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Цветан ЦВЕТАНОВ в Тутракан:

Институциите отсъстват от
държавата, управлението е
в ръцете на един човек
Калина ГРЪНЧАРОВА
Цветан ЦВЕТАНОВ, Председател
на УС на Евро-атлантическия център за сигурност посети Тутракан
и проведе една интересна среща
с представители на бизнеса и
гражданството. Той представи
досегашната дейност на Центъра
и бъдещите негови инициативи.
Цветанов с интерес изслуша информация за различни проблеми
пред местния бизнес и отговори на
въпроси, от които се интересуваха
присъстващите.
- Г-н Цветанов, кое е най-важното, което трябва да знаем за
Евро-атлантическия център за
сигурност?
- Евро-Атлантическият център
за сигурност създадохме на 16
септември 2019 г. Целта е да
създадем един експертен потенциал, да говорим по секторни
политики, които са пряко относими
към сигурността на страната, на
региона, в който се намираме, и
да даваме задълбочени анализи
за геополитика, променящата се
среда за сигурност, всичко свързано с енергийната сигурност,
дезинформацията, фалшивите

новини и тяхното влияние върху
обществото.
Секторните политики са свързани със сигурността, екология,
тероризъм, трафик на хора. Всичко това ни дава възможност на
експертно ниво да чуем мнението
на капацитети като проф. Румен
Кънчев, проф. Евелина Келбечева
като историк, изследователя и
журналист Христо Христов, психолога Росен Йорданов. Отскоро
част от Евро-атлантическия център
като експерт е ген. Съби Събев,
който развива темата, свързана
с черноморския регион - диспропорциите на военно присъствие
от страна на Русия и страните от
НАТО и страните от черноморския
регион. И с това присъствие, което
прави Русия, с тази концентрация
на оръжия, ограничава всякаква
възможна регионална инициатива
на останалите държави в черноморския регион.
на стр. 3

Цена 0.70 лв.

Спешни
мерки против
разпространение
на коронавируса
в община
Тутракан
Във връзка с приемането на допълнителни
мерки относно заболяването COVID-19 (коронавирус), съобразно заповед на министъра
на здравеопазването, кметът на община
Тутракан д-р Димитър Стефанов издаде
заповед, в която нарежда да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, отменят се театрални постановки и
кинопрожекции. Провеждането на спортни
мероприятия да се извършва без публика.
Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
В заповедта се препоръчва да бъдат преустановени посещенията и свижданията в
специализираните институции и социални
услуги от резидентен тип.
Детските градини и детските ясли на
територията на община Тутракан остават
отворени при задължителен медицински
преглед на входа и засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията.

Петър Бойчев - 70 години
родолюбие, чест и достойнство!
Най-важното за Д
една община е да
има инвеститори
Цветан ЦВЕТАНОВ

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

а се опише човек
като Петър Бойчев
е мисия почти невъзможна. В моите очи, а и в
очите на роднини и приятели, в очите на обществото
той стои толкова високо,
че винаги има риск да го
изгубим от поглед.
Набирам смелост да говоря за него като приятел за
приятел. Запозна ни, преди
повече от четвърт век,
моят тъст Борис Илиев почетен гражданин на гр.
Тутракан и основател на
похода „По стъпките на
четата на Таньо войвода“.
Тогава, в първите демократични години, се двоумях
дали думи като „на ползу
роду“ вече значат нещо
и дали „келепирът“ не ни
вкарва в онази бездуховност, от която излизане
няма. Трудно ми беше да
повярвам, че съществуват
хора, за които съвършенството е състояние на духа
и политическите и житей-

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Алиибрям, новият
бюджет предстои да бъде
приет, как върви подготовката за неговото
представяне?
- Готвим се упорито. Подготвяме докладната за Общинския съвет. Желанието
ни е както и преди, когато
сме подготвяли бюджета,
да не ощетяваме селата,
които са в нашата община,
да е еднакво разпределено
по брой население. И въпросът не е само в броя на
населението, но и къде има
необходимост от належащи
ремонти. В с. Гарван мосна стр. 2

Сезгин АЛИИБРЯМ

на стр. 5

На 21 септември 2010 г. Петър Бойчев бе удостоен със
званието "Почетен гражданин на Тутракан и общината"

регион
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Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово:

НОВИНИ
ОТМЕНЯ СЕ КУКЕРСКИЯТ ФЕСТИВАЛ
В СЕЛО ВАРНЕНЦИ
Заради предприетите превантивни мерки за предпазване от коронавирус се отлага провеждането на
петото издание на Маскарадните игри „Добруджански
кукери - 2020”, който трябваше да се състои на 14
март в с.Варненци.
ОДМВР-СИЛИСТРА С МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
Във връзка с предотвратяване разпространението
на коронавируса, считано от 10 март, в структурните
звена за административно обслужване на граждани при
ОДМВР-Силистра - РУ-Силистра, РУ-Дулово, РУ-Тутракан, сектор „Български документи за самоличност“,
сектор „Пътна полиция“, група „Миграция“ и звеното
„Контрол на общоопасните средства“, всекидневно за
времето от 10:00 часа до 10:20 часа и от 15:00 часа
до 15:20 часа ще се преустановява работата с граждани за проветряване и извършване на дезинфекция на
помещенията.
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
Извънредно заседание проведе на 10 март Общински съвет - Главиница. Поводът е необходимостта
от изменение и допълнение на две решения приети на
януарската сесия. Те са свързани с кандидатстването
с проекти към МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска
Добруджа” по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча” по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. С двете докладни
записки формиращи дневния ред местният парламент
даде съгласие Община Главиница да участва в проектите като партньор на СУ ”Васил Левски” и ДГ ”Св.
Св. Кирил и Методий”.
РАЗПРЕДЕЛЕНА Е СУБСИДИЯТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА
В ТУТРАКАНСКО
354 960 е годишната субсидия, която държавата
отпуска за читалищата на територията на община
Тутракан. Те се разпределят по критерии на Механизъм
за разпределяне на средствата на Министерство на
културата.
През настоящата година 33 са субсидираните бройки
за всички функциониращи 10 читалища, като има по
0,5 допълнителни бройки за читалищата в Тутракан и
Старо село, информира зам.-кметът Дарина Иванова.
КРИМИНАЛЕ
Пожар в сухи треви в района на Главиница са загасили на 4 март огнеборци от Противопожарния участък
в града. При произшествието, което възникнало около
15:30 часа, няма нанесени материални щети.
Пожар в сметище край Тутракан е загасен от екип
на противопожарната служба в града. Произшествието
е станало на 5 март около 22:30 часа. Няма материални щети.
С Решение №1/26.02.2020 г., Управителният съвет
на РПК "Напредък", гр. Главиница, област Силистра,

свиква
Годишно отчетно Общо събрание на кооперацията, което ще се проведе на 27.03.2020 г. от 16:30
часа в читалище "Христо Ботев-1940", при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и изключване на член-кооператори
2. Отчет за работата на Управителния съвет на
кооперацията през 2019 г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на
кооперацията и разпределение на финансовия резултат
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на
Управителния съвет и доклад за работата на КС през
2019 г.
5. Предложение за продажба на недвижимо имущество
на кооперацията
6. Утвърждаване на взетите решения от Управителния съвет през 2019 г.
7. Избор на делегати за годишното събрание на
РКС - Русе
При липса на кворум, съгласно чл.17, ал.2 от Закона
за кооперациите, събранието ще се проведе един час
по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Продавам
сливова градина в с.Сяново
За справки на тел.: 0899 501 839

Работа

Фирма "Дълбокови - 2008” ЕООД
търси да назначи сервитьор
За кандидатстване:
0899 88 50 10 - Нело Дълбоков

Най-важното за една община
е да има инвеститори
от стр. 1 среда на хората с увреждане в с. Любен, спортна
тът, който ще създадем ще
площадка в с. Ситово в ОУ
струва много средства, но
"Георги С. Раковски”.
този проблем е много наЗа читалищата също сме
лежащ, от 50 години е. Ще
предвидили средства.
предложим на вниманието
- По кои финансиращи
на общинските съветници
програми ще кандидатда отделим доста средства
ствате с проекти?
за този конкретен случай в
- Ние кандидатствахме
с. Гарван.
по Норвежката програма.
За асфалтиране по насеВинаги ползваме всяка възлените места имаме отпусможност, при която няма
нати средства по Постасъфинансиране от Общинановление на Министерския
та. Защото ние нямаме госъвет. Предстои саниране
леми местни приходи като
и изграждане на достъпна
другите общини, затова

разчитаме на Програми, при
които не се изисква съфинансиране.
Чрез „Бюрото по труда”
кандидатстваме също за
наемане на млади кадри.
По всички програми ще
кандидатстваме. Разбира
се, срещаме много затруднения, но нашата цел е
така да направим, че община Ситово да е лика на
инвеститорите, това е
най-важното.
Най-важното е, когато
има инвеститори в една община и има и условия за тях.

Когато развиват своята
дейност те наемат нашите
съграждани на работа. Това
е най-важното, за да няма
пътуващи извън граница.
- Как работите с Полицейски участък - Ситово?
- В много добри взаимоотношения сме с тях. Мисля,
че те си вършат прекрасно
работата, не сме имали
забележки към тях. Когато
е необходимо им помагаме и
на тях, но по принцип ние не
може да се месим в тяхната
работа.

Директорът на ОДМВР-Силистра е разпоредил
незабавна проверка на служители от РУ-Тутракан
иректорът на ОДМВР-Силистра старши комисар Юлиян
Караславов е разпоредил
проверка относно действия
на служители на РУ-Тутракан. Поводът е постъпила
на 27.02.2020 г. жалба от
гражданин за упражнено
спрямо него насилие при за-

Д

държане. Проверката, която
е разпоредена незабавно,
цели да изясни всички факти
и обстоятелства по случая,
като при установяване на
дисциплинарно нарушение
ще бъдат предприети съответните действия.
В крими-бюлетина на ОДМВР-Силистра от 26 февруари

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

информират: ”44-годишен
мъж е задържан за оказване
на съпротива срещу орган
на властта, изпълняващ задължения по опазване на
обществения ред. На 25
февруари в Тутракан полицейски служители посетили
мъжа, за да му връчат акт
по наредба на общината, но

той побягнал, не изпълнил
полицейско разпореждане
и оказал съпротива при задържането си. Задържан е за
срок до 24 часа. Образувано
е досъдебно производство”.
Случаят с бития тутраканец бе отразен в онлайн
предаването „Господари на
ефира”.
“ТГ”

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

СЪОБЩЕНИЕ

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 № 57 по Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-239/06.03.2020 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 Язовир "Белица
1" е публична общинска собственост, съгласно Акт за публична
общинска собственост съгласно АПОС №509/10.08.2016 г.,
представляващ поземлен имот №03527.50.67 по КККР на с.
Белица, одобрени със Заповед №РД-18-613/28.02.2018 г. на
ИД на АГКК, с площ 14,561 дка, находящ се в землището на с.
Белица ЕККАТЕ 03504, като поземлен имот №050067, местност
„Антимовски блок”, с площ от 14,561 дка, съгласно скица №1532092/15.01.2020 г.
Търгът ще се проведе при начална годишна наемна цена в размер на 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева) в т.ч. 20%ДДС
Стъпката за наддаване е в размер на 78,00 лв. /седемдесет и
осем лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 78,00 лв. /седемдесет
и осем лева/ се внася в срок в срок до 17:00 часа на 25.03.2020
г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в Заповед
№ РД-04-240/06.03.2020 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след
предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности” - стая №32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат
тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен
носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 09.03.2020 г. до 17:00 на 24.03.2020 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-04-239/06.03.2020 г.
Търгът ще се проведе на 26.03.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 24.03.2020 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 02.04.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31 при същите условия и час.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 56 по Протокол № 5 от 30.01.2020
г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава,
че със Заповед №РД-04-240/06.03.2020 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 Язовир "Старо село"- публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост съгласно АПОС
№17/17.12.2007г., представляващ поземлен имот с идентификатор №069078.53.34 по КККР на с. Старо село, одобрени със
Заповед №РД-18-637/07.03.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се
в землището на с. Старо село ЕККАТЕ 06907, като поземлен
имот №000455, с площ от 36,464 дка, съгласно скица №1532104/15.01.2020 г.
Търгът ще се проведе при начална годишна наемна цена в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева) в т.ч. 20% ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 180,00 лв. /сто
и осемдесет лева/ се внася в срок в срок до 17:.00 часа на
25.03.2020 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена
в Заповед № РД-04-240/06.03.2020 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след
предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и
стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан или на
тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/
bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат
тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен
носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска
собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 09.03.2020 г. до 17:00 ч. на 24.03.2020 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-04-240/06.03.2020 г.
Търгът ще се проведе на 26.03.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17.00 ч. на 24.03.2020 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе
на 02.04.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул.
Трансмариска №31. при същите условия и час.
Допълнителна информация можете да получите на http://
tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в
Община Тутракан - стая №32.

регион

12 - 18.03.2020 г.

Цветан ЦВЕТАНОВ в Тутракан:

Институциите отсъстват от
държавата, управлението е
в ръцете на един човек
от стр. 1 има смисъл да се чува повече. Ние
знаем, че София не е България и
Разбира се, трябва да говорим
затова Евро-атлантическият център
и за енергийните проекти, които
за сигурност направи първото си
страната ни трябва да реализира,
събитие само преди ден в Русе,
но те трябва да бъдат съотносими
заедно с русенската общественост
с европейското законодателство и
и лектори като проф. Келбечева,
ние трябва да изграждаме реалната
която говори за историческата
диверсификация. В тази връзка
памет, за паметниците, тяхното
привлякохме експерти като Иван
въздействие върху обществото,
Хиновски и Христо Казанджиев,
начина на манипулации, които
които разработиха главата, свърмогат да бъдат интерпретирани в
зана с енергийната сигурност през
публичното пространство. А пси2019 и настоящата 2020 г.
хологът Росен Йорданов говори за
Разбира се, че от срещите и жевъздействието на фалшивите новиланието да има подобни форуми,
ни върху обществените нагласи и
които да организира Евро-атлантова, което вече започва да затваря
тическия център за сигурност в
възможността да изразява своето
областните центрове, мога да кажа,
мнение свободно. Ние искаме на
че тази идея се роди след първото
тези срещи да има свободна диспредставяне на Центъра. Да говокусия. Вчера в Русе имаше около
рим за миналото, да говорим за
7-8 човека, които взеха активно
настоящето, но да очертаем и едно
отношение по темите и аз се чувстпо-добро бъдеще, защото винаги,
вам изключително удовлетворен,
когато имаш добре планирани
защото това е една платформа и
неща, те се случват. Когато има
възможност на неправителствения
устойчивост и ясен евроатлантисектор да подпомогне и държавночески път на страната ни, това е
то управление, но да можем преди
гаранция за успех.
всичко да защитим гражданското
Чрез Евро-атлантическия център
общество.
за сигурност искаме да информи- Как ще определите днешното
раме обществото за това, което
управление на държавата?
държавата ни трябва да отстоява и
- Можем да го определим с
да защитава, за да можем да си гаизвестни кризи, в които се влиза
рантираме както суверенитета, така
през определен период от време също и националния интерес. Той
кризата с водата в Перник, кризата
може да бъде единствено защитен,
с боклука, който вече е обхванал
когато сме част от силна и обедицялата страна. Коронавирусът и
нена Европа, когато имаме силното
бежанският поток, който в момента
стратегическо партньорство със
е на външната граница на ЕвроСАЩ, защото знаем, че САЩ, като
пейския съюз, дадоха възможност
част от НАТО, са най-основополагада се отклоним от кризисните
щия гарант за сигурността по света.
проблеми.
Това, което също е изключиЗа голямо съжаление, през
телно важно за нас е, че през тези
последните 3-4 години са се наседмици имахме възможност да
трупали огромни проблеми и точно
комуникираме с много хора, с
затова си задаваме въпроса дали
представители от общините. Всичадминистративния капацитет на
ките искат да се говори по темата
компетентните агенции и институи да се говори истината, защото в
ции, имат способността да протимомента дезинформацията, страводействат и да не допускат това
хът започват да витаят в областни
да се случва. Защото в момента се
центрове. По никакъв начин не бих
създаде усещането, че в държавата
искал да се връщаме в период и
институциите отсъстват. Институвреме, когато хората да си говорят
ционално структурата е нарушена,
в малък формат, да ги е страх да си
защото всичко се фокусира върху
споделят нещо публично, защото
един човек, който може да решава
знаят, че могат да бъдат уволнени
проблемите. Това не е добре за
или могат да бъдат репресирани.
една демократична държава, която
Защото това, което наблюдавам
е част от силна и обединена Европа.
в Силистренска област, е доста
Когато всичко отива и рефлектира
тревожно от гледна точка на това,
върху Борисов, това означава, че
че вече самите хора казват: "Искаме
всъщност останалите вече нямат
да чуем това, което би могло да
способността да правят политики
се коментира по теми, свързани с
и да решават проблемите. Не е
Евро-атлантическия център за сиважно каква ще бъде наказателната
гурност, но ние сме предупредени,
политика за дадените нарушитече подобни срещи винаги могат
ли, въпросът е какви са стъпките
да доведат неприятности, за тези,
и мерките, за да не допуснем
които са назначени на някои дъртова да се случва. Това става с
жавни или общински позиции". Ето,
превенция и мога да се върна в
затова, ние смятаме, че Евро-атпериод, в който бях министър на
лантическият център за сигурност

вътрешните работи. Тогава искахме
превантивния ефект да бъде водещ
при намаляването на жертвите по
пътищата, защото най-лесно е да
засилваш наказателната тежест
към нарушителите, но въпросът е
дали има превантивната дейност,
образованието на децата, образованието на водачите, информационните кампании. И мога да кажа,
че от 1000-1100 жертви годишно
в периода преди да съм вътрешен
министър, ние ги намалихме в края
на моя мандат на 600. Това са политиките, които трябва да се правят
и за мен превантивната дейност е
основна и водеща.
- Как ще коментирате противопоставянето на президентската институция и изпълнителната власт?
- За мен е изключително тревожно противопоставянето, което
наблюдаваме в последните месеци
между Президентството и изпълнителната власт. Противопоставянето
и персоналният сблъсък между
президент и премиер отслабва
външния глас на България във
всички международни форуми, в
които държавата е представлявана
от премиера или президента.
Тук ще дам за пример това, което
направи Евро-атлантическият център за сигурност за инициативата
"Три Морета". Инициативата "Три
Морета" обхваща 12 държави, които са на Балтийско, Адриатическо
и Черно Море. Говорим за свързаност между Централна и Източна
Европа, за да може да се изпълни
вакуумът, който сега е диспропорция между свързаност дигитална,
газова, транспортна, от Западна
Европа и останалата част на Европа. Инициативата стартира през
2016 г. и имаше много политически
послания в тази посока, как да се
засили свързаността Север-Юг, и
тя вече придоби друго измерение.
От 2019 г. вече се говори за създаването на Инвестиционен фонд, в
която всяка една държава трябва
да има своята реципрочна вноска,
с която ще влезе в него.
Само преди 3 седмици, на Мюнхенската конференция по сигурност, държавният секретар на САЩ
- Майк Помпео, каза, че Америка
ще подпомогне финансово до 1
млрд. долара тази газова свързаност. Това може да даде повече
конкурентоспособност, повече
стандарт и прозрачност във всяка
една процедура при правенето
на процедурите за свързаност.
Всъщност, това е реалното противодействие на потенциални
заплахи от Русия и Китай, защото
за мен по-важно е да се развие
тази инициатива, зад която стои
Америка, отколкото инициативата
16+1, зад която стои Китай. И

аз смятам, че това е гаранция за
успеха и за възвръщаемостта на
инвестициите, които ще бъдат
направени, защото вече има интерес от инвестиционни фондове от
Щатите, от Европа, от компании,
от банки, което означава, че и тук
президентът трябва да бъде подкрепен от изпълнителната власт.
Естонското председателство на
Триморието ще бъде през м.юни
и Евро-атлантическият център за
сигурност направи конференция
заедно с външно министерство на
Естония. Тук искам специално да
благодаря на президента, а така
също и на министър-председателя
за това, че имаше представители от
двете институции.
В момента най-важното е да
можем да дадем диверсификация
и конкурентност на пазара за газ.
Намалението на цената с 40% не
е заслуга на България само, а на
всички държави, които имат отношение към подобен подход, който
започна Европейската комисия.
Защото Европейската комисия
щеше да наложи санкции срещу
„Газпром” в милиарди, заради
монополното присъствие на пазара
за газ в Латвия, Литва, Естония,
България, Унгария, Полша. „Газпром” беше задължен да направи
тази отстъпка, за да бъде цената
съотносима с цената, която е за
Западна Европа. Но това не стана
благодарение на нашето желание
като държава, защото, ако сме
били достатъчно силни и ако сме
имали тази подкрепа от Русия,
това щеше да бъде много по-рано
направено. В България, не зная
защо, всеки започна да говори:
„Ето, точно на 3 март Русия обяви,
че ни намалява цената на газта”.
Всъщност, това е решение на
„Газпром” заради санкцията, която
ще бъде наложена от Европейската
комисия за милиарди евро, които
„Газпром” трябваше да плати за
господстващото си монополно
поведение. Това, че за България
намалението е 40%, никой не си
зададе въпроса - защо България е
плащала тази висока цена толкова
години и защо сега се случва това.
Което означава, че евроатлантическият път е без алтернатива и
единствената защита на националните интереси. Постигането на
конкурентоспособност и на единен
пазар, в който ние да участваме,
това е само когато сме част от
силна обединена Европа и имаме
партньор Америка. Не говорим, че
трябва да бъдем в конфронтация
с Русия, но искаме да има пазарен принцип, диверсификация и
възможност за допълнителни
източници на енергийни ресурси
към страните от Източна и Цен-

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 9 март 2020 г.
1 счетоводител, висше образование - специалност
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години
професионален опит
1 чистач/ хигиенист, основно образование, 2- часов
работен ден
2 заварчици, средно образование, двусменен режим
на работа
1 сервитьор, основно образование

1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,
компютърна грамотност.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

3
трална Европа.
- Прави ли Ви впечатление, че
виновни за различните ситуации,
които се случиха напоследък в
държава са все министри или държавни служители от коалиционния
партньор на управляващите?
- Аз не бих искал да правя разграничаване между един от двата
коалиционни партньори, защото
управлението е отговорност на
всички тези, които са приели и са
се съгласили да участват заедно в
един управленски мандат. Има си
управленска програма, въпросът
е дали тя се изпълнява по начина,
по който е била декларирана в
тогавашния момент. Защото аз
не знам на коалиционен съвет, на
който и аз съм присъствал, да се е
говорило, че трябва да се въведе
по този начин Наредба 18, с трикратно отлагане на въвеждането
й, която създаде едно усещане за
невъзможност средният и малкият
бизнес да може да оцелее. Когато
искаш да правиш политики, ти
трябва да си в диалог с всички,
които трябва да изпълняват тези
законодателни разпоредби. В
тази посока смятам, че в много
от случаите е нарушена комуникацията. Смятам, че това, което
трябва да се направи, е колкото
е възможно повече да се върнем
към декларираното в началото на
управленския мандат.
- Свързват името Ви с нов политически проект.
- Създава се едно такова усещане, но аз мога да кажа, че в
момента цялата ми енергия е
насочена към срещите, които провежда Евро-атлантическият център
за сигурност в страната, на които
отговаряме на присъстващите за
всичко, което те имат като комуникация към Центъра. Идеята е
да направим срещи в областните
центрове.
Що се отнася до политически
проект, аз смятам, че това, което
имам като отзиви от срещите, които провеждам, почти навсякъде
се поставя темата от необходимостта от нов политически проект.
Защото в момента център-дясно
политическото пространство не се
чувства представено. Те смятат, че
гласуват по начин, по който да не
се допусне връщането на БСП на
власт, но не, затова че се предла-

гат добрите решения на сложните
въпроси и политиките, които
трябва да се правят. И може би от
тази гледна точка се създаде едно
такова усещане за нов политически
проект. Времето ще покаже какво
ще се случи, но в момента концентрацията ми е върху това как и по
какъв начин можем да създадем
условия за нормална дискусия със
свободно мислещи хора по евроатлантически теми и секторни политики, които имат съотносимост
към сигурността и да може да бъде
чуван силния евроатлантически
глас на неправителствения сектор,
който да подпомага и да допринася
за по-доброто управление и в изпълнителната власт. След около
месец и половина ще представим
Годишника на Евроатлантическия
център за сигурност. Той ще бъде
изключително интересен, много
съдържателен и аз съм убеден, че
той ще допринесе за информираността на обществото, той ще бъде
достъпен за всеки интересуващ
се на сайта на Центъра – www.
easecurity.org. Годишникът ще
изпратим до всички Университети
в страната, където се изучават
Международни отношения и Политология. Акцентите в него са
Русия-САЩ, САЩ-Китай, Близкия
изток и това, което се случва в
нашия регион. С доклада, написан
от експерти за Черноморския
регион, може да се информира обществото и да се противодейства
на хибридните атаки. Защото тези
материали са подготвени от ген.
Съби Събев, от проф.Румен Кънчев - хора с тежест и компетентно
експертно мнение. Когато говорим
за енергийните проекти, за Турски
поток, за диверсификация, за АЕЦ
„Белене” добре е да чуем ядрените
експерти и експертите в енергетиката като Христо Казанджиев и
Иван Хиновски. Точно затова ние
създаваме този капацитет, който
може да бъде полезен за информираността на обществото и по
този начин да противодействаме
на фалшивите новини, защото
медийната среда е доста сложна.
Нека да не се поддаваме на
емоцията, нека да не се поддаваме
на страха, а да мислим като част от
силна обединена Европа, в чиито
регионални инициативи България
е ключов партньор.

ЗК "Изгрев - 92”, с. Белица
ОБЯВЯВА,
че на 04 април 2020 г. /събота/ от 10:00 часа,
в салона на читалище „Христо Ботев”, с. Белица,
общ. Тутракан ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ на Кооперацията при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев - 92”, с. Белица за стопанската 2018/2019
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние на
ЗК “Изгрев - 92” за отчетната 2019 година.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2019 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - експерт-счетоводител
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92” с. Белица за периода 2018/2019 г.
Докладва: Председателят на КС
5. Разпределение на печалбата за отчетната 2019 г.
Докладва: Председателя на ЗК
6. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
8. Актуализация на правилника за организация и заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
9. Приемане на производствения план за стопанската
2018/2019 г.
Докладва: Председателят на ЗК
10. Вземане на решение за закупуване, замяна и продажба на земя, и бракуване на ДМА, собственост на
ЗК „Изгрев-92”.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
06.03.2020 г.

общество
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В СУ „Христо Ботев” – Тутракан:

В света на Леда Милева и Веса Паспалеева
Т

ази година се навършват 100 години от
рождението на Леда
Милева и 120 години от
рождението на Веса Паспалеева.
Проведохме в библиотеката с учениците от 2б клас
и г-жа Деана Маринова урок,
посветен на двете детски
майсторки на поетичното
слово. Проследихме презентации, които ни запознаха
с интересни факти от живота и творчеството им.
Леда Гео Милева е българска поетеса, преводачка,
детска учителка, народен
деятел на изкуството и
културата, общественичка,
дипломат. Тя е автор на
стихове и пиеси за деца.
Научихме, че е създала
„майсторски изнизани стихотворения, известни на
най-малките читатели от
всичките кътища на родината“/Ангел Каралийчев/.
„Да твориш за деца, значи
да чувстваш топлината

на детското сърце, винаги
отзивчиво към съдбата на
другите“ – твърди поетесата.
А Веса Паспалеева е псевдоним на Веселина Владимирова Караманова, българска
детска поетеса, писателка
и драматург. За творчест-

поетично
Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Пеят казаци!
На свой концерт у нас през пролетта на 2019 г.
Кубанският Казашки хор
изправи на крака препълнената
зала във Велико Търново
с Вазовия Марш на
панагюрските въстаници.

вото й пише Албена Янкова
– съставител на „Книжкавеселушка“: „Стихотворенията й са емоционално обагрени, звънки и мелодични,
проникнати от бодър и жизнерадостен хумор. Такива
творби създава перото на
човек, роден детски поет“.

Насочихме вниманието си
към някои от най-известните произведения на двете
поетеси. Прочетохме първото стихотворение, написано от деветгодишната
Леда Милева. Анализирахме
творбата „Междучасие“.
Гледахме видеоклип с найпопулярното нейно стихотворение „Зайченцето
бяло“, което става любима песничка на поколения
деца. Второкласниците я
изпяха с голямо желание.
С удоволствие пяха и песните „Мама ми купи днес“
/“Мама ми купи днес нова
книжка със картинки…“/ и
„Доволен“ /“От днес имам
вече нови панталонки…“/,
създадени по текстове, написани от Веса Паспалеева.
Слушахме песнички по други
нейни творби - „Март“ и
„Пролет пукна в гората“.
Проследихме чрез видеоклипове веселата история за
словоохотливата мецана в

стихотворението от Леда
Милева - „Работна мецана“
и приказката, написана от
нея – „Сиводрешко и Бързобежко“. Чрез верижно четене прочетохме историята
на двете зайчета, които
си построяват чудесна
къщичка, за да ги пази от
лисицата. Учениците показаха, че четат с разбиране
непознатия текст. Отговориха на всички въпроси,
преразказаха съдържанието
на приказката и откриха
поуката.
Едва ли има български
дом, в който да не са чували за Леда Милева и Веса
Паспалеева. Неувяхващата сила на чудесните им
стихотворения се дължи
на факта, че и двете са
проникновени познавачи на
детската душевност. Благословени са с дарбата да
говорят с езика на самите
деца.
Анка КОЗАРЕВА

За творчеството на Антон Павлович Чехов
Н

а 29 януари тази
година се навършиха
160 години от рождението на великия руски писател и драматург Антон
Павлович Чехов.
С изучаващите руски
език четвъртокласници и
г-н Володя Иванов, проведохме урок в училищната
библиотека, посветен на
неговото творчество.
Запознахме чрез видеофилм учениците с интересни факти от биографията на гениалния писател.
С интерес проследихме
детския мултипликационен
филм за милото рижо женско куче, наречено Кащанка, по едноименния разказ
на писателя, създаден през
1952 година. Въведохме
момичетата и момчетата
в чудния свят на великия
разказвач и с прекрасните
илюстрации в книжката,
разказваща трогателната
история на Кащанка, която се отделя от господаря
си – дърводелец, в зимна
вихрушка и се изгубва.
След като се лута отча-
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яна по улиците на големия
град, е намерена от цирков
клоун, който я приютява на
топло в дома си при своя
котарак, гъсок и свиня.
Грижи се за нея, храни я и я
обучава на циркови номера.
Ала още при първото си
излизане на цирковата арена, Кащанка открива сред
публиката своя господар и
е неописуемо щастлива да
се прибере вкъщи.

Книгата е илюстрирана
от един от най-добрите
световни илюстратори
Генадий Спирин и е първата с негови рисунки, която влиза в България. Тя е
детска книга на годината
в класацията на „Ню Йорк
Таймс“ за 1996 година.
Тази великолепна творба
на Чехов стопля сърцата
на децата и ги учи да
бъдат добри. А книгата,

с която разполага нашата библиотека, е също
с прекрасни илюстрации
от художника Боян Филчев, преведена от Илияна
Владова и издадена от
издателство „Отечество“
през 1990 година.
Учениците гледаха и слушаха внимателно без превод на български език - с
оригинална руска реч, филма. След това предадоха
със свои думи съдържанието му. Коментираха. Научиха интересни истории
за най-големия приятел
на човека от животните
– кучето, споделени от
преподавателя им по руски
език – господин Володя
Иванов. Всеки от тях получи задача да оцвети или
нарисува илюстрация по
творбата.
Надявам се, че четвъртокласниците ще запомнят „Кащанка“ - един от
най-известните разкази на
Чехов с „универсалната история за любов, лоялност
и отговорност“.
Анка КОЗАРЕВА

Ех, Кубан - кръст казашки насред Диво поле,
на орел кръстна сянка насред степ-мавзолей,
на жени с глас на славей будещ звездния мрак,
на мъже-богатири със душа на казак.
Край на хляб и на тежка мъжка слава-съдба,
на сълзите вдовишки край брега на Кубан
и на песен, подета за кръст руски край друм…
щуро някой изсвирва, сякаш свирва куршум
като в битка хазартна, към която вървят,
само припевът пее за обратния път,
как играят жребчета в некосени треви,
как прохождат деца не познали бащи.
...
А бащите оттатък Балкана
пак залагат на руска рулетка:
щом събудиш се жив отзарана,
жив със табора днес ще се счепкаш!
Но в отплата за Ботев и Левски,
за Баташката кръв и пожарища,
на носилка от пики и шашки
Гурко снема от кръста България.

поетично
Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Тя
Изпита смелостта на мнозина победители,
но нито един не увенча.
Не прие пръстен,
не обядва с никого в неделя, не зачена.
Утробата й беше суетна, а мислите
примитивни форми на живот.
Смяташе, че любовта е празник
само за плебеите,
у които виното е винаги прокиснало
и досадно е веселието.
Призовавам ви,
всички изгубени в полята трупове
на млади посечени лъвове,
разкъсайте преподобната!

Молитва
От още топлата ми самота
се откъсна вятър.
Един лист коленичи
да се моли.
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Петър Бойчев - 70 години
родолюбие, чест и достойнство!

Змеев по изграждането на
музейното дело в Тутракан,
той е в основата на двата
национални исторически
обекта в града. Не е възможна научна конференция,
свързана с историята на
Добруджа, без негов доклад.
Не си представям тържество в града, без участието на музея, на който
той е директор. Не е сега
моментът да изброявам
многобройните му авторски книги, публикациите
му в различни сборници на
историческа тематика,
участията му в археологически разкопки и т.н. и
Убеден съм също, че в
т.н., по-скоро ще спомена
за няколко негови лесно чест на неговата 70-гоизвиними човешки недоста- дишнина МРРБ, Фонд на
тъка. Например, не пожела фондовете, Министерство
на културата и Народното

Петър Бойчев - най-добрият познавач на битката
за Тутраканската крепост през 1916 г.

Петър БОЙЧЕВ - Някога, някога, толкова някога...

от стр. 1 прекрасното му семейство,
рода му (здрава староселски драми не са в състояние ска закалка), безкрайната
да променят дори на „йота“ му отдаденост на неговата
интелектуалния им полет. работа по Тутраканската
Видях в действие тезата епопея - 1916 г., започнах
на Александър Фол, че „ин- да разбирам с каква харителего” или „да вържеш зматична личност съм имал
нещата“ - ум, чувства, воля късмета да се запозная.
и морал, е възможно, макар За него академик Георги
и отредено за единици. За Марков твърди, че е най-дохора като Петър Бойчев брият познавач на бойните
преди почти 2400 години действия при Тутракан през
Платон е написал: „Мнозина 1916 г. Той е човекът, койносят тирс, малцина са пос- то пое щафетата от Рачо
ветените“. Когато опознах

По пътя на четата на Таньо войвода

На Керчан баир, на финала на поредния поход
"По стъпките на четата на Таньо войвода"

По пътя на четата на Таньо войвода резерват "Воден - Ири Хисар"

да научи кмета си да не
застройва рибената чорба
и така все неговият музей
да побеждава в конкурса на
„Празника на реката“. Или
това, че не винаги слуша
своята съпруга Ценка, че
слуша повече снахата от
сина си и от този род
простъпки. Надявам се, че
до 100-годишнината ще се
поправи.

събрание ще одобрят проекта за изграждане на музея
в Шуменци и така ще се изпълни една негова заветна
мечта. Мечтай, Приятелю!
Имаш и много съмишленици,
които са неизменно до теб.
Имаш и лична армия - гвардейците на Таньо, ако се

Петър Бойчев със съпругата си Ценка и внука Преслав при
удостояването му със званието Почетен гражданин на
Тутракан и общината

наложи въоръжена намеса.
Нямаш право на пенсиониране, докато не постигнеш
всичките си мечти, докато
не изпълниш всичките си
задачи, „на пук врагу и на
ползу роду“.

Бъди здрав!
С уважение,
д-р Анатоли Кънев,
председател на
КПД „Родно Лудогорие“,
за Теб - Анатоли
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общински съвет - тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 5 от 30.01.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 42
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Бюджет на Община Тутракан за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Избиране на регистриран одитор за
заверка на годишния финансов отчет на
„МБАЛ – Тутракан”ЕООД за 2020 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ- Тутракан“ ЕООД
3. Приемане и одобряване на инвестиция,
представляваща актив-публична общинска
собственост, извършена от „ВиК” ООД гр.
Силистра през 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в Община
Тутракан за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Приемане на Общински план за младежта в Община Тутракан за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Избор на общински съветници за
членове на общинската експертна комисия
по спорта /ОЕКС/.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Издаване на Запис на заповед от
община Тутракан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 100 на сто стойността на
авансово плащане, което Сдружение „Местна
инициативна група Тутракан- Сливо поле“
има право да поиска от ДФЗ за изпълнение
на стратегия за Водено от общностите
местно развитие № РД 50-58/25.07.2018 г.
с планиран бюджет за 2020 г. в размер на
388 294,93 лв.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Приемане на стратегия за управление
на общинската собственост в Община Тутракан за периода 2019-2023 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Утвърждаване списък на общинските
жилища за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Приемане на Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Тутракан
за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Предоставяне под наем на общински
имоти с НТП – полски пътища, по реда на
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и
ползване на земеделските земи за стопанската 2019-2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Даване на Разрешение за изработване
на проект” Подробен устройствен план / ПУП
/ - Парцеларен план /ПП/ на захранващ
ел.кабел 0,4kV към ПИ 73496.19.266 по КККР
на гр.Тутракан, общ.Тутракан” ( за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия).
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Даване на принципно съгласие от
Общински съвет гр. Тутракан за изменение
на подробен устройствен план засягащ имот
с идентификатор 73496.500.737 по КККР на
Тутракан, одобрен през 2008 г. (или УПИ- II„Озеленяване“ кв. 47 от ЗРП на гр. Тутракан)
представляващ имот публична общинска
собственост.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Приемане на решение за продажба
на незастроен неурегулиран поземлен имот
№73496.501.3393, кв. 75 ул. „Опълченска“
по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан,
обл. Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Отдаване под наем на имот- публична
общинска собственост, с начин на трайно
ползване Язовир „Старо село“ в землището
на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078, Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Отдаване под наем на имот- публична
общинска собственост, с начин на трайно
ползване Язовир „Белица 1“ в землището на
с. Белица, ЕКАТТЕ 03527, Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
17. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ обособено помещение за
здравни услуги в административна сградата
„Кметство”, находяща се в с. Нова Черна, кв.
13, УПИ-I, пл. № 113, ул. „Черно море” № 1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ обособено помещение за
дентален кабинет в административна сградата „Кметство”, находяща се в с. Нова Черна,
кв. 13, УПИ-I пл. № 113, ул. „Черно море” № 1.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляващ обособено помещение с
площ от 14,00 кв.м, находящ се в административна сграда в с. Варненци, кв. 17,
парцел- ХVII, по плана на селото от 1955 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
20. 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 кв.м, находящо се в административна сграда в с.Преславци, кв.18, парцел- III,
имот №142 по плана на селото .
Докладва: Кмет на Община Тутракан
21. Отдаване под наем на имот - частна
общинска собственост, представляващ:
обособени помещения с основна площ от
10,60 кв.м и спомагателна площ 8,20 кв.м,
находящи се в сграда “бивша Здравна служба” в с. Шуменци, кв. 21, УПИ- ХII, пл. № 192.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
22. Отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост
с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с

площ от 25,82 кв.м по КККР на гр. Тутракан
с предназначение за офис.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
23. Организиране на публичен търг за
отдаване под наем на площ от 4/четири/
кв.м за поставяне на терминално устройство
в самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.3451.2.20 по КККР на гр.
Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
24. Определяне представител на общински съвет в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република
България (НСОРБ).
Докладва: Председател ОбС-Тутракан
25. Предоставяне на „пасища и мери“публична общинска собствност за стопанската 2019/2020 година, приемане на списъците
за общо и индивидуално ползване, годишния
план за паша и определяне на правила за
ползването на общинските „пасища и мери“.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
26. Разрешение за кандидатстване на
СНЦ НЧ „Никола Йонков Вапцаров- 1873“,
гр. Тутракан с проект за безвъзмездно финансиране към СНЦ „МИГ Тутракан- Сливо
поле“ и Програма за развитие на селските
райони 2014-2020.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
27. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка
с чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА /, чл.39, чл. 52, ал.1, чл. 84, ал. 1 и
чл.94, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/; във връзка с разпоредбите на
Закона за държавния бюджет на Република
България /ЗДБРБ за 2020 г.; ПМС № 381 от
30.12.2019 г. на Министерски съвет за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г., Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община
Тутракан, Общински съвет гр. Тутракан
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Тутракан
за 2020 г. , както следва:
1.1. По прихода в размер на 14 138 274
лв./съгл. Приложение № 1/ в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 720 542 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани
от държавата дейности в размер на 7 875
801 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови
разходи за финансиране на делегирани от
държавата дейности в размер на 0,00 лв.;
1.1.1.3. Собствени и други приходи на
звената, прилагащи системата на делегирани
бюджети 68 257 лв..;
1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 г. от
делегираните от държавата дейности в
размер на 972 896 лв., разпределен съгласно
Приложение № 12
В т.ч. капиталови разходи 0,00 лв.
1.1.1.5 Временни безлихвени заеми
между бюджет и СЕС 0,00 лв.
1.1.1.6 Чужди средства за разпореждане
- 196 412 лв.
1.1.1.7 Трансфери между бюджетни
сметки и СЕС 0,00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 5 415 732 в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на
960 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
1 939 900 лв.;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в
размер на 1 368 200 лв.;
в т. ч. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 114 800 лв..;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови
разходи за местни дейности в размер на
516 600 лв., в т.ч.
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА - 251 776 лв.;
за изграждане и основен ремонт на
общински пътища 168 646 лв.;
за придобиване на дълготрайни активи
- 96 178 лв.;
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни
сметки - 331 100 лв.
1.1.2.6. Трансфери м/у бюджетни и
СЕС - 0,00 лв.
1.1.2.7.Друго финансиране в размер - 200
200,00 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък в размер на 1
164 332 лв., в т.ч. във валута 3 730 лв. /съгл.
Приложение № 12/
1.2. По разходите в размер на 14 138
274 лв., разпределени по функции,групи,
дейности и параграфи /съгл. Приложение
№ 1/, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности
в размер на 8 720 542 лв.
1.2.2. Допълнително финансиране за
делегираните от държавата дейности със
средства от собствени приходи и изравнителна субсидия - 794 717 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на
4 623 015 лв.
1.2.4.Резерв за местни дейности - 0,00 лв.
2.Утвърждава средносрочна цел на
бюджетното салдо към 01.01.2020 г. по
бюджета на общината – за целево предназначение – капиталови разходи в размер на
956 331лв. и за текущи разходи - в размер на
972 896 лв. за делегираните дейности и – 91
999 лв. за дейностите общински характер;
300 000 лв. – трансфер за текущ ремонт /
съгл. Приложение № 1/
3.Приема Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г. по обекти, функции

и източници на финансиране в размер на 1
645 314 лв. /съгл. Приложение № 3/
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи
за 2020 г. в размер на 516 600 лв. /съгл.
Приложение № 3/.
3.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи - за
основен ремонт на ДМА 420 422 лв. и за
Придобиване на ДМА 96 178 лв. /съгл.
Приложение № 3/
3.3. Приема разчета на капиталови
разходи, финансирани със средства от
постъпления от приходи от местни данъци
и такси в размер на 172 383 лв. /съгласно
Приложение № 3/
3.4. Приема разчета на капиталови разходи, финансирани със средства от неусвоен
лимит от преходния остатък от 2019 г. – 956
331 лв., в т.ч. за местни дейности 956 331 лв.
3.5. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране
със средства от Европейския съюз,средства
по други международни програми и донори и
свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, /съгл. Приложение № 6.1 и 6.2/
4.Утвърждава разчета на средствата за
заплати на персонала в община Тутракан
за 2020 г., без звената от системата на
образованието, които прилагат системата
на делегираните бюджети/ Приложение № 4 /
4.1.Утвърждава числеността на персонала
в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - 77,5 щатни бройки;
4.2. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя броя на щата в
общинска администрация, след настъпили
промени по решение на общински съвет
през годината.
4.2. Утвърждава числеността на персонала в ОП „БКС” - 25,5 щатни бройки
5. Утвърждава списък на длъжностите,
които имат право на транспортни разходи
през 2020 г.
/Приложение № 5/
5.1 Утвърждава списък на длъжностите и
на лицата с право на транспортни разходи в
границите на населеното място и общината,
когато това произтича от характера на трудовата им дейност.
- Изпълнител „Опазване на околната
среда”
Йорданка Ангелова Методиева
Наджи Исуф Юмер
Милица Светломирова Тодорова
Евгени Алексиев Барбучанов
- Ветеринарен техник
Кристиан Георгиев Якимов
5.2 Утвърждава списък на длъжностите с
право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато
те се намират в различни населени места
Гл.архитект - Пламен Тотев Маринов
Медицински фелдшер - Петър Атанасов
Лисков
учител в учебно и детско заведение, съгл.
НАРЕДБА №1 от 16.01.2017 г. за условията
и реда за възстановяване на транспортните
разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
5.3. Утвърждава размера на средствата
по т.5.1 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.4. Утвърждава размера на средствата
по т.5. 2 - съгласно действащата нормативна
база и заповед на кмета на общината.
5.5. Упълномощава Кмета на общината
със Заповед да променя през годината
лицата по т.5.1 и т.5.2 при промяна на
обстоятелствата.
6. Приема Индикативен годишен разчет
за средства от ЕС. и за сметките за средства
от ДМА и ДЕС за 2020 г. /Приложение № 6 .
7. Приема разчет на бюджетните средства
за разходи на Общински съвет. /Приложение
№ 8/
8. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение № 7 /
8.1. Възлага на Кмета на общината със
Заповед да определи конкретните права и
отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
9. Приема справка за намеренията за
общинския дълг /Приложение № 9/
10. Определя размера на просрочените
задължения, от 2019 г. които могат да бъдат
разплатени от бюджета 2020 г. /Пр. № 10/
11. Приема Разчет за разходите по кметства, /съгласно Приложение № 11 /
12. Приема актуализирана Бюджетна
прогноза за местните дейности на Община
Тутракан за 2020-2022 г. /Приложение № 15/
13. Приема разпределение на преходния
остатък от 2019 г. /съгл. Приложение № 12/
14. Приема разчета за целеви разходи и
субсидии, както следва за :
14.1 Членски внос - 11 500 лв.
14.2. Помощи по Решение на Общински
съвет - 20 000 лв., в т.ч. 5 000 лв. за семейства с репродуктивни проблеми
14.3 Субсидии за:
Читалища - 354 960 лв.
Спортни клубове - 20 000 лв., в т.ч. 8
000 лв. за ФК
14.4. Стипендии в размер на 32 964 лв.;
в т.ч. осигурявани от местни приходи 2 000
лв. - за подпомагане на даровити деца;
14.5. Средства за културен календар - 100
0000 лв.;
14.6. Средства за реализиране на общински мероприятия - Спортен календар
-28 400 лв.;
14.4. Упълномощава Кмета да договори
допълнителни условия по целевите разходи
по т.14.6 за начинът на предоставяне и
отчитането на тези средства.
15. Приема следните лимити за разходи:
15.1. Представителни разходи на Кмета
на общината - до 2 % от общия годишен
размер на разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация”./ чл.89, ал.1 от
ЗДБРБ за 2020 г./
15.2 Представителни разходи за Общински съвет - до 1 % от общия годишен размер

на разходите за издръжка на за дейност
„Общинска администрация” /чл.89, ал.2 от
ЗДБРБ за 2020 г./
15.3 Командировки в страната – за дейност общинска администрация до 20 000 лв.
- за Общински съвет до 3 000 лв.
15.4. Командировки в чужбина - за дейност общинска администрация до 5 000 лв.
- за общински съвет до 2 000 лв.
15.5. Средствата за социално-битово
и културно обслужване на персонала в
бюджетните организации, в т.ч. и приспадащите се разходи за осигуровки върху тях в
размер до 3 на сто от утвърдените разходи
за основни заплати на лицата, назначени по
трудови правоотношения.
15.6 Разходи за осъществяване функциите на органите на изпълнителната власт на
съответното кметство или населено място на
кметовете на кметства и кметски наместници
в размер до 50 лв. месечно.
16. Във връзка с чл. 39 от ЗПФ, Определя
максималния размер на дълга, както следва:
16.1.Годишният размер на плащанията по
общинския дълг за 2020 г. не може да надвишава 15 % от средногодишния размер на
собствените приходи и общата изравнителна
субсидия за последните три години, изчислен на база на данни от годишните отчети за
изпълнение на бюджета на общината, или
605 209 лв. /чл.32, ал.1 от ЗПФ/
16.2. Номиналът на общинските гаранции,
които ще бъдат издадени през 2020 г., не
могат да надвишават 5 % от общата сума
на приходите и общата израв. субсидия по
последния годишен отчет за изпълнение
на бюджета 212 624 лв. /чл.32, ал.2 от ЗПФ/
16.3. Максималният размер на новия
общинския дълг и общинските гаранции
към 31.12.2020 г. не могат да надвишават
намеренията съгл. Приложения от 9 до 9.2
17. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.1. от ЗПФ
- Определя максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2020 г по бюджета
на общината в размер на 1 812 067 лв. /до
15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за задължения
за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения/
18. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.2 от
ЗПФ - Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 г. в размер на 6 040
223 лв. /до 50 % от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири
години; ограничението не се прилага за
ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения/
19. Във връзка с чл. 94, ал.3, т.4 от ЗПФ
- Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2020 г. - съгласно план-график за
разплащане на просрочените задължения,
но не по малко от 30 000 лв.
20. Във връзка с чл.94, ал.3, т.3 от ЗПФ
- Определя максималния размер на просрочените задължения от предходната година,
които ще бъдат разплатени през 2020 г. – до
265 000 лв. от Приложение №10/
20.1. Приема план-график за разплащане
на просрочените задължения от бюджета
за текущата година по Образец на Министерство на финансите – Приложение № 10 ;
21. Възлага на Кмета на общината :
21.1. Да определи и утвърди бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на общия приет
бюджет за 2020 г, както и да ограничава
или спира финансирането на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, при
констатирани нарушения на финансовата
дисциплина и разписаните вътрешни правила на СФК.
21.2. Да отразява служебно промените
по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения
и спонсорство и в съответствие с волята
на дарителя.
21.3. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за размера
на просрочените задължения, в случаите
на натрупани просрочени задължения над
5 % спрямо общинските приходи, както и
за просрочените вземания и да предложи
мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
21.4 Да информира Общинския съвет в
случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности
и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/ или
трайно намаляване на бюджетните разходи.
22. Задължава Кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените по общинския
бюджет средства по прихода и по разхода,
по тримесечия.
23. Дава съгласие при временен недостиг
на бюджетни средства за финансиране на :.
23.1.„местни дейности” текущо да се
ползват временни безлихвени заеми от други
сметки и дейности на общината.
23.2. разходи по проекти до възстановяването им, да се отправи мотивирано искане
за безлихвен заем от бюджета на общината.
23.3. Да прехвърля със Заповед за
временно ползване средства от бюджета
по сметките за средства от ЕС във връзка
с финансиране на действащи проекти и до
възстановяване на средствата по тях.
23.4. Да договаря срока на безлихвения
заем, както и условията за погасяването му.
23.5. Да спазва изискванията на чл.126 от
ЗПФ при предоставяне на свободни средства
за временни безлихвени заеми.
23.6. Във всички останали случаи, при
възникване на потребност от временни
безлихвени заеми, Кметът на Общината
внася предложение за предоставянето им
по решение на Общински съвет.
24. При спазване на общия размер на
бюджета и при условия разрешени от
законодателството, /чл.125 от ЗПФ;/ дава
следните правомощия на Кмета:
24.1. В частта на за делегираните от държавата дейности - да извършва компенсира-

ни промени между утвърдените бюджетни
показатели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
24.2. В частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга,
без да изменя общия размер на разходите.
24.3 Да преразпределя резерва, в случай
че е предвиден такъв в разходната част на
бюджета и без да нарушава действащото
законодателство за възникнали неотложни
разходи.
24.4. Да кандидатства по структурните и
други фондове на ЕС по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение
на общинския план за развитие.
24.5. Да кандидатства за средства от
централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински дейности,
програми и проекти.
24.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на
средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
24.7. Да кандидатства за средства от
централния бюджет, Фонд ФЛАГ и други
източници за финансиране на плащанията
и за съфинансиране на общински програми
и проекти.
24.8. Да изисква със Заповед от ръководителите на бюджетни звена в срок до
31.03.2020 г. да разработят и представят
конкретни мерки за изпълнение на приетия
от Общинския съвет бюджет за 2020 г.
25. Приема лимит, при наличие на финансов ресурс на тримесечие да се начислява
допълнително стимулиране на Кмета на общината до 60 % от основната му месечна
заплата; а на кметовете на кметства до 30%
от основната им месечна заплата.
26. Приема план сметката на ОП „БКС” /
съгласно Приложение № 13/
27. Приема Актуализирана Бюджетна
прогноза на местите дейности на Община
Тутракан за периода 2020-2022 г. /съгл.
Прил.15/
28. Приема за сведение Протокола от
публичното обсъждане на бюджета. /Приложение № 14/
Гласували поименно: 17 съветника, За –
15, Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.19, ал.1, т.4,
буква „а”, чл.198б, т.2 и чл. 198ж от Закона
за водите, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, както и на основание чл. 4.4,
буква „б” от Договора между Асоциацията
по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД –Силистра:
1. Общински съвет гр. Тутракан ПРИЕМА и
ОДОБРЯВА инвестиция в размер на 64 447,06
(шестдесет и четири хиляди четиристотин
четиридесет и седем лв. и 6 ст.) представляваща актив-публична общинска собственост,
извършена от „ВиК” ООД гр.Силистра, през
2019 г., съгласно приложената справка към
настоящото решение.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община
Тутракан да подпише приемно- предавателен протокол между публичния собственик
- Община Тутракан и оператора по ВиК за
определената обособена територия - „ВиК”
ООД гр. Силистра.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Силистра,
за възлагане дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация при спазване
на изискванията на чл. 198в, ал. 4, т. 1 и т.
2 от Закона за водите на активи, съгласно
приложената справка към настоящото решение, чрез допълван и/или актуализиране на
приложение №1 от договора за изпълнение
на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
16, Въздържали се – 1, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2,
във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 26а, ал.2 от Закона
за народните читалища, Общински съвет
- Тутракан приема Годишната програма за
развитие на читалищната дейност в Община
Тутракан за 2020 г.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта Общински съвет – Тутракан:
1. Приема Общински план за младежта в
Община Тутракан за 2020 г.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
15, Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
и във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Тутракан,
Общинският съвет, гр.Тутракан избира в
състава на ОЕКС, гр.Тутракан да участват
следните общински съветници:
1. Алириза Хасан Алириза
2. Владимир Йорданов Колев
Гласували: 17 съветника, За – 12, Въздържали се – 5, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 10, и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
във връзка с изпълнение на изискванията на
ДФЗ за отпускане на авансово финансиране
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018 г. и чл. 7,
ал. 6 и 7 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено

12 - 18.03.2020 г.
от общностите местно развитие „на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
1.Общински съвет Тутракан дава съгласие и упълномощава Кмета на Община
Тутракан да издаде Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима при предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
до 93 323,50 лева за обезпечаване на 100 на
сто от заявения размер на авансово плащане
за изпълнение на одобрена Стратегия за
Водено от общностите местно развитие №
РД 50-58/25.07.2018 г. с планиран бюджет
за 2020 г. в размер на 388 294,93 лв.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички правни и фактически
действия относно издаването на Запис на
заповед, както и да подготви и подпише
всички други необходими документи за
получаване на авансовото плащане във
връзка с изпълнение на одобрена Стратегия
за Водено от общностите местно развитие №
РД 50-58/25.07.2018 г. с планиран бюджет
за 2020 г. в размер на 388 294,93 лв. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет
гр.Тутракан ПРИЕМА Стратегия за управление на общинската собственост в Община
Тутракан за периода 2019-2023 година.
Гласували: 17 съветника, За – 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.3,
ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда и условията
за управление и разпореждане с общински
жилища, Общински съвет гр. Тутракан:
УТВЪРЖДАВА списък за 2020 година на
общинските жилища по групи, според тяхното предназначение, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища
по предназначение – за отдаване под наем
и настаняване на граждани с установени
жилищни нужди: общо 49 бр. в т.ч. в гр.
Тутракан – 47 апартамента и 2 къщи,
2. Списък №2 на общинските жилища
по предназначение – ведомствени: 10 бр.,
от които 9 апартамента в гр. Тутракан и 1
апартамент в с. Старо село;
3. Списък №3 на общинските жилища по
предназначение – резервни: 4бр., от които
3 апартамента в гр. Тутракан и 1 апартамент
в с. Старо село;
4. Списък №4 на общинските жилища по
предназначение – за продажба, замяна и
обезщетяване на бивши собственици: след
отправено заявление от страна на настанени
наематели до Кмета на община Тутракан
и изразено положително становище от
комисията по чл.18, ал.1 от НРУУРОЖ, се
пристъпва към подготовка на предложение
до Общински съвет – Тутракан за продажба
на съответния жилищен имот.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет гр.Тутракан
ПРИЕМА Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост в Община Тутракан за 2020 г.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
14, Въздържали се – 3, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползване на земеделски
земи във връзка с чл.75б от ППЗСПЗЗ, и чл.
9, ал.7 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общински поземлен
фонд, Общински съвет гр.Тутракан:
1. Дава съгласие за предоставяне на
имотите – публична общинска собственост
с НТП - полски пътища, включени в масивите
за ползване по реда на чл.37в, от ЗСПЗЗ,
съобразно сключеното споразумение за
ползване за стопанската 2019-2020г. за
землищата на с. Царев дол, с.Дунавец, гр.
Тутракан, с. Пожарево, с.Антимово, с. Търновци, с. Сяново, с. Нова Черна, с. Белица,
с. Бреница и с. Варненци.
2. Определя цена за ползване на полските
пътища в размер на 55,00 /Петдесет и пет /
лв./ дка
Възлага на кмета на общината да сключи
договори за наем за стопанската 2019/2020г.,
след заплащане на цената. В договорите за
наем да се впише условие, че наемателите,
на които са предоставени полските пътища,
са длъжни да осигурят достъп до имотите,
декларирани и заявени за ползване в реални
граници през следващата стопанска година.
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението
за да се осигури възможността за спазване
на сроковете по чл.75б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ,
от възникването на правно основание за
ползване на определените полски пътища
и сключване на договорите със съответните
ползватели, и се защитят особено важни
обществени интереси т.к съществува опасност или сериозно затруднено изпълнението
на акта и от закъснението на изпълнението
може да последва значителна или трудно
поправима вреда за съответните ползватели,
които да бъдат лишени от законово регламентирана възможност да кандидатстват за
подпомагане по реда на ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 53
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА

на стр. 7

общински съвет - тутракан

12 - 18.03.2020 г.
от стр. 6
(Закон за местното самоуправление и
местната администрация) и чл.124а, ал.1 от
ЗУТ (Закон за устройство на територията) и
чл.30, ал.3 от ЗОЗЗ (Закон за опазване на
земеделските земи), както и приложените
документи,удостоверяващи че са изпълнени разпоредбите на чл.124а, ал.7 от ЗУТ
Общински съвет Тутракан разрешава
На „ИНТЕРФРУКТ Р” ЕООД - Тутракан
с управител Димитър Николов Рачев да
възложи изработване на проект ”Подробен
устройствен план / ПУП / - Парцеларен план
/ПП/ на кабел 0,4kV към ПИ 73496.19.266
по КККР на гр.Тутракан, общ.Тутракан” ( за
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия).
Проектът за ПУП – ПП да се изработи
върху одобрената кадастрална карта при
спазване на изискванията определени в:
Закон за устройство на територията /ЗУТ/,
Наредба № 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,
Наредба № 7/2003 г. за правила и норми
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ,
СПЗЗПП, ЗСПЗЗ и други приложими законови и подзаконови нормативни актове на
действащото законодателство в Република
България.
Съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ с настоящото
разрешение се одобрява заданието за
изработване на ПУП.
Да се съгласува със заинтересуваните
централни и териториални администрации
и със специализираните контролни органи
и експлоатационните дружества.
Проектът да бъде изработен в цифров
и графичен вид, да се представи в три
екземпляра, оригинала на недеформируема основа.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.8, ал.1 от ЗОС,
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 131, ал.
2, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Тутракан:
1. Дава съгласие за изменение на подробен устройствен план с обхват УПИ- II-737,
кв.47, отреден за ”Озеленяване”, по плана
на гр. Тутракан, обл. Силистра - публична
общинска собственост, в съответствие
със Задание за ПУП-ИПР и скица–проект Приложение № 1 към настоящото решение.
Предмет на изменението е обединяване на част от УПИ–II-737 с имот №
7346.500.2756 и имот № 73496.500.2755 по
КККР на гр. Тутракан и образуване на нов
УПИ-VIII в кв.47 по плана на гр. Тутракан,
обл. Силистра.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими по-нататъшни действия във връзка с изпълнение на
решението.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 от Закона за общинската
собственост и във връзка чл.35 ал.1, ал.2,
ал.3 и чл.62 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско
имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет
гр. Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 73496.501.3393,
с площ от 577 кв.м. в кв.75, ул.”Опълченска”
по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС
№ 2419/09.12.2019 г. при граници и
съседи: 73496.501.321; 73496.501.3392;
73496.501.3134; 73496.501.3133 и
73496.501.3394.
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 6051,60 лв. (шест
хиляди петдесет и един лева и шестдесет
стотинки) в т.ч. 20% ДДС,
- Продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
глава Четвърта –Раздел I от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество/НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан .
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на сделката.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл.141а, ал.4 от Закона за
водите, чл.14, ал.7 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.23 ал.1 и чл.62
от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан .
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно надаване
на имот – публична общинска собственост
представляващ поземлен имот №000455
с площ от 36,464 дка, с начин на трайно ползване „Язовир”, съгласно АПОС
№17/17.12.2007 г. и съответстващ на
имот с идентификатор №069078.53.34
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Старо село, одобрени със
Заповед №РД-18-637/07.03.2018 г. на ИД
на АГКК, за срок от 10 /десет/ години, за
производство на риба, спортен риболов,
отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност,
свързана с обекта.
Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на Глава IV от Раздел I от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна
цена в размер на 1800,00 лева /хиляда и
осемстотин лева/ в т.ч. 20 %ДДС.

ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в размер
на 10 /десет/ процента от началната годишна наемна цена.
ОПРЕДЕЛЯ срок от една година от
сключване на договор за извършване на
всички описани в приложението /КСС/
дейности по въвеждането на язовира в
експлоатация.
II. Извършването на ремонтните дейности на обща стойност 1372,50 /хиляда
триста седемдесет и два лева и петдесет
стотинки/. лева ще бъдат прихванати от
достигнатия на търга годишен наем.
III.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора за наем.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
във връзка с чл.141а, ал.4 от Закона за
водите, чл.14, ал.7 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.23 ал.1 и чл.62
от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество/
НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан .
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем чрез публичен търг с явно надаване
на имот – публична общинска собственост,
представляващ поземлен имот №050067,
местност „Антимовски блок”, с площ от
14,561 дка, с начин на трайно ползване
„Язовир”, съгласно АПОС №509/10.08.2016
г. и съответстващ на имот с идентификатор
№03527.50.67 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-613/28.02.2018
г. на ИД на АГКК, за срок от 10 /десет/
години, за производство на риба, спортен
риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска
дейност, свързана с обекта.
Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на Глава IV от Раздел I от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/ на
Общински съвет гр. Тутракан
ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна
цена в размер на 780,00 лева /седемстотин
и осемдесет.лева/ в т.ч. 20 % ДДС.
ОПРЕДЕЛЯ стъпка за наддаване в размер
на 10 /десет/ процента от началната годишна наемна цена.
ОПРЕДЕЛЯ срок от една година от
сключване на договор за извършване на
всички описани в приложението/КСС/
дейности по въвеждането на язовира в
експлоатация.
II. Извършването на ремонтните дейности на обща стойност 1878,50 /хиляда
осемстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки/. лева ще бъдат прихванати
от достигнатия на търга годишен наем.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора за наем.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС и
чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване,управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено
помещение с основна площ от 23кв.м и
спомагателна площ от 19кв.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 до 5 /пет/ години, и определя първоначална тръжна наемна цена, съгласно
“Тарифа” за началния размер на месечните
наеми и цени на 1 кв.м, /Приложение №1
към чл. 13 от НРПУРОИ в размер на 37,25
лв. /Тридесет и седем лева и двадесет и пет
стотинки/ без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Четвърта от НРПУРОИ .
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС и чл.23,
ал.1 и ал.2, и чл.34, ал.5 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/, Общински съвет гр.Тутракан
ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: 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, ведно с инструментариум
по списък.
ОПРЕДЕЛЯ срок за отдаване под наем
до 3 /три/ години.
ОПРЕДЕЛЯ първоначална тръжна наемна
цена в размер на 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, изчислена съгласно “Тарифа” за
началния размер на месечните наеми цени
на 1кв.м, /Приложение №1 към чл. 13 от
НРПУРОИ/, за стоматологично оборудване - 30,65 лв. /Тридесет лева и шестдесет и
пет стотинки/ без ДДС по пазарна оценка
от лицензиран оценител.

4. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Четвърта от НРПУРОИ.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и
чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: 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
1955г. за извършване на здравни услуги,
за срок до 5 /пет/ години, и определя първоначална тръжна наемна цена, съгласно
“Тарифа” за началния размер на месечните
наеми и цени на 1кв.м, /Приложение №1
към чл. 13 от НРПУРОИ/ в размер на 23,00
лв. /Двадесет и три лева / без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Четвърта от НРПУРОИ
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и
чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество / НРПУРОИ/ , Общински съвет гр.Тутракан
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно:
обособено помещение с основна площ от
17,00кв.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 до 5 /пет/ години
и определя първоначална тръжна наемна
цена, съгласно “Тарифа” за началния размер на месечните наеми и цени на 1кв.м, /
Приложение №1 към чл. 13 от НРПУРОИ/ в
размер на 24,50 лв. /Двадесет и четири лева
и петдесет стотинки / без ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по
реда на глава Четвърта от НРПУРОИ
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия
за правилното и законосъобразно провеждане на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.29,
ал.1, т.1 от НРПУРОИ, приета с Решение
№758/28.03.2019 г., Общински съвет
гр.Тутракан
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: обособени
помещения с основна площ от 10,60 кв.м
и спомагателна площ от 8,20 кв.м., част
от едноетажна масивна сграда със ЗП от
157,00 кв.м, бивш „Здравен дом”, находяща
се в с. Шуменци, кв. 21, УПИ- ХII, пл. № 192
на ЕТ „АПМП-ИП- д-р Калинка Милкова”,
ЕИК 118505235 с предназначение за извършване на здравни услуги.
2.Отдаването под наем да се извърши
без търг или конкурс при установена
месечна наемна цена в размер на 16,75
лв. /Шестнадесет лева и седемдесет и пет
стотинки / без ДДС, изчислена съгласно
„Тарифа за началния размер на месечните
наемни цени на 1кв.м, при предоставяне
на общински помещения, терени и земи”,
Приложение №1 към чл.13 от НРПУРОИ,
приета с Решение №758/28.03.2019г. на
ОбС - Тутракан.
3. Определя срок да отдаване под
наем на гореописаните помещения - 3 /
три/ години.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия и
сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
, чл.8, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, ал.3 и
ал.8 от ЗОС, и чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество /
НРПУРОИ/ , Общински съвет гр.Тутракан
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под
наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:
самостоятелен обект с идентификатор
№73496.501.3456.1.44 с площ от 25,82
кв.м, находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок Истър, кв.
57, УПИ-I по плана от 2006 г., в сграда
№1 в поземлен имот с идентификатор
№ 73496.501.3456 по КК, одобрена със
Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на
АГКК, с последно изменение със Заповед
№ КД-14-19-161/11.05.2011 г. на Началник
на СГКК – Силистра, при граници и съседи:
север – външен зид, изток – самостоятелен
обект № 73496.501.3456.1.42, юг – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.45, запад
– вътрешен зид, с предназначение за офис/
търговски обект, за срок от 5 /пет/ години,

при първоначална тръжна месечна, наемна
цена, съгласно „Тарифа за началния размер
на месечните наеми и цени на 1кв.м., при
предоставяне на общински помещения,
терени и земи” , Приложение №1 към чл.13
от НРПУРОИ в размер на 103,28 лв. /Сто и
три лева и двадесет и осем ст./ без ДДС.
2.Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на глава Четвърта от НРПУРОИ,
приета с Решение №758 по Протокол №54
от 28.03.2019г.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
и чл.23, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/, Общински съвет гр.Тутракан
I. Дава съгласие за отдаване под наем
на терен с площ от 4,00 кв.м /четири
квадратни метра/, в самостоятелен обект
с идентификатор №73496.501.3451.2.20,
целия с площ от 76,86 кв. м по КККР на
гр. Тутракан, за поставяне на терминално
устройство /банкомат/ за срок до 5 /пет/
години, съгласно схема за поставяне,
утвърдена от главния архитект.
II. Определя първоначална месечна цена,
“Тарифа” за началния размер на месечните
наеми и цени на 1кв.м, /Приложение №1
към чл. 13 от НРПУРОИ/ в размер на 14,00
лв. /Четиринадесет лева / без ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търга и сключване на договора.
Гласували поименно: 17 съветника, За
– 17, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА , във връзка с чл.12, ал. 2 и чл. 27, ал.1
от Устава на Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ),
Общински съвет Тутракан,
Определя за делегат в общото събрание
на Националното сдружение на общините
в Република България представител на
Общинския съвет
1. Нехат Ниязиев Кантаров - Председател на Общински съвет- Тутракан
2. При не възможност за участие на определения по т.1 делегат в заседанието на
общото събрание, той да бъде заместван от
Иван Георгиев Костанцалиев - Заместник
Председател на Общински съвет- Тутракан
Гласували поименно: 17 съветника,
За – 15, Въздържали се – 2, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 66
1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.37и ал. 3
от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи приема списък на
свободните „пасища и мери”- общинска
собственост за индивидуално ползване по
имоти, съгласно приложение №1, които да
бъдат разпределение между собственици
или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по
безопасност на храните /БАБХ/, съобразно
броя и вида на регистрираните животни.
2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация и 1л.37и ал.12
от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи определя срок на
договорите за наем на имоти „пасища,
мери” – общинска собственост за срок от
1 /една/ стопанска година / 2019-2020/, при
базисна минимална цена в размер на 6,00
/шест / лв. дка.
2.1. Критерии за оценяване на подадените по утвърден образец заявления:
2.1.1. Не повече от 10,000 /десет/ дка
за една животинска единица – в имоти от
първа до седма категория;
2.1.2. Не повече от 20,000 /двадесет/ дка
за животинска единица – в имоти от осма
до десета категория;
2.2. Приравняване на броя на различните видове и категории животни към
дефинираното понятие „животинска
единица” както следва:
2.2.1. Един кон над 6 /шест/ месечна
възраст, един бивол и едно говедо над 2
/две/ годишна възраст се равняват на 1 /
една/ животинска единица;
2.2.2. Едно говедо или един бивол на
възраст от 6 /шест/ месеца до 2 /две/ години, се равнява на 0,6 /нула цяло и шест/
от животинска единица;
2.2.3. Една овца или една коза се равнява на 0,15 /нула цяло и петнадесет/ от
животинска единица.
2.3. При разпределението на необходимите за всеки кандидат площи, съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни
селскостопански животни, следва да се
приспаднат притежаваните или наетите
от заявителя пасища и мери.
3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 37о ал. 1 т.
1 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи определя списъци
с размера и местоположението на имоти,
с начин на трайно ползване „пасища,
мери” за общо и индивидуално ползване,
съгласно приложение №2 и №3.
4. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37о ал. 1 т. 2 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи приема следните правила
за ползването на мерите и пасищата на
територията на Община Тутракан:
4.1. Площите за индивидуално ползване се разпределят между собственици

или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по
безопасност на храните /БАБХ/, съобразно
броя и вида на регистрираните животни.
4.2. На собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани
в интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на
храните /БАБХ/, на които ще се предоставят имоти „пасища и мери” за стопанската 2019/2020 година, договорите да се
сключват след заплащане от определения
за стопанската 2019/2020 година наем.
4.3. За „мери и пасища” определени
за общо ползване се дава възможност за
предоставяне под наем за срок от 1 /една/
стопанска година – 2019/2020, без търг
или конкурс.
4.4. Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не променя
предназначението им, както и да запазва
съществуващите полски граници (синори)
на предоставените му имоти.
4.5. Наемателят е длъжен да опазва
постоянно затревените площи в близост
до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането
на сеч на отделно стоящи и групи дървета
да се извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.
4.6. Наемателят е длъжен да осигурява
свободен достъп до пасищата и мерите,
обект на договора, на всички тревопасни
животни, отглеждани в населеното място,
независимо от техния вид и възраст.
4.7. Наемателят е длъжен да не огражда
мерите и пасищата, обект на договора, да
не разрешава едновременно струпване на
големи стада с животни на едно и също
място за едновременно пашуване и за водопой, да не извършва и да не разрешава
паша без пастир.
4.8. Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава преминаване
и движение с моторни превозни средства
в предоставения имот „пасище, мера”.
4.9. Наемателят няма право да събира
такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по
почистването на пасищата.
4.10. Наемателят е длъжен да провежда
необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в „мерите
и пасищата”.
4.11. Наемателят е длъжен да осигурява
ветеринарна профилактика.
4.12. Наемателят е длъжен да поддържа
пасищата и мерите в добро земеделско
и екологично състояние в съответствие
с Националните стандарти, като опазва
и поддържа съществуващите трайни тераси във физически блокове, поддържа
минимална гъстота от 0,15 животински
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единици на хектар (ЖЕ/ха), почиства
пасищата и мерите, обект на договора
от камъни и други строителни отпадъци,
нежелана храстовидна растителност и
провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат
(Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum
spp), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа
(Amorpha fruticosa).
4.13. За опазване и поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично
състояние се допуска:- поддържане в добро състояние на
наличните инфраструктурни обекти за
водопой – чешми, корита;
- извършване на частично засяване или
възстановяване и подхранване на мерите,
пасищата и ливадите;
- опазване от ерозиране, заблатяване,
засоляване и други увреждания.
4.14. В предоставените имоти не се
допуска:
- паленето на открит огън;
- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч и
промени в ландшафта;
- засяване на култивирани растения в
границите на пасището;
- внасянето на минерални торове за
подобряване на тревостоя и използване на
утайки от пречистването на отпадни води;
5. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да сключи договори за предоставяне под
наем на имоти „пасища, мери” за срок
от 1 /една/ стопанска година /2019/2020/
при наемна цена в размер 6,00 /шест/
лв/дка. С желаещите да наемат „пасища,
мери”, които не попадат в слоя за участие
в Схема за единно плащане на площ, да
се сключат договори за една стопанска
година 2019/2020г.
6.В ъв връзка с чл. 60 ал.1 от АПК, за
да се защитят особено важни обществени
интереси се допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
16, Въздържали се – няма, Против – няма
Конфликт на интереси - 1
РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2,
във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Тутракан
дава разрешение за кандидатстване на
СНЦ НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873” ,
гр. Тутракан с проект за безвъзмездно финансиране към СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо
поле” и Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020, който е в съответствие
с Плана за развитие на Община Тутракан
за периода 2014-2020.
Гласували поименно: 17 съветника, За –
17, Въздържали се – няма, Против – няма

Председател на ОбС-Тутракан:
Нехат КАНТАРОВ

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
№ 55 по Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-231/06.03.2020
г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.
egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ
неурегулиран поземлен имот № 73496.501.3393, с площ от 577
кв.м. в кв.75, ул.”Опълченска” по КККР на гр.Тутракан, съгласно
АОС № 2419/09.12.2019 г. при граници и съседи: 73496.501.321;
73496.501.3392; 73496.501.3134; 73496.501.3133 и 73496.501.3394.
Търгът ще се проведе при начална тръжна цена в размер на 6051,60
лв. (шест хиляди петдесет и един лева и шестдесет стотинки) в т.ч.
20% ДДС
Стъпката за наддаване е в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/.
Депозитът за участие в търга в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/
се внася в срок в срок до 17:00 часа на 24.03.2020 г. по банкова сметка
на Община Тутракан, посочена в Заповед № РД-04-231/06.03.2020 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 09.03.2020 г.
до 17:00 на 24.03.2020 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-04-231/06.03.2020 г.
Търгът ще се проведе на 26.03.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 24.03.2020 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.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
02.04.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31. при същите условия и час.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

таМ, край реката...
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„Листопад на
спомена” се нарича новата книга на
тутраканеца Васил
Търпанов. В нея са
събрани стихотворения и проза. Това
е четвърта поредна
книга на Васил Търпанов – досега са
издадени две стихосбирки и една проза.
Васил Търпанов е
член на Клуба на литературните дейци
в Тутракан.
Новата книга „Листопад на спомена”
авторът ще представи на 19 март
(четвъртък) от
14:00 часа в залата
на Обреден дом.


Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

Ресторант "РИО"

Размисли разни...

Епиграми
Напомняне
Ако направиш излишно нещо,
може да ти стане и горещо.
Грижа за човека
Нищо, за да не прави, ефтаназираха
неговите нрави.
Извод
По пътищата най-дребните птици
не карат коли с номера, с четири петици.
Мнение
И съдбата рита
с големи копита.
Разочарование
Азбучните истини намери,
когато се разтрепери.
Избрал
Любимата му страна
е „златната среда”.
Прозрение
И най-известните кумири
се страхуват от секири.
Така е
ВИП-персоните
се съобразяват с милионите.
Промяна
Вече и вътрешният му глас
си прави пас.
Осъзната необходимост
Гради своя авторитет,
на връзките с местния кмет.

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Ресторантът е с капацитет
550 души и е подходящ както
за сватбени, така и за семейни
и фирмени тържества.
През деня работи на столови
начала с обедно меню, от което
могат да се възползват не само
работниците от Индустриалния
парк, но и външни клиенти.
Ежедневно се приготвя няколко вида супа, готвени ястия,
скара, десерти.
Предлагаме и диетично

меню за ценителите на здравословната кухня.
За тържествени случаи организираме коктейли на блокмаса.
Ежеседмично при нас се
правят сватбени тържества в
климатизирана и просторна
зала, с дансинг и сцена, а в
модерно обзаведената кухня
приготвяме освен стандартни
сватбени менюта и меню изцяло по ваш избор.

Заповядайте!

Как възникват размислите? Всеки от нас, наблюдавайки живота, стига до някакви изводи.
Преди месец посетих едно кафене, заедно с мой
приятел. Преброих посетителите, бяха осемнадесет
и всички по двама-трима на маса. Вторачили поглед
в мобилните си телефони те изобщо не разговаряха
помежду си. Това ме наведена на следната мисъл:
- Съвременните технологии в общуването крадат
слуха ни и ни затварят очите. Те съдействат по-вече
за отчуждението, отколкото да подобрят общуването
помежду ни.
- Някои хора се уморяват от охолство, други изнемогват от недоимък и беднотия.
- Алчността на богаташа, отнема не само хляба на
бедните, но и въздуха.
- Ако искаш да успееш в живота, трябва да проявиш
воля, ако искаш да извършиш велики дела е необходимо
да добавиш и… малко женски инат.
- Щастлив е този мъж, който намери правилния път
към сърцето на жената.
- Ако поставиш каруцата пред коня не е толкова
фатално, фатално е, когато поставиш 200 конски силш
пред един младеж на 18 г.
- Краткият живот понякога дава възможност да
допуснем много грешки - една тъжна констатация,
докато дълголетниците живеят с надеждата да ги
поправят, но не винаги успяват.
- Качественият човек запълва времето си в труд за
благото на другите. Пресметливият човек се труди
само за себе си.
- Ако обичате близките си, пазете здравето си, то
е важно на Вас и на тях.
- За да бъдеш щастлив, радвай се умерено и тъгувай
умерено, и най-важното не озлобявай сърцето си.
- Гневът и омразата увреждат сърцето и разрушават
костната система, предизвикват и язва /последното
е описано в светото писание, Библията/, щадете себе
си и другите.
- Всеки човек иска да има добра Родина, тези, които
търсят, трябва да знаят, че най-добрата е небесната
Родина.
Състави за Вас с много любов
Георги ВАСИЛЕВ
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