винения празник и участието
на румънските си колеги и
обеща да организира сходно
събитие и в Кирнодж, като
покани тутракански винопроизводители да участват
в него.

Тутракан и Силистра.
Гостите имаха възможността да се потопят във
виенска бална атмосфера.
Сред тях бяха началникът
на АГО в МБАЛ-Тутракан д-р
Любомир Бойчев и съпругата му Кармен.
„Това беше едно страхотно преживяване! Събраха се
много хора, които споделиха
тези специални моменти
под звуците на хубава музика.
Събитието остави у нас
страхотно впечатление и
надеждата, че нещата ще
се движат в правилна посока, когато има хора, които
благотворят и намират
както подходящи мисии,
така и изискан начин да се
забавляват” - сподели д-р
Любомир Бойчев.

оБЩеСТВо
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Георги ГЕОРГИЕВ, Председател на Районен съд - Тутракан:

Редуцирането на съдебния състав
води до забавяне на правораздаването
от стр. 1 труднения, които са свързани с
невъзможността да организи- А кое е по-трудното - тези
раме Общо събрание. Поради
прагматични сфери или правотова, съгласно разпоредбите
раздаването?
на Закона за съдебната власт,
- В някои ситуации прагмасъс заповед на председателя
тичните сфери са по-трудни,
на Окръжния съд беше раззащото при правораздаването
поредено ние да участваме в
така или иначе се изгражда
Общото събрание на Районен
рутина и така тя започва да се
съд - Силистра. Именно поради
извършва все по-бързо и потази причина такова стандартно
оптимално, докато в останалите
действие, като клетвата на съсфери, които са свързани с отдебните заседатели, например,
ношения с персонала, с доставбеше извършено в Силистра.
чици на всякакви видове услуги,
- А как се отрази на съда
с най-различни граждани или
последната реформа, след
с представители на общесткоято бе закрита Районна провени организации, които имат
куратура-Тутракан и тя вече е
въпроси и споделят виждания
териториално отделение към
по определени проблеми, бих
силистренската Районна проказал, че по-скоро това второ
куратура?
направление на дейността е
- Все още не могат да се
по-сложно, отколкото е самата
стиковат нещата, свързани с
правораздавателна дейност.
това до кого трябва да бъде
Още повече, че аз нямам изизпращана доку-ментацията,
градена рутина в нея - това
кой трябва да я обработва...
предстои тепърва, а и тази
Колегите от прокуратурата издруга прагматична дейност е
разяват притеснения дали ще
непредвидима, защото няма как
ус-пеят да спазят определени
да знаете точно какъв проблем
процесуални срокове и т.н.
ще се появи утре.
Като тези опасения, абсолютно
- Как се отразява на работата
логично, ние ги анализираме
на Районен съд-Тутракан редупрез призмата на опитите да
цирането на съдебния състав?
бъде извършена реформа и
- Със сигурност се отразява
по отношение на съдебните
на бързината и на качеството
орга-ни. Съответно, във връзка
на работата. Очертава се една
с това смея да кажа, че по оттревожна тенденция към поношение на реформи, целящи
стоянно намаляване на числепреустройването на основните
ния състав. Преди да започна
звена на районните съдилища,
работа в Районния съд, тук са
предполагам, че такива рефорбили 5-има съдии. Когато аз
ми ще са още по-неефективни
започнах бяхме 4-ма. След това
и пагубни, тъй като за разлибяхме редуцирани на 3-ма. А
ка от Районната прокуратура,
когато съ-дия Гергана Недева
Районният съд осъществява
беше преместена в Районен
правораздавател-на дейност в
съд - София и поради заболямного направления - както в
ването на бившия предсе-дател
сферата на гражданското, така
на съда - съдия Легарски - се
и в сферата на наказателното
наложи да се оваканти още
правораздаване. Отделно, това
една бройка. Това веднага беше
е свързано и с дейността на
използ-вано от Висшия съдебен
бюро "Съдимост", свързано е
съвет и съответно овакантенаи със съдебно-изпълнителната
та бройка беше съкратена. И
служба, имаме и определеостанахме 2-ма съ-дии - аз и
ни контролни правомощия и
съдия Спас Стефанов. За съпо отношение на съдията по
жаление, при това положение
вписванията. Да не говорим,
съдът е изправен в ситуация,
че съдията е като специалист
при която трябва да работи в
по всичко - съгласно Закона за
авариен режим - опитваме се
съдебната власт, на него са преда покриваме всички направдоставени правомощията да изления на праворазда-ването и
пълнява функциите и на съдия
да поддържаме качеството му,
по вписванията, и на съдебен
но всичко това е за сметка на
изпълнител, и на нотариус, кобързината на производствата,
гато такива липсват. За щастие
кои-то се отлагат във времето
сега на нас това не ни се налага,
- във всякакви фази на протъй като в момента държавният
изводствата - като се започне
съдебен изпълнител и съдията
от насрочването и се стигне
по вписванията се заместват, а
до срока за постановяване на
имаме и трима нотариуси, които
окончателните съдебни актове.
ще могат да се заместват един- А не би ли могло да бъде
друг. Всички тези различни виотпусната още една бройка?
дове направления на дейността
Защото Районен съд - Тутракан
на Районния съд обуславят
обслужва и община Главиница?
невъзможността той да бъде
- Да, така е. Само че това е
преструктуриран в някакъв вид
решение, което е в прерогатизвено. При сегашния обем на
вите на Висшия съдебен съвет.
работа, който се извършва от
Нашето мне-ние при всички
Районен съд - Тутракан или
положения е, че трябва да има
пък въобще от районен съд от
поне още една бройка. Още потакъв тип, това неминуемо ще
вече, че имаме младши съ-дия в
доведе до забавяне на опредеОкръжен съд - Силистра, който е
лени процеси. При този обем
готов да заеме точно тази трета
на работа е по-добре голяма
бройка. Той нееднократно е изчаст от процесите да бъдат
разявал желанието си за това
концентрирани на местно ниво,
при различни поводи. Въпреки
отколкото сама-та структура
това засега няма разбиране от
само да играе ролята на куристрана на ВСС в тази насока.
ерска служба или на смесено
Намаленият числен състав
деловодство, като цялата инсъздава и допълнителни заформация да отива в областния

град, откъдето евентуално да се
вземат някакви решения, които
да бъдат изпълнявани пак от
местната структура. Самата
идея е правосъдието да не се
отделя от хората, т.е пра-вораздавателните структури да бъдат близо до хората, за да не се
налага те да пътуват на големи
разсто-яния, за да получат документи, за да се явят на дело,
за да заведат някакъв вид иск
и т.н. Това са други проблеми,
които са актуални към момента
и които тепърва започват да се
зараждат и да ни притесняват.
За щастие, засега направлението на реформите е само като
пилотен проект, засягащ прокуратурата, за-щото то не показва
някакви положителни страни, а
по-скоро нарушава организацията на работата, като нашите
притеснения са свързани точно
с това, че когато е намален и
численият състав, всякакви органи-зационни или структурни
промени, които са свързани с
допълнителен документооборот
и допълнително усложняване
на процеса на правораздаване,
още повече влошават бързината
и качеството на правораз-даването и отлагат във времето
решаването на споровете и
оказването на услугите, които
хората очак-ват да получат.
- Кои дела преобладават в
Тутраканския съд - наказателните или гражданските, през
2019 г.?
- Обемът на постъпилите дела
беше значително по-голям в
сравнение с предходната година
- особено в сферата на гражданското правораздаване. Това
беше свързано и с по-голямо
натоварване на магист-ратския
състав, защото увеличеният
брой дела беше съпътстван от
редукцията на числения му състав, както казах вече. С две думи
- годината беше динамична свързана с по-усилена работа
и с по-голямо натоварване на
състава на съда.
- За какво се съдят хората
най-вече?
- Най-големият процент са семейните дела - бракоразводни и
за родителски права. Следващата група от гражданските дела
са облигационните и вещните
искове. Облигационните искове
са свързани основ-но с кредити
- с вземания на кредитодатели
срещу кредитополучателите.
Има и вещни дела - те са за
делби, установителни искове и
т.н. Следват ги трудовите дела.
Миналата година имаше "бум"
на трудо-ви дела. Но като цяло
те са по-малък процент.
При наказателните дела, доколкото знам, преобладават
основно престъпленията против
собственост-та и транспортните
престъпления - причиняване
на ПТП, шофиране без свидетелство за правоуправление, шофиране след употреба
на алкохол и/или наркотични
вещества. Имаме и известен,
устойчив по моите наблюдения,
процент производства, които са
образувани във връзка с измами. На мен ми се падат такива
дела, понеже аз обикновено
разглеждам наказателни дела
тогава, когато не може да ги
разгледа съдия Стефанов. И

често са се падали такива, които
са свързани с измами, в това
число и т.нар. "ало-измами".
- Има ли недоволни?
- Няма как да няма. Ако всички са доволни, значи съдът
не функционира. Обикновено
облигацион-ните спорове са
по-конфронтационни. Така че
има група недоволни граждани,
които са т.нар. "серийни писатели". Те винаги са недоволни
от всичко. При тях нещата са
комплексни. Те са недоволни
и от сро-ковете, и от качеството, или пък някой служител
им е виновен, защото не им е
обърнал внимание. Ис-кам да
подчертая, че съдът е орган,
който е създаден не за да осъществява някаква услуга, т.е да
даде някакъв продукт, който
да задоволява гражданина, а
той осъществява правораздавателна дейност - той действа
в рамките на законовите си
компетенции, за да установи кое
е правилното и действителното
по-ложение на нещата. Абсолютно логично е, при положение, че се е стигнало до спор,
това правно поло-жение да
бъде неизгодно поне за едната
от страните. Да не говорим за
наказателното правораздаване,
където, ако бъде установена
вината на подсъдимия, присъдата винаги е в негов ущърб и
той няма как да бъде доволен.
Поради тези причини недоволствата на гражданите са в тези
направления.
Много често недоволството
е изразено и под формата на
искане на някакви обяснения
от страна на съдията или на
административния състав относно причината, поради която
е станало определено нещо.
А юридическите консултации
са в прерогативите на адвокатурата. Съдебният състав и
самата съдебна администрация
не е длъжна да дава юридически консултации и да обяснява
поради каква причина съдът
е взел определено решение
или съдията е дал определено
разпореждане, а още по-малко
е длъжна да дава съвети на
страните относно това какви
действия трябва да извършат,
за да защитят своите интере-си.
- Районният съд бе сред организаторите на, да ги наречем,
нетипичните правораздавателни дейности.
- Да, стремим се да провеждаме различни видове обучения.
Правим срещи с кметовете на
кметства, за да им разясним
механизмите за издаване на
удостоверения за наследници и
за връчване на съдебни книжа.
И сега, с оглед проведените
местните избори, има нови
кметове, които трябва тепърва
да бъдат инструктирани, предвид усложнената процедура за
връчване, уредена в ГПК.
През миналата година Районният съд продължи участието
си в реализацията на образователната програма „Съдебната
власт - информиран избор и
гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури“ чрез
представяне на лекции и посещения в съдебната палата на
ученици от СУ „Христо Ботев”,
гр.Тутракан.

20 - 26.02.2020 г.
Всяка година редовно се
провежда Ден на отворените
врати. Обикновено това се
организира около 16 април.
Обществеността се информира
за предстоящото провеждане на
инициативата чрез публикуване
на информация в местните медии и в сайта на съда.
Денят на отворените врати
през 2019 г. бе под надслов
„140 години от приемането
на Търновската конституция“.
Гости на съда бяха повече от 70
ученици от СУ „Йордан Йовков“,
гр.Тутракан. Запознах младежите с историята на Районния
съд, с годишнината от приемането на Търновската конституция, с правата и задълженията
на децата и носената от тях
наказателна отговорност.
Същия ден бе проведена церемонията по награждаването
на участниците в организирания
от Районен съд - Тутракан и
Движение „Заедно“ общински
ученически конкурс за есе и
презентация на тема „140 години демократична Търновска
конституция“. Всички участници
в конкурса и техните преподаватели получиха благодарствени адреси и екземпляр от
Конституцията на Република
България. Голямата награда за

победителите бе еднодневна
екскурзия до гр. Велико Търново с посещение на сградата на
Учредителното събрание.
Така че участваме и в дейности извън сферата на правораздаването. В заключение мога
да каже, че стремежът на Районен съд - Тутракан е да намери
баланс между гражданските
очаквания за ефективност на
съдебната система и законово
регламентираните правила и
норми, обективирани в работата му.
Статистиката сочи, че през
2019 г. в Районен съд-Тутракан
са постъпили общо 1 061 бр.
дела . Наказателни дела са 367,
от тях: НОХД - 92 бр.; дела по чл.
78а НК - 36 бр.; ЧНД - 170 бр.;
АНД - 65 бр. и НЧХД - 4 бр.
Постъпили граждански дела
са общо 694, от които граждански - 234 бр., а частните
граждански дела - 460 бр.
Посочените данни показват
ръст в броя на постъпилите
граждански дела през 2019 г.
в сравнение с предходните две
години - с 65 повече спрямо
2018 г. и с 54 повече спрямо
2017 г., като делът на частните
граждански дела е относително
постоянен през трите години.

От 1 до 3 май 2020 г.

Екскурзия до Белград
3 дни /2 Нощувки/
Програма
1-ви ден: Отпътуване на 01.05. /петък/ 06.00 ч. от
Тутракан – Русе към Белград. Пристигане в Белград.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден: Закуска. Панорамна обиколка с автобуса
с местен екскурзовод (минимум 1,5 ч): площад "Теразие"; Националното събрание (Скупщина); улица "Крал
Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св.
Сава” - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката,
улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" –
пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при подходящи атмосферни условия. Свободно
време. По желание и предварителна заявка - вечеря
в традиционен сръбски ресторант на бохемската
улица "Скадарска”. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. 7:30 ч. отпътуване за България
по живописния път по протежение на Дунав към пролома Железни врата. Преминавайки 2 852 километра
през Европейския континент, река Дунав пресича
10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място,
където ясно може да се види мощта на реката е
проломът Железни врата - най-голямата речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата
електроцентрала на река Дунав, открита през 1972
г. и оставаща и до днес една от най-големите в
Европа. Отпътуване за България през Румъния.
Пристигане късно през нощта.
ЦЕНА: 255 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2 или 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при
мин. 20 туристи - 45 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи - 26.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Валутен курс: 1 евро = 118 ср. динара Часово
време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт с актуалност минимум 6 месеца
след датата на влизане в страната.
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

и оЩе неЩо...

20 - 26.02.2020 г.

Забавна астрология

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан

Риби

№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, 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 11:45
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

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на
Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-157/14.02.2020 г. (публикувана на сайта на Община
Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот
- публична общинска собственост, представляващ: обособено
помещение с основна площ от 23 кв.м и спомагателна площ от
19 кв.м, на първи етаж в дясното крило в административна сграда
– „Кметство”, находяща се в с. Нова Черна, ул.”Черно море”№1,
кв. 13, УПИ /парцел/ I-ви, пл. № 113, по плана на селото от 1991
г. за извършване на здравни услуги, за срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 37,25 лв. /Тридесет и седем
лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 40,00 лв. / Четиридесет
лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 02.03.2020 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в №РД-04-157/14.04.2020 г.
До участие в търга ще бъдат допуснали лица, регистрирани
като ЛЗ, вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически
лица, вписани в регистъра на БЛС и/или БЗС.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” - стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител,
същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок
от 17.02.2020 г. до 16:00 на 02.03.2020 г., срещу сумата от 12,00
лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка
на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04157/14.02.2020 г.
Търгът ще се проведе на 04.03.2020 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 11.03.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31 при същите условия от 11:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.03.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик.
Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

СУДОКУ

Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Работа
Предлагам работа за хигиенист,
почасова - понеделник, сряда и петък,
от 15:30 ч. до 17:30 ч.
Трудов договор - чиста сума 100 лв.
За допълнителна информация:
0879 408 594

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г.
на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че
със Заповед №РД-04-158/14.02.2020 г. (публикувана на сайта
на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с основна площ от 17,00 кв.м и
спомагателна площ от 10,00 кв.м на I-ви етаж в югозападното
крило от административна сграда – „Здравна служба”, цялата със
ЗП – 61,10 кв.м, находяща се в с. Преславци, кв.18, парцел- III,
имот №142 по плана на селото, за извършване на здравни услуги,
за срок от 5/пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 24,50 лв. /Двадесет и четири
лева и петдесет стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 30,00 лв. /тридесет
лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 02.03.2020 г. по банкова
сметка на Община Тутракан, посочена в №РД-04-158/14.04.2020 г.
До участие в търга ще бъдат допуснали лица, регистрирани като
ЛЗ, вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически лица,
вписани в регистъра на БЛС и/или БЗС.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” - стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител,
същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост
и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от
17.02.2020 г. до 16:00 на 02.03.2020 г., срещу сумата от 12,00 лева
(дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община
Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-158/14.02.2020 г.
Търгът ще се проведе на 04.03.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 11.03.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31 при същите условия от 10:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.03.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик.
Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община
Тутракан - стая №32.

Рибите са мили и добрички,
хрисими и божии душички.
На големи жертви са готови,
но на тях живота всеки
трови...
Че мъжете са добри – така е,
но жените – кой да ги изтрае?
Някои са пойни птички,
други все опяват за парички,
вечно от живота се оплакват
и безброй съвети ни натрапват.
Искат всичко те да ръководят
и мъжете ”за носа” да водят.
Някои са честни и морални –
но се срещат долни, зли, нахални.
Двата пола чашката обичат,
във винцето славно се увличат.
Рибите – мъже се водят лесно,
но не ги оставяйте на тясно...
Рибите – жени са най-добрите,
ако им “по гайдата вървите”.
Скромни са, по принцип – справедливи,
те не са надути, горделиви.
Девите – късмет не им донасят,
но имота честичко отнасят.

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г.
на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че
със Заповед №РД-04-155/14.02.2020 г. (публикувана на сайта
на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с площ от 17,60 кв. м, на първи етаж
в лявото крило в административна сграда – „Кметство”, находяща
се в с. Нова Черна, ул.”Черно море”№1, кв. 13, УПИ /парцел/ I-ви,
пл. № 113, по плана на селото от 1991 г. за извършване на здравни
/дентални/ услуги за срок от 3 /три/ години, ведно със следния
инструментариум: стоматологичен стол; стоматологичен юнит;
стерилизатор; амалгамобъркачка.
Начална месечна наемна цена – 48,25 лв. /Четиридесет и осем
лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС, в т.ч за помещение
- 17,60 лв. /седемнадесет лева и шестдесет стотинки / без
ДДС, и за стоматологично оборудване - 30,65 лв. /Тридесет
лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС по пазарна оценка
от лицензиран оценител.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента)
от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 02.03.2020 г. по
банкова сметка на Община Тутракан, посочена в №РД-04155/14.04.2020 г.
До участие в търга ще бъдат допуснали лица, регистрирани
като ЛЗ, вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически
лица, вписани в регистъра на БЛС и/или БЗС.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след
предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” - стая №32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/
bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат
тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен
носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община
Тутракан) в срок от 17.02.2020 г. до 16:00 на 02.03.2020 г.,
срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на
касата към „Информационен център” при Община Тутракан
или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № РД-04-155/14.02.2020 г.
Търгът ще се проведе на 04.03.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 11.03.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31 при същите условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.03.2020 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен
плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника
и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.
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20 - 26.02.2020 г.

В Тутракан:

Турнир по волейбол за ученици

а 13-ти и 14-ти февруари в Тутракан се проведе общинският кръг
на турнир по волейбол, в който
участваха отбори на двете средни училища в града - СУ „Христо
Ботев” и СУ „Йордан Йовков”.

Н

В първия ден спортният салон на СУ „Христо Ботев” се
проведоха срещите във възрастова група 5-7 клас, момчета и
девойки.
Победители и в двете групи са
отборите на СУ „Христо Ботев”.

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

На 14-ти февруари се проведоха волейболните срещи на
юношите от 8-10 клас. И тук
победител е СУ „Христо Ботев”.
Наградите за призьорите са
осигурени от Община Тутракан, а Васил Дойнов - младши
експерт „Спорт, туризъм и мла-

дежки дейности” в Общинската
администрация, поздрави и
награди младите волейболисти.
Победителите в двете възрастови групи ще представят
община Тутракан на областния
кръг на Ученическите спортни
игри през пролетта.
“ТГ”

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”

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 февруари - Драгомир МАНОЛОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров" Тутракан
22 февруари - Нурсел КОШУДЖУ, Ст.спец "Касиер
събирач МТД", Община Главиница
24 февруари - Валентин НАКОВ, Горски стражар, ДГСТутракан
25 февруари - Тодорка ВЛАДИМИРОВА, Председател

на ЧН на НЧ "Васил Йорданов - 1940 г.", с. Нова Черна,
община Тутракан
25 февруари - Петър АНГЕЛОВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й-Вапцаров", Тутракан
25 февруари - Виждан ЮМЕР, Технически сътрудник,
Кметство Търновци, Община Тутракан

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

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