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Извънредно положение в България заради коронавируса
аради пандемията от
коронавирус - България е в извънредно положение от 13 март до 13
април. Народното събрание
единодушно прие предложението на Министерския

З

съвет за въвеждането на
кризисните мерки в цялата
страна. Националният оперативен щаб за справяне с
коронавируса се оглавява
от проф.д-р Венцислав Мутафчийски.

Със заповед на здравния
министър са затворени
училища, детски градини,
кина, театри.
Затворени са увеселителните и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти,

заведения за бързо хранене,
питейни заведения, кафе
сладкарници и МОЛ-ове, с
изключение на банките и
застрахователните офиси,
хранителните магазини и
аптеките в тях. На заведе-

Др Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан:

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница:

на стр. 5

на стр. 5

нията се разрешават доставки по домовете. Всички
неупоменати търговски
дейности продължават да
функционират по досегашния ред при строго спазване
на санитарно-хигиенните

изисквания. Забраните важат до 29 март, но могат
да бъдат продължени.
До края на месеца са
забранени всички масови
мероприятия, включително
на стр. 3

Сезгин АЛИИБРЯМ,
Кмет на Община Ситово:

Изпълняваме всичко Трябва да сме отговорни, Стриктно да спазваме мерките
полезно за хората във
необходими
при
епидемия
за
да
овладеем
ситуацията
време на пандемия

Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Управител на МБАЛ-Тутракан:

Продължаваме да бъдем
достъпни за хората,
които имат нужда от
нашата помощ
Община Тутракан осигури
1000 маски и дезинфектанти
за болницата
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Д-р Бойчев, какво е положението в Общинската
болница в условията на
извънредно положение в
държавата?

- Ограничили сме свободният достъп на пациентите и техните придружители в стационарите,
както и във фоайетата
на стр. 4

на стр. 4

Към пълна дезинфекция в Ситово пристъпиха във вторник
- 17 март, след което работниците от Общинското
предриятие продължиха в останалите населените места
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НОВИНИ
АНАСТАСИЯ ЯКОВА В ПРЕДАВАНЕ НА БНТ 2
На 24 март (вторник) от 18:20 ч. по БНТ2 ще се излъчи предаването "Линия Култура". То е посветено на
тутраканката Анастасия Якова, която ще разкаже за
издадените нейни книги свързани с историята на много
личности и Добруджа.
В ТУТРАКАН
ЗАТВОРЕНИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
Поради усложнената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение, екипът на Исторически
музей-Тутракан информира, че няма да работи с посетители до 29 март.
Експозициите на Етнографски музей „Дунавски риболов
и лодкостроене“, Исторически музей и Художествена
галерия „Жельо Тачев“ са затворени за посещения до
29 март т. г.
ДЪРЖАВАТА ОТПУСКА ПАРИ
ЗА БОРБА С КОМАРИТЕ
С постановление на Министерския съвет се одобряват
допълнителни разходи в размер до 1,5 млн. лв по бюджета
на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за
осигуряване на навременно организиране и прилагане на
дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните
популации в страната през настоящата година, съобщават от правителствения пресцентър. Одобрени са
допълнителни разходи за дезинсекционни мероприятия
за контрол на комарните популации в страната.
Целта е превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.
КРИМИНАЛЕ
Телефонен кабел с дължина около 3.4 км е отнет противозаконно от землище в района на селата Нова Черна
и Сяново. Престъплението е извършено в периода 09-10
март. Образувано е досъдебно производство.
Пътни полицаи засекли на 11 март в района на Тутракан 46-годишен, който управлявал лек автомобил БМВ
с регистрационни табели, издадени за друго МПС. По
случая е образувано бързо производство.
15-годишен неправоспособен шофирал лек автомобил
„Опел“ с регистрационни табели, издадени за друго МПС.
Полицейски служители го засекли на 12 март в село
Сокол. Образувано е досъдебно производство.
Пожар в сухи треви в землището на село Варненци
са загасили на 12 март огнеборци от РСПБЗН-Тутракан.
Няма материални щети.
Небрежна работа с огън станала причина за пожар
в стопански навес в село Пожарево на 13 март около
16:00 часа. Изгорели около 10 кв.м от покрива на навеса
и складирани в него дърва за огрев, но е спасена къщата
на стопаните и мотокултиватор, след като екип на
РСПБЗН-Тутракан погасил пожара.
Пожар в отпадъци на сметище край Тутракан са
загасили местни огнеборци, отзовавайки се на сигнал,
получен на 14 март в 18:35 часа. Няма материални загуби.

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

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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Прокуратурата подгони спекулантите
на лекарства и храни
А

пелативната прокуратура във Варна
разпореди на шестте окръжни прокуратури
в района, сред които е и
силистренската, проверки
за спекула с цени на лекарства и храни по време на
извънредното положение.
До разпореждането се
стигна, след като Върховната административна прокуратура образува прокурорска преписка

208/2020 г. по самосезиране по повод публикации
в медиите за продажба на
лекарствени препарати
чрез обяви в интернет
сайтове и на цени, многократно превишаващи
утвърдените преди епидемията.
Проверките ще се извършват съвместно с
регионалните здравни инспекции и техните правомощия по Закона за

лекарствените препарати
в хуманната медицина за
спазване на контрола на
цените на лекарствените
препарати в аптеките и
дрогериите.
Отделно от това окръжните прокуратури съвместно с териториалните
структури на Българската
агенция по безопасността
на храните ще следят за
спазване на Наредбата за
етикирането и предста-

вянето на храните при
продажбата им, както и за
евентуална спекула.
Проверките ще продължат до отмяна на въведеното извънредно положение, като Апелативната
прокуратура във Варна
ще обобщи резултатите с
констатираните нарушения, съставените актове
и издадени наказателни
постановления и данни за
“ТГ”
престъпления.

Ограничете посещенията си в
ДФ "Земеделие" - ОД Силистра
В

ъв връзка с обявените
противоепидемични
мерки срещу разпространението на коронавирус на територията на
Р България до 29.03.2020
г. съгласно заповед на
здравния министър, с цел
ограничаване потока от
земеделски стопани в ОД
Силистра, Директорът на
Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция
Силистра Христина Николова информира кандидатите и получателите на
финансова помощ от ДФ
"Земеделие" за следното:
Настойчиво Ви препоръчвам за периода на извънредното положение да
ограничите посещенията
си в ОД Силистра до случаите, в които действително се налага физическото
ВИ присъствие.
Препоръчвам на всички
кандидати по схемите
за растителна защита
(овощни насаждения, телен червей по картофите,
тута абсолюта по оранж.
домати), които следва да
представят в ОД Силистра разходооправдателни

документи за закупени растително-защитни препарати да изпратят хартиения
носител чрез с лицензиран
пощенски оператор - например Български пощи,
Еконт, Спиди и др. В случай
на нередовност както и начините за изправяне на нередовностите - ще бъдете
уведомени от служител на
ОД Силистра по телефон
на номера Ви, регистриран
в ИСАК.
Във връзка с прилагането на краткосрочните
схеми за подпомагане към
момента Ви информирам,
че заявления с приложени
изискуемите документи
могат да се подават по
електронната поща на Областна дирекция Силистра:
od_silistra@dfz.bg . След
като бъдат разгледани
така подадените документи и след извършване на
необходимите служебни
проверки съгласно указанията за конкретната схема,
наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на
наточности, необходимост
от допълнения, подписване на договор или друго.

В случай на подписване
на договор ще трябва да
се носят и оригиналните
документи. За целта са
публикувани указания и
образци на заявления на
интернет страницата на
ДФЗ, направление "Държавни помощи", подменю
Схеми по Регламент (ЕС)
702/2014 .
Във връзка с прилагането
на Директните плащания
за 2020 г. препоръчвам на
стопаните да подават
своите заявления електронен път. Насоките за
кандидатстване, както и
условията за регистрация
на данни по електронен
път са публикувани на
интернет страницата на
ДФЗ - направление „Директни плащания 20142020“, подменю "Кампания
2020" .
За земеделски производители, които нямат
техническа или физическа
възможност да използват
електронните услуги, предоставяни от Държавен
фонд „Земеделие“ - Общинските служби по земеделие
(ОСЗ) изготвят графици за

подаване на заявленията в
съответната служба.
За всякакви запитвания
за срокове, условия за кандидатстване, разяснения
по схеми и мерки и предоставяне на допълнителна
информация, моля използвайте нашите служебни
телефони за връзка:
086 817 730; 086 817 716;
086 817 713; 086 817 734;
086 817 737; 086 817 738;
086 817 739; 086 817 740;
086 817 710;
Следете сайта на ДФ
"Земеделие" ( www.dfz.bg )
за новини относно предстоящите за отваряне
схеми и мерки за подпомагане, указания за прилагане
на схемите и мерките, информация за важни срокове
по отворените вече схеми,
информация за предстоящи
и извършени плащания.
Справки и друга важна
за Вас информация може
да намерите на личния Ви
профил в Системата за
електронни услуги на ДФ
"Земеделие на адрес https://
seu.dfz.bg . Тези, които все
още нямат регистрация,
могат да я направят. “ТГ”

Удължава се срокът за пререгистрация Ще бъде удължен крайният
на автомобили с допълнително монтирани срок за подаване на отчетите
на читалищата към Общините
газови уредби
ъв връзка с необходимостта от избягване
на голямо струпване
на хора на гишетата, Пътна полиция пояснява, че собствениците на автомобили,
които са ги преоборудвали
с газови уредби, но не са
отразили това обстоятелство в талоните, ще могат
да го сторят безпроблемно

В

до края на месец май. При
установяване на пропуск
на това обстоятелство на
пътя, водачите ще бъдат
съветвани да го сторят
при първа възможност след
отпадане на ограничителните мерки, наложени във
връзка с опасността от
коронавируса.

пешни консултации се
състояха между Министерство на културата и
Съюза на народните читалища във
връзка с извънредното положение,
въведено от Народното събрание,
по повод COVID-19. На тях бе решено Министерството да изготви
текст, свързан с промяна на Закона
за народните читалища в частта му
за провеждането на общите събрания на читалищата и подаването на
годишните отчети към общините.

С

Предложението, одобрено от
двете страни, гласи, че крайният
срок за подаване на отчетите от
председателите на читалищните
настоятелства към общините ще
бъде месец юни. Изменението ще
бъде записано в предходните и
заключителни разпоредби на ЗНЧ
и ще се отнася за тази календарна
година.
Изготвените текстове ще бъдат
предложени спешно в Народното
събрание при първа възможност.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 16 март 2020 г.
1 сервитьор, основно образование
1 помощник-готвач, основно образование
1 барман, основно образование, минимални компютърни
умения
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.

регион
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Извънредно положение в България заради коронавируса
от стр. 1 на Министерството на
здравеопазването.
спортни, културно-развлеИзключение са гражданикателни и научни. Българ- те с постоянно, дългосрочският футболен съюз спря но или продължително препровеждането на официални биваване на територията
футболни срещи в продъл- на РБългария и членовете
жение на месец.
на техните семейства.
Това нареди здравният
министър със своя заповед.
От 00:00 часа на 18 март
С друга заповед Кирил
е забранено влизането у Ананиев разпореди разна временни
нас на граждани от 15 криването
звена за граничен здравен
контрол на граничните
държави
контролно-пропускателни
абраната е за граж- пунктове Гюешево, Видин,
д а н и т е н а К и т а й , Връшка чука, Маказа - НимИран, Бангладеш, Ин- фея и Илинден - Ексохи.

З

дия, Малдиви, Непал, Шри
Ланка, Испания, Италия,
Корея, Франция, Германия,
Нидерландия, Швейцария
и Обединеното кралство
Великобритания и Северна
Ирландия.
От 00:00 часа на 18 март
временно се забранява влизането на територията
на Република България на
гражданите на Китай, Иран,
Бангладеш, Индия, Малдиви,
Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Франция, Германия, Нидерландия,
Швейцария и Обединеното
кралство Великобритания
и Северна Ирландия. Това
съобщиха от пресцентъра

Започна дистанционното
обучение на учениците
област Силистра от
44 училища 26 са заявили готовност да
предоставят различен вид
дистанционна връзка и работа с всички ученици - поставяне на задачи, консултиране и дейности. В тях
се обучават 6 568 ученици.
От 16 училища са заявили
възможност за частичен
обхват на учениците – 555
деца в начален етап и 1 333
ученици в прогимназиален и
гимназиален етап. В тези

В

Нова услуга на НАП предварително
попълнени декларации
за доходите на
физическите лица
а сайта на НАП е
достъпна предварително попълнена
декларация за доходите
на физическите лица.
Всеки, който има издаден Персонален идентификационен код (ПИК)
от НАП или Квалифициран електронен подпис
(КЕП) ще получи достъп
до вече въведени данни
за доходи от трудови
правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем
за имоти, отдадени под
наем на юридически лица
и субсидии, изплатени
на земеделски производители.
ПИК може да бъде получен бързо и безплатно
във всеки офис на НАП
в страната – лично, от
изрично упълномощено
с нотариално заверено
пълномощно лице или от
изрично посочено лице
при подаване на заявление за издаване на ПИК.
Физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях
има подадени данни от
предприятия и от самоосигуряващи се лица
за изплатени доходи,
различни от тези по
трудов договор. Електронната услуга „Справка за изплатени доходи
(различни от трудови)

Н

на физически лица“ е
достъпна с персонален
идентификационен код
(ПИК) или квалифициран
електронен подпис(КЕП)
от всички физически
лица, имащи разрешен
пълен достъп до услугите на НАП и такива
с КЕП на упълномощено
лице, на които е разрешен пълен достъп до
услугите „Предоставяне
на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.
Е-услугата предоставя
информация също за вида
и размера на изплатения доход, както и за
удържания данък. При
установяване на несъответствия между данните и действителните
обстоятелства, лицето
може да ги уточни предварително, за да попълни и подаде коректно
годишната данъчна декларация за изплатени
доходи през 2019г.
Информация за попълване и подаване на данъчни декларации за
миналата година може
да се получи на телефона на НАП 0700 18 700
според тарифите на
съответния оператор
или в сайта на НАП www.
nap.bg.
“ТГ”

училища общо 28 % от учениците не могат да бъдат
включени.
Общо учениците, за които може да бъде предложена дистанционна подкрепа
и дейности в дните на прекъснати учебни занятия са
88, 77 % от общия брой ученици в областта. Първоначалната готовност беше за
80, 5 % от учениците. Има
потенциал малко да нарасне
обхватът чрез намиране на
начини за включване на още
ученици в следващите дни.
Само 2 училища (в община
Силистра и Дулово) не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна
среда. В тях се обучават
155 ученици.
Организацията се създава
децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може
всяко училище да отчете
спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са
уведомявани от училищата
за избрания подход и организация. На места се избира и
начинът с разпространение
на хартиени материали.
За пълноценно прилагане на обучението от
разстояние през идните
дни е желателно да бъ-

дат изпълнени следните
препоръки:
• Следете постоянно
информацията, която изпращат учителите на Вашето
дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и
да може да се съсредоточи върху комуникацията с
учителя и усвояването на
учебния материал;
• Подгответе налично
електронно устройство и
при възможност – свързване
с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти
за изпълнение на инструкциите и задачите, които
поставят; Ето и някои
практически съвети, с изпълнението на които ще
допринесете в значителна
степен за постигане на
общите цели:
• Обсъждайте с детето
си какви са неговите задачи
за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето
да бъде активно.
• Препоръчително е да
осигурите присъствието на
възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на помалките деца с наличната

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11/16.03.2020 год.

Община Тутракан на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че е изработен проект:
”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение
на План за регулация /ИПР/ в обхват на част от
урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - „Озеленяване” в
кв.47 от ЗРП - Тутракан (по КККР - имот с идентификатор 73496.500.737) и имоти с идентификатори
73496.500.2755, 73496.500.2756 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр.София.
Проектът е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична
регулация - Тутракан и ЗРП на Тутракан от 1976 г.
С него се предвижда:
- От урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - „Озеленяване” в кв.47 от ЗРП - Тутракан ( по КККР имот с
идентификатор 73496.500.737), общинска собственост
да се отнеме част и предаде към новообразувания, съсобствен урегулиран поземлен имот - УПИ VIII отреден
за имоти 2755 и 2756, частна собственост в кв.47
от План за улична регулация, действащ от 2006 год;
- Останалата част от УПИ II - „Озеленяване” в кв.47,
получава сигнатура УПИ III, като запазва отреждането
си „За озеленяване”.
Новият УПИ VIII - 2755,2756 попада в жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка
височина (до 10 м), означена като (Жм).
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Цветелина ГЕОРГИЕВА,
зам.-кмет на Община Тутракан,
заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно Заповед №РД-04-254/09.03.2020 г.

техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация
за проблема и насърчавайте
Вашите по-големи деца да
вземат отговорни решения
и да ги прилагат по отношение ограничаване на
физическите контакти с
приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за
да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем
добронамерени, сплотени и
да си сътрудничим в името
на най-добрия интерес на
детето. В област Силистра дистанционната връзка,
подкрепа за учениците и
предлагане на образователни материали и дейности
ще се случват децентрализирано като бъдат преценявани и организирани от училищата съобразно тяхната
подготвеност, особености
и потребности на учениците. В тази необикновена
ситуация решенията се
търсят на ниво най-близко
до практиката. Учениците
и родителите ще получават
информация за конкретната
организация на дистанционните дейности с учениците

от своето училище.

Ограничете посещенията
в НАП, ползвайте електронните услуги
оглед динамичната
обстановка в страната, свързана с корона
вируса, Националната агенция за приходите призовава
всички свои клиенти да се
въздържат от лично посещение в офисите на институцията в цялата страна,
освен при неотложност.
Клиентите които разполагат с ПИК или електронен
подпис, могат да ползват
всички предоставяни от
НАП електронни услуги на
https://inetdec.nra.bg/.
Всички данъчни и осигурителни декларации и справки, както и плащания към
бюджета, могат да бъдат
извършени онлайн без необходимост от посещение в
офис на НАП.
Информация за данъчноосигурителните изисквания
можете да получите на
информационния телефон на
агенцията - 0700 18 700 или
по имейл на електронните
адреси за контакт в сайта
на институцията - https://
nap.bg/page?id=24

С
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Работа
Предлагам работа за хигиенист,
почасова - понеделник, сряда и петък,
от 15:30 ч. до 17:30 ч.
Трудов договор - чиста сума 100 лв.
За допълнителна информация:
0879 408 594
До всички член-кооператори на ЗК “Прогрес“
с.Варненци, общ.Тутракан, обл.Силистра

П О К А Н А

УС на ЗК “Прогрес“, с.Варненци, общ.Тутракан, кани
член-кооператорите си за провеждане годишно отчетно
заседание на Общото събрание на кооперацията.
Заседанието на ОС ще се проведе на 28 март 2020 година /събота/ в салона на Кметство с.Варненци от 9:30 часа
при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване решенията на УС за нови членове кооператори и освобождаване на членове кооператори.
Докл: Председателят
2. Отчет на УС за дейността и управлението му през
2019 година.
Докл: Председателят
3. Годишен финансов отчет на кооперацията за 2019
година и разпределение на печалбата.
Докл: Гл.счетоводител
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и
Финансовия отчет и отчет на КС за работата му през 2019
година.
Докл: Председателят на КС
5. Приемане основни насоки за дейността на кооперацията през 2020 година:
- решение за рента 2019 г. и предложение за рента 2020 г.;
- цени на Л.П (царевица, люцерна, бостани).
6. Упълномощава Председателя на кооперацията да предприема действия за придобиване на движимо и недвижимо
имущество с вещни права върху тях и да представлява
кооперацията пред държавни и финансови институции в
съответствие със Закона, Устава и дейността на кооперацията. Упълномощава Председателя и УС да дават съгласие
за сключване на инвестиционни и оборотни кредити и да
ги обезпечават чрез ипотекиране на движимо и недвижимо
имущество и селскостопанска продукция.
7. Упълномощава Председателя и Гл.счетоводител да
представляват кооперацията пред Банки и Държавни институции за осъществяване дейността на кооперацията.
8. Разни.
При липса на кворум, Събранието ще се проведе след
1 час.
УС на ЗК “Прогрес“
с.Варненци

4
общество
Д-р Богомил БОЙЧЕВ, Управител на МБАЛ-Тутракан:

19 - 25.03.2020 г.

Сезгин АЛИИБРЯМ,
Кмет на Община Ситово:

Продължаваме да бъдем
Стриктно
да
спазваме
достъпни за хората,
мерките необходими
които имат нужда от
при епидемия
нашата помощ
Община Тутракан осигури
1000 маски и дезинфектанти за болницата
от стр. 1 някаква полза за самия него
- той няма нужда от няпред стационарните отде- какви специални лечебни
ления. Централната врата процедури или диагностики.
на Болницата е заключена. Ето, например, във Франция
Оттам се влиза с контро- вече спряха да тестват за
лиран достъп.
коронавирус при наличие на
Имаме трудности, свър- симптоми, съответствазани с доставянето и наба- щи на заболяването, а се
вянето на лични предпазни приема, че те показват
средства. Това е голям именно това заболяване.
проблем за Болницата, тъй Търсим, а може би съвсем
като такива средства в скоро ще имаме и тестове,
дистрибуторската мрежа но за съжаление такива се
липсват или пък са на цени, набавят много трудно. Някоито са в пъти по-високи маме централна доставка
от нормалните, което е чрез регионалните здравни
свързано с прекомерно по- инспекции (РЗИ). Вероятно
вишаване на разходите ни те също имат трудности.
за този тип продукти. За Когато се сдобием с такива
радост днес (Б.ред. - 17 бързи тестове, ще можем
март) Община Тутракан да правим тест на място
ни осигури 1000 бр. маски при подозрителни случаи и
и дезинфектанти, за което ако излязат положителни,
благодарим на кмета д-р заболелите лица ще се
Димитър Стефанов.
насочват за извършване на
Ограничили сме всички високоспециализиран тест
планови операции и почти в Университетска болница
целия планов прием. Приема- - Варна или пък в Силистра.
ме само спешни случаи и то
- Ограничаването на
след внимателна преценка планови операции и прием
дали имат епидемиологични сигурно ще се отрази на
данни за контакти с болни финансовото състояние
от коронавирус (COVID-19) на болницата.
или пък са били на места,
- Приходите ни спадат
за които е доказано, че там вследствие на всичките
заболяването е разпростра- ограничения. Болницата се
нено. Ние не сме определени издържа единствено и само
като „болница за първично от дейността си. Тя няма
справяне с такива случаи". никакви допълнителни фиЗа такова място е опреде- нансови приходи. Има малко
лено Инфекциозното отде- подпомагане от Общината,
ление на МБАЛ - Силистра а също – по Методиката
и пациентите, за които е за отдалечените гранични
установено, че имат ус- райони – от Министерстволожнения от коронавирусна то на здравеопазването,
инфекция ще бъдат наста- но на практика тези две
нявани там. Останалите, допълнителни субсидирания
при които инфекцията с не могат да обезпечат дейкоронавирус е доказана или ността ни.
е предполагаема, но протиВъпреки, че на този етап
ча леко, трябва да останат не сме определени за "болв дома си. Те реално нямат ница за първично справяне
нужда от болнично лечение. със случаи на заболяване от
Има няколко рискови гру- коронавирус", сме готови да
пи, които трябва да потър- поемаме такива случаи. Ако
сят медицинска помощ, но се разгърне една истинска
не всеки, който чувства епидемия, ще трябва да се
някакво неразположение, справяме и с такива случаи.
е необходимо да идва в Екипите са добре квалифиБолницата, защото така цирани. Реанимацията ни,
подлага на риска всички която би понесла голямата
останали без това да носи тежест, е в добро състо-

яние - там има опитни лекари и е сравнително добре
оборудвана за мащабите
ни - има 7 респиратора.
Надявам се, обаче, да не се
стига дотам.
- И тогава може да се
използва сградата бившата "Неврология"...
- Да, имаме една цяла
свободна самостоятелна
сграда - бившата "Неврология", която би могла да
бъде преобразувана - да
бъде приведена в съответствие за обслужване
на такива пациенти. Там
те ще бъдат достатъчно
изолирани. Условията за
това са добри. При нужда,
промените, които ще трябва да бъдат направени, са
съвсем козметични.
- Какви са Вашите наблюдения върху Филиала
за Спешна медицинска
помощ в Тутракан?
- Той се явява първото
ниво на контакт с много пациенти, въпреки, че
те не попадат под моята
юрисдикция и под юрисдикцията на Общината.
Прави впечатление, че не
са достатъчно обезпечени
с лични предпазни средства
- нямат маски, ръкавици,
предпазни облекла, очила.
По плана, който е изготвен,
те трябва да превозват
пациентите, които са с коронавирусна инфекция, а не
смятам, че са достатъчно
защитени в тези условия.
Надявам се това да бъде
коригирано своевременно,
защото текущото положение не е правилно. Нали
този екип ще пренесе някой
пациент и след това той
самият ще се яви източник
на зараза за всички останали? Затова се надявам в
това отношение да бъдат
взети мерки. Подпомагаме
се взаимно с каквото можем, както е било винаги.
Всъщност, Болницата се
явява ключова за работата на Спешния център,
защото в него работи само
един лекар, а реално всички
консултанти, които са на

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Г-н Алиибрям, как се
справяте със създалата
се ситуация предизвикана
от короновируса?
- Кризисният щаб на Община Ситово работи ежедневно. Реагира се при всеки случай, за който сме известени, което не означава,
разбира се, че има заразени
с короновирус. Изпълняваме
всичко, което министъра
на здравеопазването постановява в досегашните
си заповеди.
Домашният социален патронаж и личните асистенти
обгрижват всички нуждаещи се възрастни хора и
такива с увреждания. Носят им храна, продукти и
лекарства.
Осигурили сме на всички
социални работници маски,
ръкавици, дезинфектанти,
мокри кърпи.
За втори път провеждаме
дезинфектиращо пръскане в Ситово, сега то ще
продължи и в останалите
села на територията на
общината. За Общинското
предприятие, което извършработа там, са от Болницата и затова тя е тази,
която заплаща този техен
извънреден труд. Освен
това, всички параклинични
изследвания - рентгеновите снимки и лабораторните
изследвания, се извършват
от структури на Болницата.
- А за личните лекари?
- С личните лекари поддържаме комуникация. Скоро изпратихме писмо, в което да уточним как става
приемът в отделенията,
тъй като прекият достъп
на пациенти до отделенията и до определени лекари ще бъде на практика
затруднен. Приемът ще
става чрез личния лекар и
с лична уговорка и контакт
между двете звена - личният лекар и специалиста,
който трябва да приеме
пациента. Това е за да няма
"трусове" и за да можем
да продължаваме да бъдем
достъпни за хората, които
имат нужда от нашите
услуги, в нашето ниво на
компетентност - да могат
да постъпят и да им окажем помощ.

Районната прокуратура в Силистра ръководи
досъдебно производство за разпространяване на
неистински новини за случаи с COVID-19 чрез Фейсбук
осъдебно производство
ръководи Районната прокуратура в Силистра за
разпространение на неистински
новини за нови случаи на пациенти с COVID-19. Това е престъпление по член 326 от НК и ангажира
наказателната отговорност на
всеки, който предава по радио,
телефон или по друг начин невер-
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ни повиквания или заблуждаващи
знаци за помощ, злополука или
тревога. Наказанието за това
престъпление е лишаване от свобода до 2 години.
В ареста за фалшивите новини
е 36-годишният Краснодар К.
Той разпространил неверните
данни за три потвърдени проби
за коронавирусна инфекция на

пациенти в крайдунавския град
във фейсбук. От МБАЛ в Силистра
са опровергали незабавно измислената новина.
36-годишният мъж, който е с
чисто съдебно минало, ще остане
в ареста за 24 часа по Закона за
МВР.
Досъдебното производство на
Районната прокуратура в Силист-

ра е взето на специален отчет от
Апелативната прокуратура във
Варна във връзка със заповед на
главния прокурор, според която
дела за престъпления по член 355
и член 326 по време на обявеното
извънредно положение заради
епидемията от COVID-19 се докладват на апелативните прокуратури
и се водят на специален отчет там.

ва пръскането, и за всички Кметства
сме осигурили
пръскачки, защитни облекла
за еднократна
употреба, дезинфектанци,
маски, ръкавици.
Дезинфекция
се извършва
всяка вечер в
сградата на
общинската
администрация
в Ситово. При
влизане в сградата сме поставили т.нар.
вана за обезаразяване през
която преминават всички.
Строги мерки сме взели. Кметовете
на населени места имат
за задача да проследяват
хора, които се връщат
от чужбина дали спазват
карантинния срок. Ако има
нарушения веднага се уведомява Полицията.

Кризисният щаб работи
съвестно и отговорно, надявам се, хората да разберат това и да ни помагат.
Апелирам към всички за
разбиране и здрав разум към
създалата се обстановка.
Снимки:
Турхан МЕХМЕД

поетично
Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Зеленият лъч
Според моряшка легенда щом в края
на залеза
блесне зеленият лъч,
нечия душа
се връща от оня свят.

Един хлапак пред дунавския залез
мечтаеше със книжка във ръката
да види как зелен кинжал пронизва
за миг и хоризонта, и реката.
Един моряк преплава Океана
от залези си сплете огърлици,
но в тях така и не успя да хване
на залеза зелената зеница.
Щом някой ден напусна кафенето
да знаете: в туй няма нищо чудно:
„Потегли той към залеза - кажете да гони там лъча си изумруден.“
Но ако в морска вечер ви намигне
със лъч зелен на залеза веждата,
това съм аз, мечтата си настигнал.
И върнал се за мъничко обратно.

регион

19 - 25.03.2020 г.
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Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на Община Главиница:

Др Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан:

Изпълняваме всичко полезно за Трябва да сме отговорни,
хората във време на пандемия за да овладеем ситуацията

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Д-р Стефанов, какви
са последните новини
от Кризисния щаб в
Тутракан?
- Това, което Кризисният щаб реши е, че вече
"Топлият обяд" ще се доставя по домовете на потребителите, в посуда за
еднократна употреба. Хората, които имат нужда
от покупки на хранителни
продукти, ще дават заявките си на нашите служители, които разнасят
храната, и на следващия
ден тези покупки ще им
бъдат доставени.
Това, което вече имаме
като решение, и се изпълнява, е, че всички кметове
на населените места ще
следят за пристигнали от
чужбина техни съграждани
и ще информират за това
Полицията и Община Тутракан, за да може тези
хора да бъдат поставени
под карантина за 14 дни.
В селата - по същия
начин - за възрастните
хора ще се правят покупки
от наши служители, за да
може те да не излизат
и да не се струпват по
магазините, с цел предпазването им от заразяване. Всички домашни
асистенти ще работят по
същия начин – със заявки
от потребителите да им
се закупуват необходимите продукти. Разбира се,
тези служители са снабдени с лични предпазни
средства, за да ограничим
възможността за заразяване.
Всички рискови групи
от служители на Община
Тутракан са пуснати или
да работят дистанционно
от вкъщи, или са в платен
годишен отпуск, така
че съставът на Община
Тутракан е намален с 50%.
Постоянно се прави дезинфекция на помещенията в сградата на Общината.

Работата на общинската администрация с
клиенти не е спирала работят и Информационният център и Дирекция
"Местни данъци и такси".
Разбира се, с цел да не се
разпространява заболяването, съм издал заповед в
помещенията да не влиза
повече от един потребител по едно и също време
и следващият гражданин
да влиза след като предишният бъде обслужен.
Спряна е дейността на
Пенсионерските клубове,
на Клуба на инвалида,
на Многофункционалния
център и на Центъра за
рехабилитация. В същото
време в Дома за настаняване от семеен тип
и съответно в Дома за
стари хора са забранени
посещенията от външни
лица и там също постоянно се дезинфекцира и
се предприемат мерки
за неразпространение на
заболяването.
- А на кого трябва да
се обадят гражданите
на Тутракан и на останалите населени места
от общината, ако забележат лица, които са се
завърнали от чужбина и
искат да подадат информация, че те са, например, някъде по улиците?
- Трябва да се обадят
на кмета на населеното
място и на Полицията.
Полицията, заедно с РЗИ,
имат задължението веднага да направят проверка

за съответното лице по
сигнала, за да може то
да бъде поставено под
карантина.
- А досега имало ли е
такъв случай? Защото
имам информация, че
в Тутракан има хора,
които са се върнали
от Западна Европа и се
разкарват спокойно по
улиците.
- Да. За съжаление има
недобросъвестни граждани, които са се върнали от
чужбина и не са ни уведомили за това. Именно тази
беше една от основните
причини Кризисният щаб
да се събере - за да бъде
организирано намирането
на тези лица и поставянето им под карантина.
Това, което ми бе гарантирано от началника на
Полицията е, че те ще
си понесат съдебната
отговорност по бързата
процедура. Защото не
може щом в цялата страна се предприемат такива
мерки, отделни личности
да не ги изпълняват. Те
най-малкото трябва да се
дадат сметка, че имат
роднини, близки и познати хора, които могат да
бъдат заразени чрез тях.
- Ще бъде ли продължена забраната за съботния пазар в Тутракан?
- Да, вече съм издал заповед, с която забранявам
провеждането на пазари /
битаци/ на територията
на община Тутракан до 29
март т.г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъв връзка със създалата се ситуация с коронавируса - COVID - 19,
и обявеното извънредно положение в България, в Община Главиница са предприети
спешни мерки базирани на
изискванията и препоръките
на Националния оперативен
щаб и на Общинския кризисен щаб.
Кметът Неждет Джевдет
е издал четири индивидуални
административни актове
- заповеди, които налагат
ограничителни мерки за
предотвратяване разпространението на коронавируса
на територията на община
Главиница.
Отменени са всички културни мероприятия, както
и мероприятия, в които
участват деца. Спортните
мероприятия да се провеждат без публика. Превантивно се извършва ежедневна
дезинфекция в общинските
сгради. Всички помещения на
институции, които работят
с граждани, се дезинфекцират по 4 пъти на ден.
Преустановен е достъпът
на външни лица в центровете за социални услуги
от резидентен тип: „Комплекс за социални услуги”
- гр.Главиница и ЦНСТ с.Малък Преславец. Обслужването на потребителите в
ЦСРИ - с.Сокол се извършва
след извършен задължителен медицински контрол на
входа.
В Общинската администрация се води регистър на
завърналите се от засегнати страни от коронавирус.
Кметовете, кметските
наместници и здравният
медиатор оказват съдействие на възрастните хора
за изписване на рецептурни
книжки от личния лекар и
получаване на лекарства
от аптечната мрежа, а
също така съдействат на
служителите на Районно
управление "Полиция", гр.
Тутракан за осъществяване на контрол в случай на
постъпила информация от
РЗИ-Силистра за наложена
карантина.
Допълнителни мерки са
предприети за противоепидемична защита в сградата
на Общинска администрация
- Главиница. Обслужването
на гражданите - потребители на административни
услуги, се извършва единствено в центъра "Обслужване на едно гише", като са
осигурени по един служител
от отделите „Местни данъци и такси“, „Гражданска
регистрация и административно обслужване” и един
деловодител за входящата
и изходящата документация.
Всички служители, чиито
служебни задължения налагат контакти с потребители на административни
услуги, работят задължително със защитни маски и
ръкавици.
Сключването на граждански брак от длъжностно
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лице в сградата на Община
Главиница се извършва в
присъствие само на встъпващите в брак и двама
свидетели.
Допълнителни мерки за
противоепидемична защита
са предприети и в сградата
на Административен блок
№2, както и в сградата на
Поликлиниката в града.
От Община Главиница
апелират към всички лица
завърнали се от страни заразени с COVID-19, да спазват стриктно 14-дневната
домашна карантина.
Лицата, които имат съмнение, че са заразени с
COVID - 19, да не посещават
обществени места и да не
ползват градски транспорт,
а незабавно да се обадят
на тел. 112 или на личния
си лекар.
Сигнали за лица, които
не спазват карантината,
може да се подават на дежурните телефони в Община
Главиница: 08636 2220 и 0885
272 815.
Припомняме, че промяната
в чл. 355 от Наказателния
кодекс, налага строга мярка:
ал. 1. Който наруши наредба, правила или мерки,
издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест
по хората, се наказва с
лишаване от свобода до 3
години и глоба от 1000 до
10 000 лева.
ал.2. Ако деянието е извършено по време на епидемия,
пандемия или извънредно
положение, свързано със
смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода
до 5 години и глоба от 10
до 50 хиляди лева.
По повод създалата се
обстановка, кметът на
Община Главиница Неждет
Джевдет се обърна с емоционален призив към всички
жители:
„Уважаеми жители на община Главиница, уважаеми
приятели,
В настоящия момент на
извънредното положение, в
което се намира страната
ни, общината ни, народът
ни, се обръщам към Вас с
призив - да бъдем търпеливи,
спокойни и дисциплинирани.
Мерките, които се вземат
в държавата и в конкретика
за нашата община, са необходими и неотложни, за да
се справим с разпространението на COVID-19.
Във все по-усложняващата се кризисна обстановка,
единственият изход е да
спазваме разпорежданията
от компетентните органи.
Търговските обекти
трябва да спазват установените правила, които
важат за цялата страна.
Предвид естеството на
работата и реалните обстоятелства, свързани
със струпване на повече
клиенти и персонал на едно
място, следва незабавно да
се предприемат адекватни
мерки по осигуряване на
условията за своевременно
изпълнение на превантив-

ните мероприятия. Те са
свързани със засилени мерки в пропускателния режим
на обекта и доставчиците,
както и извършване и поддържане на необходимата
хигиена.
Сегашните действия колкото и да са непопулярни,
те са единственият начин
за да се предотврати евентуална зараза от вируса.
Трябва да бъдем изключително отговорни към нас
самите, нашите близки,
нашите възрастни родители, приятели и колеги.
Въпросът е за физическото
оцеляване на населението и
то особено в беззащитната част на населението,
каквато са възрастните
хора и хората с хронични
заболявания! Заедно можем
да направим така, че възрастните хора, които са
най-уязвими, да бъдат сред
нас още дълги години".
Уважаеми жители на община Главиница,
спазвайте наложените
правила, ограничете социалните си контакти,
пътувания и необходимите
санитарно-хигиенни изисквания.
Апелирам към всички лица,
които са се завърнали или
предстои да се завърнат
от страни с доказани
случаи на лица заразени
с COVID–19, да спазват
стриктно 14-дневната КАРАНТИНА, защото това е
отговорност към всички
нас и към най-близките Ви
хора. Хората под карантина не са диагностицирани
като носители на коронавирус. Те и хората, с които
живеят, трябва да спазват
период на самоизолация
и после да си продължат
нормалния живот.
На територията на община Главиница действа
Общински кризисен щаб за
превенция и недопускане
на разпространение на
заболяването COVID-19.
Кметовете и кметските
наместници, както и служителите на Полицейски
участък – Главиница са натоварени с организацията
и изпълнението на издадените рестриктивни мерки
в общината.
Отново отправям призив
към Вас - нека бъдем отговорни и пазим здравето си
взаимно, защото по-важно
от това няма!”
Резултатите от изследваните проби за коронавирус на двама жители
от община Главиница са
отрицателни, това стана
ясно на 17 март.
До момента, няма регистриран случай на заразен с
COVID-19 в общината.
Министърът на здравеопазването въведе мярка,
която се оказва, че е найадекватната. Издадена е
заповед за лицата, които
подлежат на задължителна 14-дневна карантина и
за реда за осъществяване
на контрол върху карантината.
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общински съвет - тутракан

Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 6 от 28.02.2020 г.
По Протокол № 6 от 28 февруари 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 68
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избиране на регистриран одитор за
заверка на годишния финансов отчет на
„МБАЛ - Тутракан” ЕООД за 2020 г.
Докладва: Управител на „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД
2. Актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана на капиталовите
разходи към 28.02.2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия
за капиталови разходи в целеви трансфер
за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти
на улична мрежа.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община
Тутракан
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Учредяване на безвъзмездно право
на ползване върху недвижим имот- частна
общинска собственост в полза на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
6. Предложение за одобряване на нова
обща численост и структурата на общинска
администрация на Община Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
7. Приемане отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетнине
и непълнолетните при Община Тутракан
за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
8. Искане за отпускане на средства за
обезпечаване на нуждите на ОД на МВРСилистра, РУ-гр. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
9. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на Община
Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
10. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиКСилистра на 12.03.2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
11. Определяне на представител на
Община Тутракан за участие в заседание на
Общото събрание на ОУДТР.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
12. Приемане на решение за трансформиране от публична общинска собственост
в частна общинска собственост и промяна
начина на трайно ползване на имот с идентификатор №03527.3.732 с площ от 0,221
дка, по КККР на с. Белица, общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
13. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в регулация с. Царев дол, Община
Тутракан за срок от 5 /пет/ години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
14. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в регулация в гр. Тутракан, Община
Тутракан за срок от 5 /пет/ години.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
15. Приемане на решение за продажба
на незастроен неурегулиран поземлен имот
№73496.501.3675, кв. 69 ул. „Сливница“ по
КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл.
Силистра.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
16. Предложение за опрощаване на
задължения към държавата.
Докладва: Председател на ОбС- Тутракан
17. Приемане на тригодишна бюджетната
прогноза за местните дейности на община
Тутракан за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
18. Даване на съгласие от Общински съвет
гр.Тутракан за поставяне на паметна плоча
в терен публична общинска собственост,
УПИ VI в кв. 32 по плана на с. Старо село,
общ. Тутракан.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
19. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани. Разни.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА
и чл.11,ал.1,т.6 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и за упражняване правата на
собственост на Общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала,
приета с решение №135 по протокол №11от
12.май 2008 г.от Общински Съвет гр.Тутракан
,Общински съвет избира за регистриран
одитор за заверка на годишния финансов
отчет на МБАЛ- Тутракан” ЕООД за 2020
г. - ЕМИЛИЯН МАРИНОВ ГАНЕВ с рег.№ 190.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 70
На основание на чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ
и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА -Актуализиран поименен
списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 28.02.2020г.
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан

да извърши необходимата актуализация
по бюджета за 2020 г., произлизащи от
актуализацията на поименния списък за
капиталовите разходи.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 71
На основание на чл.87 от ЗДБРБ за 2020
г., чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ, чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА и указанията по ФО № 1/16.01.2020
г. на МФ, Общинският съвет дава съгласие
Кмета на общината да направи предложение
до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за
капиталовите разходи за дейности по текущ
ремонт на общинска пътна и улична мрежа
съгласно Приложение 12
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),
чл. 298 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК)
Общински съвет-Тутракан приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тутракан (Приета с Решение №
601 от 06.03.2003 г. на Об.С - Тутракан, посл.
Изменена и допълнена с Решение №841 по
Протокол №60 от 29.08.2019 г. на Об.С –
Тутракан), както следва:
§1. В чл. 22 се добавя нова алинея 15, със
следното съдържание:
„От такса по ал.2, т.1 „Такси за основни
форми на организация в учебно време” се
освобождават деца, когато таксите се осигуряват по програми и проекти, финансирани
от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.”
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази Наредба е приета на основание
чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7
и 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), във
връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 298 от
Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), чл. 79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), и
влиза в сила от момента на разгласяването
й чрез публикуване на интернет-страницата
на Общински съвет – гр. Тутракан, съгласно
чл. 78, ал. 3 АПК.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
14, Въздържали се – 1, Против – 1,
РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
и чл.39, ал.1, ал.2 и ал. 4 от ЗОС, във връзка
с 60, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество / НРПУРОИ/, Общински
съвет гр.Тутракан
I. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими
имоти – частна общинска собственост,
представляващи 26 бр. помещения, ведно
с идеалните части от общите части, намиращи се на първи, втори, трети и тавански
етаж, в триетажна сграда с идентификатор
№73496.500.567.7 /бивша поликлиника/,
цялата със застроена площ 445 кв.м по
КККР на гр. Тутракан разположена в имот
с идентификатор №73496.500.567, кв.2, ул.
Трансмариска №101, с предназначение за
здравно заведение в полза „МБАЛ – Тутракан” ЕООД за срок от 10 г. /десет години/,
както следва:
1. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.13 с площ 14,33 кв.м
по КККР на гр. Тутракан, находящ се на
първи етаж в сграда №7, с 2,01% ид.ч. от
общите части на сградата, съгласно АОС
№388/15.09.2008 г.;
2. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.14 с площ 16,54 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,32 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№389/16.09.2008 г. ;
3.самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.15 с площ 15,81 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,22% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№390/16.09.2008 г. ;
4. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.16 с площ 24,25 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 3,41 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№391/16.09.2008 г.;
5. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.17 с площ 16,15 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,27% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№392/16.09.2008 г.;
6. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.18 с площ 16,17 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,27 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№393/16.09.2008 г.;
7. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.19 с площ 13,70 кв.м по

КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 1,93 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№394/16.09.2008 г.;
8. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.20 с площ 20,20 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, 2,84 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№395/16.09.2008 г.;
9. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.21 с площ 4,20кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 0,59% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№396/16.09.2008 г.;
10. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.22 с площ 13,9 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 1,95 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№397/16.09.2008 г.;
11. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.23 с площ 16,57 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,33% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№398/16.09.2008 г.;
12. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.24 с площ 19,30 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,71% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№399/16.09.2008 г.;
13. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.25 с площ 23,90 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 3,35% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№400/16.09.2008 г.;
14. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.26 с площ 16,12 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,27 % идеани части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№401/16.09.2008 г.;
15. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.27 с площ 22,32 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 3,14% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№402/16.09.2008 г.;
16. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.38 с площ 20,00 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на първи
етаж в сграда №7, с 2,81% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№403/16.09.2008 г.;
17. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.28 с площ 13,45 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на втори
етаж в сграда №7, с 1,89 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№404/16.09.2008 г.;
18. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.29 с площ 23,49 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на втори
етаж в сграда №7, с 3,30% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№405/16.09.2008 г.;
19. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.30 с площ 41,35 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на втори
етаж в сграда №7, с 5,81 % идеални части
от общите части на сградата , съгласно АОС
№406/16.09.2008 г.;
20. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.31 с площ 11,04 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на трети
етаж в сграда №7, с 1,55 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№407/17.09.2008 г.;
21. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.32 с площ 16,09 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на трети
етаж в сграда №7, с 2,26% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№408/17.09.2008 г.;
22. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.33 с площ 6,15 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на трети
етаж в сграда №7, с 0,86 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№409/17.09.2008 г.;
23. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.34 с площ 18,46 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на трети
етаж в сграда №7, с 2,60 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№410/17.09.2008 г.;
24. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.35 с площ 18,70 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на трети
етаж в сграда №7, с 2,63 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№411/17.09.2008 г.;
25. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.36 с площ 8,56 кв.м по
КККР на гр. Тутракан, находящ се на тавански
етаж в сграда №7, с 1,20 % идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№412/17.09.2008 г.;
26. самостоятелен обект с идентификатор
№73496.500.567.7.37 с площ 21 кв.м по КККР
на гр. Тутракан, находящ се на тавански
етаж в сграда №7, с 2,95% идеални части
от общите части на сградата, съгласно АОС
№413/17.09.2008 г.;
II. Възлага на кмета на общината за издаване на заповед и сключване на договор за
учредяване на право на ползване.
Гласували поименно: 16 съветника, За –
12, Въздържали се – 3, Против – 1
РЕШЕНИЕ № 74
На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация и при спазване на чл.12 от
Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията, Общински

съвет гр. Тутракан:
1. Приема нова структура на Общинска администрация на Община Тутракан, съгласно
приложението.
2. Определя общата численост на Общинската администрация, съгласно приложението.
3. Отменя организационна структура на
Общинска администрация Тутракан, приетата
с решение №73/30.01.2012 г. и изменена
с Решение №280/21.02.2013 г., решение
№500/27.03.2014 г., решение №41/26.11.2015
г., решение № 350/23.02.2017 г. и решение
№9/20.11.2019 г. на Общински съвет Тутракан.
4. Възлага на Кмета на Община Тутракан да
извърши действията, свързани с изпълнение
на решението и отразяване на промените
в Устройствения правилник на общинска
администрация – Тутракан.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 75
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
и чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните:
Приема отчета за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
за 2019 г.
Гласували: 16 съветника, За – 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл. 21, ал.1, т.23, предложение 1 от ЗМСМА , Общински съвет - гр.
Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да
предостави средства в размер на 3600,00 /три
хиляди и шестотин/ лева за бензин 720 литра
и дизел 720 литра за обезпечаване нуждите на
Районно управление на МВР – гр. Тутракан;
2. Възлага на Кмета на Община Тутракан
да извърши всички останали последващи
необходими правни и фактически действия
за изпълнение на решението.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 77
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 1 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал.11 и ал. 12 от
Закона за автомобилните превози, Общински
съвет гр. Тутракан определя минималните
и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници за един километър пробег по
съответната тарифа, валидни за територията
на Община Тутракан, както следва:
1. Дневна тарифа за един километър
пробег - минимална цена 0,95 лева и максимална - 1,30 лева.
2. Нощна тарифа за един километър пробег - минимална цена 1,05 лева и максимална
цена 1,30 лева.
3. Първоначална такса- минимална цена
- 0,25 лева и максимална цена - 0,30 лева.
4. Цена за престой за една минута - минимална цена - 0,25 лева и максимална цена
0,30 лева.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 78
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.3 от Закона за водите, във
вр. с писмо с изх. № АВК-02-14/29.01.2020 г.
на Областния управител на област Силистра
за предстоящо заседание на Общото събрание
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и Канализация” ООД
Силистра, Общински съвет град Тутракан:
1. Дава мандат на Д-р Димитър Венков
Стефанов – Кмет на община Тутракан да
представлява Община Тутракан в заседанието на Общото събрание на Асоциация по
ВиК на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД
Силистра, което ще се проведе на 12.03.2020
г. от 14:00 ч.
2. При невъзможност за участие на определеният по т.1 представител в заседанието
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра,
той ще бъде заместван от Цветелина Емилова
Георгиева – Заместник Кмет.
3. На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.198е, ал.5 от Закона за водите,
във вр. с писмо с изх. № АВК-02-14/29.01.2020
г. на Областния управител на област Силистра, в качеството му на председател на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация” ООД
Силистра за провеждане на заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТУТРАКАН съгласува
позиция по точките от проекта за дневен ред и
упълномощава представителя на Община Тутракан в заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК-Силистра на 12.03.2020
г. да гласува, както следва:
3.1. По първа точка от дневния ред:
"Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК
– Силистра за 2019 г."
3.2. По втора точка от дневния ред:
"Обсъждане и приемане на годишен отчет за
дейността на Асоциация по ВиК - Силистра
за 2019 г."
3.3. По трета точка от дневния ред:
"Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК
- Силистра за 2020 година"
3.4. По четвърта точка от дневния ред:
"Други"
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 79
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
дава мандат на Васил Красимиров Дойнов
– младши експерт „Спорт, туризъм и мла-

дежки дейности” да представлява Община
Тутракан в заседанието на Общото събрание
на Организацията за управление на Дунавски
туристически район.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 80
На основание чл.21 , ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост.
1. ОБЯВЯВА недвижим имот с идентификатор идентификатор №03527.3.732 по
КККР на село Белица, с площ в размер на
221 кв.м, Местност”ЕСКИДЕРЕ „ по КККР
на с. Белица общ. Тутракан, обл. Силистра
от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
2. ПРОМЕНЯ начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
идентификатор №03527.3.732 по КККР на
село Белица, с площ в размер на 221 кв.м,
Местност”ЕСКИДЕРЕ „ по КККР на с. Белица
общ. Тутракан, обл. Силистра, от „За селскостопански, горски, ведомствен път” в „Нива”.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички законови процедури по –
нататъшните действия свързани с приемане
на решението
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 81
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.1, 2, 3 и 8 от ЗОС
и чл.23, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество / НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване
под наем на следните недвижими имоти:
1.1 Незастроен урегулиран поземлен имот
с Акт №964/21.12.2011 г. за частна общинска
собственост, кв.20, УПИ-XVI-№81, 85, по
плана на с. Царев дол одобрен с Заповед
№2392/09.05.1955 г. с площ от 700,00 кв. м
за срок от 5 /пет/ години при първоначална
тръжна месечна цена съгласно “Тарифа
за началния размер на месечните наеми и
цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр. Тутракан,
в размер на 4,20 /четири лева и двадесет ст./
за месец с ДДС.
1.2 Незастроен урегулиран поземлен
имот с Акт №965/21.12.2011 г. за частна
общинска собственост, кв.20, УПИ-XI, №81,
по плана на с. Царев дол одобрен с Заповед
№2392/09.05.1955 г. с площ от 1270,00 кв. м
за срок от 5 /пет/ години при първоначална
тръжна месечна цена съгласно “Тарифа
за началния размер на месечните наеми и
цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр. Тутракан,
в размер на 7,62 /седем лева и шестдесет и
две ст./ за месец с ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда
на Глава Четвърта от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търгове и сключване на договори.
Гласували поименно: 16 съветника
За – 16, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.1, 2, 3 и 8 от ЗОС
и чл.23, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/ Общински
съвет гр. Тутракан:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване
под наем на следните недвижими имоти:
1.1 Поземлен имот с идентификатор
73496.501.3371 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Козлодуй” №6 с Акт №426/10.11.2008 г.
за частна общинска собственост и площ от
747,00 кв. м за срок от 5 /пет/ години при
първоначална тръжна месечна цена съгласно “Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр.
Тутракан, в размер на 5,04 /пет лева и четири
ст./ за месец с ДДС.
1.2 Поземлен имот с идентификатор
73496.501.3380 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Опълченска” с Акт №254/30.11.2000 г.
за частна общинска собственост и площ от
700,00 кв. м за срок от 5 /пет/ години при
първоначална тръжна месечна цена съгласно
“Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр.
Тутракан, в размер на 5,04 /пет лева и четири
ст./ за месец с ДДС.
1.3 Поземлен имот с идентификатор
73496.500.2679 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Рибарска” №67 с Акт №1786/10.11.2014
г. за частна общинска собственост и площ
от 678,00 кв. м за срок от 5 /пет/ години при
първоначална тръжна месечна цена съгласно
“Тарифа за началния размер на месечните
наеми и цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр.
Тутракан, в размер на 5,04 /пет лева и четири
ст./ за месец с ДДС.
1.4 Поземлен имот с идентификатор
73496.500.2680 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Рибарска” №67 с Акт №1785/10.11.2014
г. за частна общинска собственост и площ
от 529,00 кв. м за срок от 5 /пет/ години при
първоначална тръжна месечна цена съгласно
“Тарифа за началния размер на месечните
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наеми и цени за 1 кв. м.” на Общ. съвет гр.
Тутракан, в размер на 5,04 /пет лева и четири
ст./ за месец с ДДС.
1.5 Поземлен имот с идентификатор
73496.500.399 по КККР, одобрен със Заповед
РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан,
ул.”Крепостта” №90 с Акт №1249/19.06.2012
г. за частна общинска собственост и площ
от 134,00 кв. м. за срок от 5 /пет/ години
при първоначална тръжна месечна цена
съгласно “Тарифа за началния размер на
месечните наеми и цени за 1 кв. м.” на Общ.
съвет гр. Тутракан, в размер на 3,48 /три лева
и четиридесет и осем ст./ за месец с ДДС.
2. Отдаването под наем да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване по реда
на Глава Четвърта от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /НРПУРОИ/.
3. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всички необходими действия за
правилното и законосъобразно провеждане
на търгове и сключване на договори.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 83
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 урегулиран
поземлен имот с кадастрален идентификатор
№ 73496.501.3675 с площ от 8214,00 кв.м.
по КККР одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г., кв.69, УПИ-VIII /отреден за
промишлени нужди/, ул.”Сливница”, по плана
за улична регулация от 2004 г.
- Утвърждава първоначална тръжна цена
за имота в размер на 98 604,00 лв. (деветдесет и осем хиляди шестстотин и четири лева)
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: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 84
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, и чл.9 от Указ №2773/23.01.1980г.
за опрощаване на несъбираеми дългове
към държавата, във връзка с чл.98, т.12 от
Конституцията на Република България и
въз основа на обстоятелствата, фактите и
мотивите, изложени в докладната записка,
Общински съвет - Тутракан изразява положително становище за опрощаване на дължими
държавни вземания от Бюлент Сейфедин
Фаик в размер на 26 964,55 лв. /двадесет и
шест хиляди деветстотин шестедест и четири
лева и петдесет и пет стотинки /, което да
бъде изпратено до Администрацията на
Президента на Република България.
Гласували: 15 съветника, За – 15, Въздържали се – няма, Против – няма, Конфликт на
интереси - 1
РЕШЕНИЕ № 85
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за
публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет, във връзка с разпоредбите на РМС
№ 64 от 31 януари 2020 г. за бюджетната
процедура за 2021 г. и писмо БЮ-1 от 10 февруари 2020 г. на Министерство на финансите,
Общински съвет – Тутракан:
1. Одобрява Прогноза за периода 20212023г. на постъпленията от местни приходи
и на разходите за местни дейности на община
Тутракан, съгласно Приложение № 8 към
БЮ-1 от 12 февруари 2020 г. на Министерство на финансите;
2. Одобрява Прогноза на показателите
за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2020-2021г. на община
Тутракан, съгласно Приложение № 1а към
БЮ-1 от 12 февруари 2020 г. на Министерство на финансите;
3. Одобрява Прогноза на общинския дълг
(вкл. и намеренията за поемане на нов дълг)
и на разходите за лихви по него за периода
2021-2023г. на община Тутракан, съгласно
Приложение № 6г към БЮ-1 от 12 февруари
2020 г. на Министерство на финансите.
Гласували поименно: 15 съветника, За
– 15, Въздържали се – няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 86
На основание чл.21 , ал.1, т.8 от
ЗМСМА,чл.57, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за поставяне на
паметна плоча „Паметник на отвлечените староселци през 1916 г. от румънските власти” в
терен публична общинска собственост, УПИ
-VI в кв.32 по плана на с. Старо село, общ.
Тутракан, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 1/30.09.1999 г.
2. Разходите по изграждане и поставяне
на паметника са изцяло за сметка на Инициативния комитет.
Гласували поименно: 16 съветника, За
– 16, Въздържали се – няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
Нехат КАНТАРОВ

общински съвет - тутракан

19 - 25.03.2020 г.

сМЯХ

Сканди

Забавна астрология
СУДОКУ

- Докторе, поисках са- красота! Сега вече ще стамостоятелна стая, защо не страшно...
до мен има някакъв човек?
- Току - що го родихте,
Тичал Геле към Вуте с
госпожо.
вестник в ръка и викал от
далече:
Две блондинки пред зъ- Вутеее излетеа, Вутеее
болекарски кабинет: - Зъб излетеа.
ли те боли?
Стигнал до Вуте и казал
- Не, имам котлен камък. задъхан:
- Що не пиеш калгон?
- Руснаците излетеа у
космосо...
- Продавам бормашина,
- Сите ли, бре Геле?
работи без ток и батерии.
- Не само двама...
- Тва е Калашник бе!
- Ами, оти зяеш тогава?
- Не знам ква марка е, ама
прави страхотни дупки
Кантар - първи предвестник на пролетта...
Като разместиш буквите на КОВИД 19 се получа- Жена, гледах те от
ва 19 ВОДКИ.
терасата 20 минути как
паркираш, направо си мисля
Правителството:
дали изобщо да ти давам
"Храна имаме за две го- колата, та ти и на пътя си
дини”...
неадекватна!
Народът: Абе, ние за вас
- О, я стига, и днес ли
знаем, че имате, ама ние шефа ти те е юркал, та на
нямаме...
мен си го изкарваш? Заяждаш се за глупости!
Е сега се ходи на гости.
- Не са глупости, утре каНа всички хладилниците им тастрофа можеш да напраса пълни...
виш! Айде да те видя сега:
представи си следната
Габровец към сина си:
ситуация, караш, и изневи- Сине, ако мислиш да се делица пред теб пресичат
жениш, сега му е майка- баба с внуче, кое удряш?
та... не можем никого да
- Бабата!
поканим.
- Спирачките... удряш
спирачките...
Затварят салоните за
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''Мамо, моля те, повеКитайците произвежче не ми купувай обувки дат какви ли не боклуци,
с връзки!'' - примолила се но... естествено, точно
стоножката...
вирусът ще им се получи
качествен...
- Представете си, госпожо, давят се двама мъже.
Към родители, несвикЕдиния го обичате Вие, а нали на новата форма на
другият обича Вас. Кого ще дистанционно обучение. Не
спасите?
минавайте покрай децата
- Те що се къпят заедно? си по гащи! Отсреща всичко се вижда!
"Тук беше Митко", "Тук
беше Гошо", "Локо София" Млад и красив мъж със защяха да са си обикновени паси от брашно и макарони,
надписи, ако не бяха от търси да срещне момиче
вътрешната страна на със запаси от тоалетна
гардероба..
хартия.

Овен
Луд за връзване!
Девиз: Аз съм!
Планета: Марс
венът е най-общо казано
опасна муцуна. Притежава горещ, направо изпепеляващ темперамент. Амбициозен. Импулсивен.
Нетърпелив. Свеж. Борбен. Упорит. Артистичен. Чаровен.
Много силен и нахакан. Той е първенец в зодиака и по
природа си е роден лидер. Притежава силно развито чувство за хумор. Освен че е върл купонджия и веселяк, също
така е и бесен скандалджия. Интересното е, че малко след
скандала се държи с теб сякаш нищо не е станало. Значи
за него подобно поведение е напълно в реда на нещата.
Не всеки може да понесе такъв стил на общуване и, докато
жертвата е изпаднала в дълбока депресия и размишления,
Овенът изведнъж се появява и изтърсва неква смешна и
забавна щуротия, като те обърква още повече. Ти тъкмо
си набрал кураж и си събрал необходимите доводи за да
му кажеш, че не е бил прав. Обича да се ебава с другите
и не го е страх от конфронтации и силни преживявания.
Ненавижда скуката и самотата. Лесно се влюбва и може
да бъде много ревнив и откачен. Бори се за правата си
до нива граничещи с нахалство. Притежава завидна доза
смелост, често граничеща с безумие. Изключително емоционален и активен. Луд умора нема е израз, който сякаш
е създаден, за да го опише в едно единствено, но супер
находчиво изречение.

О

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

таМ, краЙ реката...
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ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на
сметките през март за битовите потребители
ЕНЕРГО-ПРО предоставя
възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който
те могат да заплатят
сметките си за електроенергия с падеж след 13 март
2020 г . Това е поредната
мярка, която цели избягването на масово струпване
на хора в едно помещение,
каквито са и клиентските
центро-ве, където компанията приема плащания от
голяма част от своите клиенти. Съг-ласно нормативните изисквания в момента
периодът за плащане на
сметки за електроенергия
след отчета на средствата за търговско измерване
е 10 дни. Сега, този период
ще бъде удвоен. ЕНЕРГОПРО ще проведе интензивна
ин-формационна кампания за
информиране на клиентите
си за предприетата мяр-ка,
като ще разчита за това и
на областните управители,
кметовете и кметските наместници. Компанията ще
се обърне и към Български
пощи за сътрудничество и

информиране за удължения
срок на плащане специално
на възрастните хора в помалките населени места.
Информация за промяната
ще бъда включена и във
всички фактури за потребление на битовите клиенти.
ЕНЕРГО-ПРО апелира към
всички битови клиенти,
които имат възможност
да платят в обичайния
срок да го направят. С
отговорното си поведение
те ще под-помогнат да бъдат избегнати финансови
затруднения по веригата
за разплаща-не от производителите, през преносните
оператори и доставчиците
на електрое-нергия. Това
е и жест на отговорност
и солидарност с усилията на всички енер-гийни
дружества в страната да
запазят стабилна, сигурна и
непрекъсната дос-тавката
на електроенергия до всички потребители .
ЕНЕРГО-ПРО напомня на
клиентите, че има редица
безкасови начини за плащане на месечните сметки

Епиграми
Прозрение

за консумирана електроенергия – по банков път чрез
директен дебит, банкомат
или с платежно нареждане;
по Интернет чрез електронно банкиране през сайта
на обслужващата банка
или през системата за
електронно плащане еРау.
bg. В случай че клиент
има затруднение да погаси
дължимата сума за електроенергия, компанията
предлага варианти за разсроч-ване според индивидуалния случай.
За клиентите, които нямат възможност да ползват алтернативните начини за плащане, ЕНЕРГО-ПРО
напомня, че всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено
работно време от 8 до 14
часа с обедна почивка от 12
до 12.30 ч. за дезинфекция.
Посещението в клиентските центрове става при
но-ва организация, като в
помещението се допускат
само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва

Грешките си компенсира,
като пари препира.

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

Прямота
Мислеше със собствената си глава,
затова замълча.

Ресторант "РИО"

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.

Битие

Който може, го
може
Едни трият с гуми,
а други – разтягат локуми.

Увлечение
Най-много му подхожда
кучето си да разхожда.

Точно и ясно
Който се надява на чужди
мисли,
значи няма какво да измисли.

Извод
И ако лежиш на стари
лаври,
можеш да си докараш
гаври.

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

Мотивация
Може нищо да не разбира,
но добре се мотивира,
когато другите конкурира.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Хоби
Най-много обича
чужди ризи да облича.

Най-много боли,когато те
Не си правят тънки
прецака,
на когото си помогнал да сметки
попадналите в клетки.
се отрака.

Тясно специализиран

да изчакват своя ред извън
клиент-ския център.
За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти
компанията преустанови
всички планови прекъсвания
по мрежата до 29 март
включително, като ще се
извършват само аварийни
такива за отстраняване на
възникнали повреди. Екипи
на ЕРП Север ще направят
проверки на всички болнични
заве-дения за наличие на
резервно захранване с оглед
гарантиране на непрекъснатост на снабдяването с
електроенергия при случаи
на аварии по мрежата.
ЕНЕРГО-ПРО отново призовава своите клиенти да
посещават обществени
мес-та, каквито са клиентските центрове на компанията, само при крайна
необходи-мост, както и да
използват другите канали
за комуникация, като телефон и имейл, информация,
за които е налична в секция
контакти в сайта на дружеството.

19 - 25.03.2020 г.

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден

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

и да почерпят:

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

20 март - Цветана КИРОВА, Общественик, Тутракан НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 март - Румен СИМЕОНОВ, Ротари Клуб Тутракан
21 март - Елена ЖЕЛЕВА, Фен на в. "Тутракански
24 март - Венелина ИЛИЕВА, ВГ "Северина" НЧ
глас", Тутракан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
21 март - Румяна КАПИНЧЕВА, гр.Тутракан
25 март - Мария КИРЯКОВА, гр.Тутракан
21 март - Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тут25 март - Нефие РАИМ, Общински съветник, ОбСракан
22 март - Юнона НИКОЛАЕВА, ДТФ "Дунавска младост", Главиница
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