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Тутраканската болница
ще бъде санирана
Калина ГРЪНЧАРОВА
Със свое постановление
Министерският съвет одобри
допълнителни трансфери за
2020 г. за две български болници - в Тутракан и Севлиево.
400 хил. лв. са отпуснати за
Община Тутракан за изпълнение на дейности, свързани с
енергийната ефективност на
МБАЛ Тутракан ЕООД.
Предстои да бъде извършено енергийно обследване
на сградата, а след това и
избор на фирма-изпълнител

за строителните дейности,
информира кметът на Община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Създаденото като Тутраканска градска болница здравно
заведение е с над 140-годишна история. Това е шестата в
страната основана болница
през далечната 1878 г.
Отделенията на болницата са реновирани и разполагат с модерна медицинска
техника.
на стр. 2

Цена 0.70 лв.

24 май - на живо и
виртуално!

Ръководителят на ОЦИД - Доротея Бальовска бе
поздравена за празника на българските букви

Калина ГРЪНЧАРОВА
Един различен Празник на българската писменост,
просвета и култура отбелязахме тази година. Без
последен ученически звънец за абитуриентите, без
традиционното абитуриентско дефиле, без официално
тържество за награждаване на най-добрите учители,
които всяка година педагогическите колективи номинират...
Причината - пандемията COVID-19 и наложените
предпазни мерки в страната, които неизбежно всеки
трябва да спазва.
на стр. 5

Директорът на Исторически музейТутракан Петър Бойчев с награда
от Министерство на културата
М
В Черногор учениците
имат нова чакалня
инистерството на
културата награди
Петър Бойчев, директор на музея в Тутракан, с Почетен знак „Златен век“ – „Печат на Цар
Симеон Велики“, сребърен
и грамота.
Петър Бойчев е номиниран за отличието „Златен
век“ на Министерството
на културата от Сдружение „Български музеи”,
предложен от Исторически
музей-Тутракан, Регионален
исторически музей-Търговище, ИМ-Павликени, ИМПолски Тръмбеш, РИМ-Русе,
РИМ-Силистра, ИМ-Клисура,
ИМ-Исперих, РЕМ-Пловдив,
СМРЗИ – Трявна, ИМ-Бяла
Черква, РИМ-Добрич, РИМВидин и РИМ-Шумен.
Почетното отличие на
Министерството на културата „Златен век“ (в
различните му категории)
традиционно се присъжда в
навечерието на 24 май на
на стр. 4

Петър Бойчев показва сабя поредното дарение от
почетния гражданин на
Тутракан проф.Иван Гаврилов

Предстоят заседания Сладък 1-ви юни за децата!
на Общинските съвети Т
в Тутракан,
Главиница и Ситово
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
очно на Международния ден на детето - 1
юни, детските градини в община Тутракан ще
отворят отново врати за
своите възпитаници и ще
подновят работа. Разбира
се, тя ще започне при засилен медицински контрол,
съгласно указанията на Ми-

нистерството на здравеопазването и на Министерството на образованието.
Заедно с директорите
на детските градини в общинската администрация
са обсъдени условията, при
които ще започнат работа
детските заведения (виж
на стр.3)
на стр. 2

лед съгласуване с
обществеността и
отправено предложение на кмета на с.Черногор
Йозджан Юмеров към Кмета на Община Главиница
Неждет Джевдет и след
последвало решение на
Общинския съвет, започна
реализирането на капиталовата програма за село-

С

то планирана за 2020 г.,
научаваме от Кметство
Черногор.
Първата реализирана
точка от капиталовите
разходи е закупуване на нов
фургон с предназначение
„Чакалня за ученици”, на
стойност близо 5000 лева.
на стр. 2
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Сладък 1-ви юни за децата!

НОВИНИ
НАП ПУСНА НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
ЗА ТЪРГОВЦИТЕ
Търговците, които ползват електронните услуги на НАП,
достъпни с квалифициран електронен подпис, ще могат да
правят онлайн справки за подадените от сервизите уведомления, съдържащи данни за ремонт на фискални устройства
и интегрирани автоматизирани системи за управление на
търговската дейност (ИАСУТД). Това е възможно с внедряването на новата електронна услуга „Данни от подадени
уведомления за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД,
с което общият брой на е-услугите на НАП надхвърля 145.
Новата е-услуга е добавена в портала за е-услуги на приходната агенция: https://inetdec.nra.bg/, в група „Предоставяне
на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. НАП призовава отново своите
клиентите да отложат посещенията си в офис на ведомството
до преустановяването на извънредната епидемиологична
обстановка, като дотогава използват електронните услуги,
достъпни портала за е-услуги. Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни
мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.
Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредната обстановка е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762.
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на
клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа
в делнични дни, на цена според тарифите на съответния
оператор.
1 919 ПРОЕКТА ПО ПОДМЯРКА 6.3 от ПРСР 2014 - 2020
г. ПРЕМИНАВАТ НА СЛЕДВАЩ ЕТАП НА РАЗГЛЕЖДАНЕ
Приключи последният етап от предварителното класиране
на проектните предложения от втория прием по подмярка
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от
ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ
етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с
не по-малко от 26,82 точки по критериите за подбор. Тяхната
финансова стойност в размер на 28,785 млн. евро, покрива
до 131 % от бюджета по процедурата. Те подлежат на оценка
за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка.
По време на прием постъпиха 2 459 проекта със заявена
финансова помощ от 36,885 млн. евро при бюджет в размер
на 22 млн. евро. Припомняме, че размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро. Проектните предложения бяха оценени
и класирани спрямо броя получени точки по критериите за
подбор. Настоящите резултати от работата на оценителната
комисия за извършване на предварителния ранкинг, след
разглеждането на получените възражения от Управляващия
орган на ПРСР, са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
Всеки кандидат по подмярката може да провери заявените
и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия
орган на ПРСР точки.
КРИМИНАЛЕ
18-годишен е установен с наркотици в Тутракан. На 19
май около 22:30 часа в близост до кейовата стена в града
при полицейска проверка у него били намерени 3.3 грама
канабис, идентифициран с полеви наркотест. По случая е
образувано досъдебно производство.
Входна врата на къща в село Искра е била разбита и от нея
са откраднати 5 златни пръстена, 2 обеци и 1 ланец. Престъплението е извършено в периода 21-24 май. На адреса е
извършен оглед и е образувано досъдебно производство.

Покана
Управителният съвет на ЗК "Лазур-94", гр. Главиница обл. Силистра Ви кани да присъствате годишното отчетно събрание, което ще се състои на
30.05.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр.Главиница,
ул. "Раковска" №2, в сградата на Кооперацията при
следния

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет за дейността
на кооперацията през 2019 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността
през 2019 година.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване размера на наемните плащания за преходната и настоящата
стопанска година.
7. Разни.

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

от стр. 1 сяне на венци и цветя пред
паметника на поета-реАпелът на Община Тут- волюционер в едноименния
ракан към родителите е парк в Тутракан, както
за внимателна преценка и пред паметниците на
на необходимостта от другите герои. Това ще се
посещение на всяко дете в случи в обедните часове,
детската градина.
след сирените, които ще
Нека решението на ро- озвучат цялата страна.
дителите бъде продиктувано единствено и само
андемията
от
от необходимостта им
COCVID-19 тази годиот завръщане на работа и
на попречи на провежневъзможността някой друг дането на 35-тото юбилейда се грижи за децата, ка- но издание на Националния
тегорични са от там.
поход „По стъпките на
Ако погледнем към праз- четата на Таньо войвода”,
ника 1 юни, със сигурност който тръгва от брега на
трябва да очакваме и изне- р. Дунав край с.Пожарево
нади. Приятни при това... на 30 май и завършва на
Първо - видеообръщение лобното място на войвос поздравления от ръко- дата - Керчан баир, край
водството на Общината, поповското село Априлово
което ще може да бъде на 2 юни.
проследено на нейната
Екипът на КПД „Родно
Фейсбук страница.
Лудогорие” в лицето на
След 17:00 часа в парк неговия председател д-р
„Христо Ботев” за децата Анатолий Кънев благодари
ще има сладка изненада - на всички участници в ме400 сладоледа, са подгот- роприятията, организирани
вили за тях от общинската от дружеството, каквито
администрация. Всяко дете, са викторините и походът
което посети парка ще има „По стъпките на четата на
възможност да си направи Таньо войвода”. Той обяви,
и снимка за спомен.
че тази година походът ще
е виртуален.
енят на Ботев и падКомендантът на похода
налите за свободата Васил Кънев представи
на България - 2 юни, наградените участници от
ще бъде отбелязан с подна-
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О Б Я В А
ЗК „Изгрев-92”, с.Белица ОБЯВЯВА изменение в
датата на провеждане на ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ, като то ще се осъществи на 13 ЮНИ
2020 г. /събота/ от 10:00 часа, в салона на читалище „Христо Ботев”, с. Белица, общ. Тутракан 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: Председателят 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. 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
13.05.2020 година.
Събранието ще се проведе в намален състав при
спазване на всички мерки за сигурност свързани с
опасността от коронавируса. На присъстващите ще
се раздават предпазни маски и ръкавици.

община Тутракан в последната викторина, посветена
на шейх Бедреддин Симави.
В нея са участвали ученици
от СУ „Христо Ботев”.
В категория „Есе” - III
награда - 20 лв., за Крум
Руменов Крумов, V клас.
Поощрителна награда в същата категория за Елбруст
Обретенов, ХI клас.
В категория „Мултимедийна презентация”, I награда - 70 лв. за Теодор Ка-

лоянов Обретенов, VII клас,
III награда - 20 лв. за Дениз
Кямуран Мехмед, VI клас, а
поощрителната награда е
за Дара Цветелинова Денева, VI клас.
В по-голямата възрастова група, Никола Сашев Тодоров от Х клас е на първо
място с награда от 70 лв.
На 29 май венци ще бъдат
положение пред паметника
на Таньо Стоянов в Тутракан.

Подкрепа за реализацията
на български череши
ДФ „Земеделие” разпредели
1 млн. лв. по схемата de minimis
като стимул за реализацията на реколтата от български череши през
предстоящата изкупна кампания.
Финансова подкрепа ще получат
преработвателните предприятия,
като субсидията покрива част от
разходите, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на
реколтата тази година. Помощта е
част от мерките, които се въвеждат
от държавата като облекчения
за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус
(COVID-19).
На финансиране имат право
всички предприятия, които завишат обема на изкупените добиви
от стопаните спрямо предходната
година. Подкрепата е до 50 лв. на

тон за предприятията, които са
завишили изкупните количества
с 30% спрямо обемите си от 2019
г., които следва да са били над
20 тона.
За да получат средства по
държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с
фактури закупените количества
български череши пред ДФ „Земеделие“. Добивите следва да
са произведени от земеделските
стопани, които са участвали по
схемата за обвързано подпомагане
за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане. Другите
изисквания към преработвателите
е да са регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните и да са вписани
в публичния регистър на БАБХ.
“ТГ”

В Черногор учениците
имат нова чакалня
от стр. 1
След извършени дейности
по изграждане на основата
на чакалнята, фургонът
вече е поставен.
През следващите месеци
предстои да бъдат извършени ремонтни дейности
на залата на НЧ „Янко Забунов - 1957 г.” и цялостно
асфалтиране на една улица.

Голяма част от капиталовите разходи се базират на
събираемостта на местните данъци. От Кметство
Черногор напомнят, че възможността за възползване
на 5% намаление при плащане на данъците е до 30
юни т.г.
Снимка:
Кметство Черногор

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 26 май 2020 г.
1 тракторист, кат. Ткт, шофьорска книжка
професионален опит
3 сервитьори, основно образование, работа с ком3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ
пютър
***За всички работни места трудовите дого6 общи работници, няма изисквания за заемане
вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено,
1 счетоводител, висше образование - специалност че договорът е безсрочен.
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години

регион
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Предстоят заседания на Фалшиви съобщения от името на „Български пощи”
Общинските съвети в Тутракан,
Главиница и Ситово
Тутракан

Главиница

15 докладни записки съставят дневния ред на редовното заседание на Общински съвет-Тутракан,
което ще се проведе на 28
май (четвъртък) от 9:00
часа.
Най-напред съветници ще
разгледат предложението
за финансово подпомагане
на български граждани семейства и лица, живеещи
на фактическо съпружеско
съжителство, живеещи на
територията на Община
Тутракан, за извършване
на дейности по асистирана
репродукция при безплодие.
Щатната структура на
общинската администрация отново ще стои на
вниманието на местните
парламентаристи с предложението за включването
в нея на трети заместниккмет.
Всички останали докладни
са свързани с приемането
на решения за разпореждане
с имоти общинска собственост.
В края на заседанието
управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Богомил Бойчев
ще представи за сведение
отчет за дейността на
здравното заведение през
първото тримесечие на
годината.

Издаване на запис на
заповед от Кмета на община Главиница в полза на
ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане
за проект „Реконструкция
на улична мрежа на територията на Община Главиница“ е първата докладна
записка, която общинските
съветници ще разгледат на
майското заседание свикано от председателя Месут
Алиш на 29 май (петък) от
14:00 ч.
Предстои да бъде актуализиран поименния списък
за капиталовите разходи
за настоящата година, а
също и изменение на Решение №37 от протокол
№5/12.02.2020 г. на Общински съвет. Важна точка
в дневния ред на сесията
е предложението за прекратяване и откриване на
производство по ликвидация
на общинско търговско дружество "Общински превози"
ЕООД гр. Главиница.

Ситово
На 29 май (петък) от
15:00 часа ще започне редовно заседание на Общински съвет-Ситово. В
предварителния дневен ред
са включени за разглеждане
общо 11 докладни записки.

Промени в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет
включва предложението на
неговия председател Ридван Кязим, която е първа
за дебат от съветниците.
Следващата докладна
записка се отнася до приемане на Наредба за реда и
начина за отпускане на еднократна финансова помощ
на граждани от бюджета
на Община Ситово.
На това заседание ще
бъде приет отчетът за
касовото изпълнение на
бюджета и средствата от
Европейския съюз на Община Ситово към 31.12.2019
г., а също и отчетът за
общинския дълг към края
на 2019 г.
И още - информация за
дейността на народните
читалища на територията
на общината и изразходваните от бюджета средства за миналата година,
както и отчет по изпълнението на Общинската програма за детето през 2019
г. и настоящата програма
за 2020 г.
В останалата част от
заседанието ще бъдат
взети решения по разпоредителни сделки с общински
имоти.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Картина на трудовия пазар
в Силистренска област
П

остъпилите на работа безработни през
април са 441, сочат
данните на Агенцията по
заетостта. На първичния
пазар, въпреки условията
на ограничения, въведени с
извънредното положение, са
постъпили 302 безработни
– от тях 269 с посредничеството на бюрата по труда. На
субсидирани работни места
по мерки, програми и схеми
на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” на работа са сключени договори за 12 безработни лица. Новите електронни
услуги и възможностите за
дистанционна комуникация,
т.нар. „скоростни канали”
за работодатели и търсещи
работа, въведени в бюрата
по труда от началото на
извънредното положение
съществено допринасят за
постигнатите резултати.
Общият брой на безработните в бюрата по труда в
Силистра, Тутракан и Дулово през април е 6628, като
спрямо март регистрираните
са с 833 лица повече или се
отчита ръст от 14,4%.
Равнището на регистрираната безработица в област
Силистра през април е 14,6%
според административната
статистика на Агенцията по
заетостта. Сравнението на
месечна база показва увеличение от 1.9 пункта, а на
годишна база увеличението
е с 3.4 процентни пункта, от

11,2% в края на месец април
2019 г. на 14.6% тази година.
По общини регистрираната безработица в абсолютен
брой и относителен дял има
следния вид: най-високо е
равнището на безработица в
община Кайнарджа – 43,4%
/676/, следвана от Главиница – 28,4% /949/, Ситово
– 27,5% /414/, Алфатар –
27,4% /272/, Дулово – 16,5%
/1594/, Тутракан – 12% /629/,
а на последно място Силистра – 9% /2094/.
Входящият поток новорегистрирани безработни през
месец април е 1215 лица,
като 835 от тях (68,7%) са
заявили при регистрацията
си в бюрата по труда, че са
загубили работата си вследствие на COVID-19.
Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва,
че най-засегнатите сектори
от кризата са: Хотелиерство
и ресторантьорство- 14,5%;
Преработваща промишленост–13.7%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–12,6%; Държавно
управление-4,8%; Строителство – 4.4%; Транспорт,
складиране и пощи - 3,6%.
Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 37 лица
при 22 лица през април
2019 г.
Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане

на извънредното положение
беше бързо овладян със
старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020
г. за компенсиране на работниците и служителите
в предприятия, засегнати
от въведеното извънредно
положение за ограничаване разпространението на
COVID-19. През месец април
са постъпили 62 заявления
от работодатели, с което ще
се запази работата на 435
работници и служители.
Заявените работни места на първичния пазар на
труда през април са 180,
като 47,8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял
свободни работни места са
заявени в държавно управление (36.7%), следвани
от селско, горско и рибно
стопанство (28.3%), преработващата промишленост
(15%) и търговията, ремонта
на автомобили и мотоциклети (11.7%).
Най-търсените професии
през месец април са: Специалист, социални дейности;
Шивач, мъжко/дамско облекло и работник, спомагателни шивашки дейност;
Личен и социален асистент; Сезонен работник,
земеделието; Водач, селскостопански машини; Продавач-консултант; Домашна
помощница; Работник, отглеждащ трайни насаждения; Шофьор, тежкотоварен
автомобил.

„Български пощи“ ЕАД
уведомява, че се разпращат фалшиви електронни
съобщения от името и/или с
логото на дружеството, под
формата на анкети или игри,
в които се обявява, че получателят ще получи „награда“
– мобилен телефон, като
за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки
лични данни (електронен
адрес, данни от дебитна или
кредитна карти и др.) и да

заплати такса.
В други случаи в съобщението се уведомява, че клиентът има пратка и трябва
да заплати определена сума
за нейното получаване, като
е необходимо да предостави данни от банкова карта
и др.
„Български пощи“ ЕАД
обръща внимание, че не изпраща тези съобщения, не
провежда анкети или игри,
не раздава награди, не из-

исква по имейл заплащане
на такси за доставка и при
никакви поводи не изисква
лични данни от дебитна или
кредитна карта за доставката, Имейли, които не носят
официалния адрес и не
произхождат от домейна на
дружеството, не следва да
се приемат за достоверни.
Томболи и игри, които не са
обявени на официалната
страница на дружеството,
не съществуват.
“ТГ”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН

Уважаеми съграждани,
Общинските детски градини в община Тутракан ще подновят работата си
от 01.06.2020 г.
Тя ще започне при засилен медицински контрол, съгласно указанията на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието.
Това ще се регламентира и с новата заповед на Кмета на община Тутракан.
С директорите на детските градини обсъдихме условията, при които ще
започнат работа:
1. Учителите в детските градини правят допитвания и ще проведат анкети
с родителите за желанието им да пуснат децата си на детска градина.
2. Ще се сформират групи от по 12 деца.
3. Очакват се подробни инструкции от МОН за организирането на работата
през деня и протокол за реакция при съмнения за симптоми, за което ще бъдете
своевременно информирани.
4. Родителите ще попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките в детските градини/ясли. Също така те
трябва да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето и ако
те самите имат симптоми.
5. Няма да се изисква медицинска бележка, на входа ще се осигурява щателен
медицински филтър и ще се мери температурата на децата.
6. На всички служители, работещи и обслужващи дейностите на детските
градини ще бъдат направени предварителни тестове и ще им бъдат осигурени
необходимите предпазни средства.
7. Детските градини изработват алгоритъм за подготовка на отпочването
на работа с деца, включващ – почистване, дезинфекциране, преустройства на
пространства, инструктажи и други организационни мерки.
Апелът на Община Тутракан към родителите е за внимателна преценка на
необходимостта от посещение на всяко дете в детската градина. Факт е, че
спецификата на сградите на нашите детски градини не позволява напълно изолиране на групите и не намираме за удачно при наличие на голям брой желаещи
да се премине на полудневна организация на работа и или пък на поседмично
редуване на посещенията на децата.
Нека решението на родителите бъде продиктувано единствено и само от
необходимостта им от завръщане на работа и невъзможността някой друг да
се грижи за децата.
Оставаме на ваше разположение за въпроси и предложения, чрез директорките
на детските градини.

Община Главиница, Област Силистра

Обява
Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска
собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“,
начални тръжни цени и депозити за участие, както следва:

№
Землипо
№ на имот
ще
ред
1 Сокол 67828.4.8
2

Косара

38707.20.24

Местност

Категория

Опитите

III

Ял Дермени

III

Начална
Депозит
цена
(лв.)
(лв.)
338,181
21982 2198,20
Площ
(дка)

43,014

2796

279,60

Публичният търг ще се проведе на 30.06.2020 г. /вторник/ в 11:30 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център
на Община Главиница в срок до16:00 часа на 29.06.2020 г., след представяне на
документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на
касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница,
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане
- 447000, при Централна кооперативна банка Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационния център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 29.06.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 07.07.2020 г. /вторник/ от
11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 06.07.2020 г.
Справки на тел.: 086-36-21-28

общество

4

28.05-2.06.2020 г.

поетично поетично
Калина
ПЕТРОВА,
гр. Тутракан

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Ягоди за теб
Искам да засадя
ягоди в двора ти.
Да проветря спомените.
Да изпера чаршафите,
лепнат от самотна любов.
Ще арестувам
духовете на тавана.
Ще купя ново куче.
Тъжен си като стария си пес.
А него го боли зъб!

Думите не стигат
Лято
Нацупи се,
дъждът
изсвири
с пръсти,
облиза
предния
прозорецизплези се
на лайкучката,
пошляпа
с гуменки
по асфалта
и си тръгна!

Не стигат думи само,
дори и хиляди да са,
не стигат да покажа любовта ми,
не стигат да покажа обичта!
В сърцето ми хиляда рани,
но вярвам, че ти ще си до мен.
Ще ме излекуваш с твоите длани
и всички части от мен ще събереш!
Не бъди самотен, когато си далеч
и тъжен не бъди,
защото мен ме има
аз съм тук!
Ще те чакам там,
във вечността,
с желание за теб до безкрай,
сърцето ми е твое от началото до край!

Директорът на Исторически музейТутракан Петър Бойчев с награда
от Министерство на културата
гробище е възстановено и
разширено, възстановена е
прекъсналата през годините традиция за ежегодно
провеждане на събор-възпоменание в памет на над
10 хиляди загинали воини в
битката за Тутракан, на
който присъстват хиляди
хора. През 2018 г. Военното гробище е обявено
за недвижима културна
ценност с категория „национално значение”.
Като ръководител на
от стр. 1 та му за представянето,
експонирането и популяризирането на обектите на
Исторически музей-Тутракан: Исторически музей
с експозиция „Тутраканска
епопея“, Антична крепост
Трансмариска, Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“,
Мемориал „Военно гробище
– 1916 г.“, Художествена
галерия „Желю Тачев“, зала
за временни изложби и
фондохранилище, обект на
изследване е и единственият по поречието на Дунав
Архитектурен комплекс
„Рибарска махала“.
Бойчев организира проучването, консервирането и експонирането на
Археологически резерват
„Трансмариска“, който е с
национално значение.
За него е кауза изследването на Тутраканската
епопея - един от върховете на българската бойна
слава, и поддържането на
Мемориал „Военно гробище
– 1916 г.” С неуморните
и постоянни усилия на
Петър Бойчев, Военното

дейци от различни области
на културата и изкуствата за изключителния им
принос в развитието и
утвърждаването на българската национална идентичност.
Тази година официалната
церемония по връчването
на наградите „Златен век“
ще бъде насрочена през
есента, заради въведените
ограничения за провеждане
на събития и противоепидемичните мерки, свързани
с пандемията от COVID-19.
В номинациите на музейните колективи от
цялата страна като причини за номинирането му
за най-високото отличие
на Министерството на
културата е посочено,
че той е основател на
Исторически музей - Тутракан през 1993 г. и негов
директор от откриването
му до днес. За 27 години
той успява да превърне
малкия общински музей в
авторитетна културна
институция в страната и
чужбина. Безспорна е роля-

Исторически музей-Тутракан П. Бойчев организира и
съорганизира национални и
международни научни конференции, в които участват учени от университети, научни институти
към БАН, от Военната
академия, музейни специалисти и др.
Научната дейност на
г-н Бойчев е богата и с
приносен характер. Той е
автор на задълбочени на-

учни изследвания, свързани
с историята на Тутракан,
Първата световна война и
Добруджа. Автор е на книгите „Стария Тутракан“,
„Тутраканската епопея”,
„Героите на Тутраканската епопея“, „Причините за
националната катастрофа
през погледа на генерал
Пантелей Киселов“, част
е от съставителите на
„Документи за историята
на Тутракан“. Съавтор е
на изданията: „История

на Тутракан 1878-1944 г.“,
„Те загинаха за Добруджа”,
„Летопис. Хронология на
факти и събития 19131940“, документалните
албуми „Тутраканската
епопея и освобождението
на Добруджа“, „Добруджа
във войните за национално обединение”, редактор
и автор на публикации в
юбилейни вестници.
Бойчев е инициатор за
създаване на Художест-

навечерието на 24 май символично изпратихме
нашите абитуриенти - Сезен Тунай, Памела
Иванова, Пресила Боянова от ТФ "Дунавска
младост" и Мартин Димитров от ТС "Борис Илиев".
Те получиха подаръци за спомен в присъствието на
своите ръководители Елена Атанасова и Петьо Стойчев от председателя на читалището Милен Филипов
и от секретаря Лидия Светославова.
„Успех деца! Бъдете живи и здрави, следвайте
мечтите си, помнете това, което сте научили тук,
защото ще ви помага по вашия житейски път! Читалището винаги ще остане ваш дом! Нека ви върви по
вода!” - пожелават им от културната институция.

В

вена галерия в Тутракан,
която днес притежава много картини от известни
български и чуждестранни
художници.
Петър Бойчев е вдъхновител на младите хора,
съдейства за формирането
на патриотично възпитание и родолюбие сред
подрастващото поколение
и интерес към родната история. Негова е заслугата
Исторически музей-Тутракан да е един от съорганизаторите на ежегодния
национален поход „По стъпките на четата на Таньо
Войвода”.
Петър Бойчев активно
участва в научни експедиции, съвместно с експерти
от Министерство на отбраната, в резултат, на
което е проучен бойният
път на 3-та Българската
армия и са издирени войнишки гробове, и паметни
места от бойните действия през 1916-1918 г. в Северна Добруджа, Румъния.
Бойчев е един от инициаторите за възстановяване
и член на Добруджанския
научен институт.
Носител на редица награди, сред които Почетна
значка и юбилеен медал
„100 години Първа световна война“ от Министерството на отбраната, а
през 2010 г. е обявен за
Почетен гражданин на град
Тутракан.
Проявявайки висок професионализъм и неуморно
трудолюбие, с активна
жизнена позиция и непрекъснат стремеж за намиране на нови решения, през

всичките тези години той
успя да изгради авторитет
в национален мащаб. Не
по-малък е приносът му за
обявяването на Тутракан
за „Град на Българската
бойната слава” през 2018
година.
Исторически музейТутракан
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24 май - на живо и виртуално!

...в СУ "Йордан Йовков"-Тутракан...

Поздравления за номинираните
в СУ "Христо Ботев"...

от стр. 1 Петков - старши учител
Постепенно във времето и ръководител направлеобаче, събитията се случ- ние ИКТ и Анка Козарева
ват - и на живо, и онлайн. - библиотекар. На дирекВ навечерието на 24 тора Дияна Станкова бе

май, зам.-кметът Дарина Иванова и Никола
Крачанов - ст. експерт в
Дирекция "Хуманитарни
дейности", след предварителна уговорка посетиха училищата на
територията на общината и връчиха цветя и
Поздравителни адреси
от името на кмета на
общината д-р Димитър
Стефанов на учители.
В СУ „Христо Ботев”
бяха наградени Валентина Кирилова - старши
учител, начален етап на
обучение, Румяна Стоя-

тази година бяха номинирани Румяна Ангелова
- старши учител, начален етап на основното
образование, Шенел Кан-

...Тамара Спасова, в."Напредък"...

- педагогически съветник. Те получиха своите
награди, а директорът
Анелия Калдарева прие
празничния Поздравителния адрес до колектива.
Общинският екип посети също основните училищата и читалищата в
населените места на общината, където връчиха
цветя и Поздравителни
адреси за празника на
номинираните учители
и културни дейци.
В Нова Черна бяха поздравени директорът на
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Маргарита
Владева, учителката
от ДГ „Славянка” Разие
Салим и Живка Попова,
секретар на НЧ „Васил
Йорданов”.
В с.Цар Самуил поздравления получиха Гюлсевер Исмаил - учител в
ОУ „Стефан Караджа”,
Данка Донева - учител
в ДГ „Полет” и Адем
Адем - председател на
Читалищното настоятелство на НЧ „Искра

...Калина Грънчарова, в."Тутракански глас...

- 1928 г.”, в с.Варненци
- Росица Ганева, учител
в СПИ „Христо Ботев” и
Олга Атанасова - секретар на НЧ „Светлина”, а
в Старо село - Светла
Коева, секретар на НЧ
„Възраждане – 1940 г.”.
И, ако до тук събитията се случваха на живо,
много интересен бе моментът с виртуалното
общуване.
Точно на 24 май, на

...в с.Нова Черна...

нова - старши учител, връчен Поздравителен
прогимназиален етап на адрес до колектива на
обучение, инж. Пламен учебното заведение.
В СУ „Йордан Йовков”

...в Исторически музей-Тутракан...

тарова - старши учител,
начален етап на основното образование с чужд
език и Сашка Атанасова

...в НЧ "Н.Й.Вапцаров"-Тутракан...

...в с.Варненци...

... и в с.Старо село.

страницата на Община
Тутракан в социалната
мрежа Фейсбук всички
бяха поздравени с празничен онлайн-концерт
организиран от ОЦИД,
в който участваха настоящи и бивши възпитаници на Музикалната
школа на вокалния педагог Доротея Бальовска.
Очаквайте продължение на фоторепортажа в
следващия брой
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ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-388/22.05.2020 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 незастроен урегулиран поземлен имот с Акт
№965/21.12.2011 г. частна общинска собственост, кв.20, УПИ-XI, №81,
по плана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с
площ от 1270,00 кв. м за срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 7,62 лв. / лева и шестдесет и две
стотинки/ с ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 5,00 лв. / Пет лева/, се внася
в срок до 16:00 часа на 09.06.2020 г. по банкова сметка на Община
Тутракан, посочена в №РД-04-388/22.05.2020 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна
заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” стая №31 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 №31 на Община Тутракан) в срок от 22.05.2020 г.
до 16:00 на 09.06.2020 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-04-388/22.05.2020 г.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020 г. от 10:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
17.06.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 10:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 09.06.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №31.

ДФ „Земеделие”
създаде специален имейл
за сигнали за пожари
П
аленето на стърнища в
страната продължава,
въпреки предупрежденията и санкциите, които
ДФ „Земеделие“ налага. За
по-лесно подаване на сигнали за опожарявания и бърза
реакция при локализирането
им, фонд „Земеделие” създаде
електронната поща pojari@dfz.
bg. На нея може да се подават
сигнали за пожари на земеделски земи на територията на
страната. Същите ще бъдат
разгледани по компетентност,
локализирани и допълнени
в слой "пожари". Имейлът е
публикуван на видно място на
сайта на институцията.
От началото на годината в
ДФ „Земеделие“ са постъпили
5 сигнала с 23 опожарени
терена в областите Пловдив,
Хасково и Плевен. Местоположението им е локализирано с GPS и са извършени
измервания на засегнатите
площи. Всички те са заредени
в слой "пожари", който слой
се ползва при заявяването
по СЕПП за Кампания 2020
г. Дежурните екипи на ДФ
„Земеделие“ проверяват
на място всички сигнали за
запалени стърнища, които се
подават към институцията.
Паленето на стърнища е
забранено и подобни действия се санкционират, както
по българското законодател-

ство, така и по европейските
Регламенти. Съгласно Закона
за опазване на земеделските
земи санкцията за първо
нарушение е от 1500 до 6000
лв., а при повторно става от
2000 до 12 000 лв.
Припомняме, че през миналата година служителите на
ДФЗ са извършили извънредни проверки по 115 сигнала
за горящи земеделски площи
в страната. Най-засегнати са
областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на
стърнища от зърнено-житни
култури, площи с царевица,
слънчоглед, рапица, пасища
и сухи треви. Местоположението на пожарите е локализирано с GPS-устройство и
са извършени измервания на
засегнатите площи.
Неправомерни практики по
опожаряване на стърнища и
други растителни остатъци
през 2019 г. са установени
общо при 244 кандидати по
схемите и мерките на директните плащания. Засегнати
са 421 земеделски парцела,
като опожарената площ възлиза на 2 051 ха (20 510 дка).
Общата сума на наложените
санкции ще бъде ясна след
30 юни, когато по Регламент
приключват плащанията за
Кампания 2019 г.

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-387/22.05.2020
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 незастроен урегулиран поземлен имот с Акт №964/21.12.2011 г.
частна общинска собственост, кв.20, УПИ-XVI-№81, 85, по плана на с.
Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 700,00
кв. м за срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 4,20 лв. /Четири лева и двадесет
стотинки/ с ДДС.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от
обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 5,00 лв. /Пет лева/, се внася
в срок до 16:00 часа на 09.06.2020 г. по банкова сметка на Община
Тутракан, посочена в №РД-04-387/22.05.2020 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”
- стая №31 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 №31 на Община Тутракан) в срок от 22.05.2020 г.
до 16:00 на 09.06.2020 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-04-387/22.05.2020 г.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020 г. от 9:30 часа в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
17.06.2020 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 9:30 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 09.06.2020 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №31.

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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758
по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община
Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-389/22.05.2020 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 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-18-6/04.02.2008г. 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, съгласно АОС №879/16.05.2011 г. с предназначение
за офис/търговски обект, за срок от 5/пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 103.28 лв. /сто и три лева и двадесет и
осем стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00 лв./ петдесет лева/, се внася
в срок до 16:00 часа на 09.06.2020 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в №РД-04-389/22.05.2020 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 22.05.2020 г. до 16:00 на 09.06.2020
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-04-389/22.05.2020 г.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020 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 09.06.2020 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 17.03.2020 г.
в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите
условия от 11:00 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.
bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

28.05-2.06.2020 г.

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол
№54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан,
Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04390/22.05.2020 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
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна сграда със застроена
площ от 58,00 кв.м, магазинно помещение, находяща се
в застроен урегулиран поземлен имот в с. Белица, ул.
„Десети май”, кв.12, УПИ-VI по плана на селото, одобрен
със Заповед №1318/26.02.1953 г. с предназначение за
търговски обект, съгласно АОС №1871/17.06.2015 г., за
срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена – 61,90 лв. /Шестдесет
и един лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет
процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 50,00
лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на
09.06.2020 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в №РД-04-390/22.05.2020 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
22.05.2020г. до 16:00 на 09.06.2020 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-04-390/22.05.2020 г.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020 г. от 11:30 часа
в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.

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

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758
по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община
Тутракан съобщава, че със Заповед №РД-04-392/22.05.2020 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 площ от 4,00 /четири/
кв.м за поставяне на терминално устройство /банкомат/, в ляво от входа в
самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.2.20 целия с площ
76,86 кв.м по КККР на гр. Тутракан, находящ се в гр. Тутракан, ул. Росица
№8, бл. Росица 2, съгласно схема за поставяне, утвърдена от гл. архитект, за
срок от 5 /пет/ години.
Начална месечна наемна цена - 14.00 лв. /четиринадесет лева/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената
първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 20,00 лв./ двадесет лева/, се внася
в срок до 16:00 часа на 09.06.2020 г. по банкова сметка на Община Тутракан,
посочена в №РД-04-392/22.05.2020 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 22.05.2020 г. до 16:00 на 09.06.2020
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-04-392/22.05.2020 г.
Право за участие в търга имат кандидати юридически лица, регистрирани
по Търговски закон, които са банки по смисъла на Закона за кредитните
институции.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020 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 09.06.2020 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 17.03.2020 г.
в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите
условия от 10:30 часа.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.
bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

и още нещо...
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сМЯХ

- Що удари детето, ма?
- Тези бисквитки са
- Каза ми, че съм дебела! страхотни! Направо ми ус- И като го удари... от- покояват нервите!
слабна ли?
- Така е, като ги топиш
в уискито...
- Ох, Пенооо, ох сестрооо... Господ да го убий, моя
Ако се плашиш от киГочо!
лограмите си, обърни ги в
- Що бе Гице!? Да не тъй евро и ще видиш, че нищо
зарязал?
не са!
- Не ма! По-лошо!
- Чи как!?

Забавна астрология

Близнаци

СУДОКУ

- Кво вино искаш - бело
- Прибра са снощи, пиян
или червено?
на мотика....Аз, разбира
- Язе сам далтонис, сипи се го чаках на вратата с
е`на рикия!
метлата...Оная с дългата
дръжка....
Ако искаш да вбесиш
- И той к'во?
жена по време на спор кажи:
- К'во!? Падна на ко- Мама беше права за теб! л е н е , р а з р е в а с е и
занарежда..."Гицеее, миличДобре е, че детските ка - вика - няма повече! Не
мечти не се сбъдват...
отлитай от мен, Гицее!"
Иначе щях да бъда космонавт, да притежавам Лада
Сутрешните локви по
7-ца и да имам ключ от асфалта са сълзите на хосклада на сладкарницата... рата, нежелаещи да ходят
на работа...
- Изпратен съм да Ви
предизвикам на дуел. Вие
- Скъпи, преди да се ожесте нарекли моят приятел ним, ти ми каза, че си го“хлебарка” и той желае тов да умреш заради мен?
разплата. Какво оръжие ще
- Добре, де! Сипи ми какизберете?
вото си сготвила!
- “Райд”...
Много е гадно да си глътНа детето на веганите в неш корема, а фотографът
училище му открили листни да ти каже: ''Хайде сега,
въшки...
глътни си корема!''
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Работа
Дом за стари хора, гр. Тутракан
търси да назначи медицински
специалист и готвач
Тел. за връзка: 0877902763 или
на адрес: ул. „Цибър” № 1

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Дайте книги за Близнака славен!
Вечно той в науки е “удавен”...
Любопитен – всичко да узнае
- в тази слабост граници не знае!
Той е комбинаторът опасен,
всеки ход пределно му е ясен.
Знайте, той е кавалер отличен,
много умен, ловък и практичен.
С него никой няма да скучае
и неща различни ще узнае.
Всички са големи дипломати,
те блестят в диспути и в ...преврати!
Много “тънко” ще ви изиграят
и което искат, ще узнаят.
Може днес за тях да сте царици,
утре ще сте просто магарици.
Тез мъже са трудно уязвими
и на практика – неуловими.
А жените – все ще обещават,
но едва ли ще го изпълняват.
Те родени са нетърпеливи –
тъй ще бъдат, докато са живи.
От Телеца много да се пазят!
А Стрелците – в мат ще ги поставят!

Продаgажба
Бившият завод „Агромикрон” АД,
Старо село разпродава кухненски, офис
и складов инвентар, метали и стоки.
Телефони за контакт:
0897868787 - Атанас Енчев
0886683817 - Здравко Коцев
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тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Молитвата за Рамазан Байрам в Библиотека на открито
с.Искра се проведе на стадиона
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
разнична молитва
- намаз за Рамазан
Байрам, бе отслужена
сутринта на 24 май в с.Искра,
община Ситово. За първи път
тя се провежда на открито, а
не в джамията. Стадионът в
селото прие вярващите мюсюлмани за молитвата, отслужена от имам Халил Шакир.
Спазени са всички изисквания на противоепидемичните
мерки в условията на пандемията от COVID-19.
Тазгодишният свещен месец за мюсюлманите беше
по-различен от предишни
години - заради противоепидемичните мерки в цял свят
се избягваха събиранията,

в джамиите бе определено
по-голямо разстояние между
вярващите, бе препоръчано
да се избягват прегръдките,

На 20 май беше организирана "Библиотека на открито"
под надслов "Седни и
прочети". В беседката, децата подредиха книги, списания и
вестници. След това
разглеждаха и прочетоха вестниците, в
които имаше публикация за наши мероприятия.
Най-малкият - Никола, ни почете от
книжка с анекдоти.
Въпреки студения вятър и лошото време,
за децата това беше
ново изживяване.
Събитието бе посветено на Деня на
а болните да си стоят у дома. българската просвеМюсюлманите празнуват та и култура - 24 май.
Рамазан Байрам в три поред“ТГ”
ни дни - 24, 25 и 26 май.

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

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
ен преди Рамазан Байрам е празникът Арифе. По време на
съботния общински пазар в Тутракан бяха раздадени мекици и
бонбони на хората, които го посетиха - за здраве и берекет,
осигурени от общинското ръководство на ДПС.
Не бяха забравени и дечицата от община Тутракан. За тях бяха
подготвени и раздадени торбички с лакомства.

Д

Работно време:

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

ЕКО-кът в ПГСС-Ситово
В

Професионалната
гимназия по селско стопанство
в с.Ситово беше създаден ЕКО-кът, информира преподавателят
Рашид Абтула. Той е
дело на учениците, учителите и помощния
персонал в учебното
заведение. Изработени
са мебели от палети,
а на стените снимки
правени от ученици
членове на Клуб „Фото
свят" формират из-

ложба.
Кътът е осъществен
с материали - втора
употреба, с минимум
материали от самата
гимназия и безвъзмездния труд на участниците в проекта.
Предстои да бъдат
поставени кошчета за
разделно събиране.
Ръководството има
идея да бъде поставен
и аквариум, който все
още е сферата на меч“ТГ”
тите.

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 май - Даниела ГВОЗДЕЙКОВА-КИРЯКОВА, Секретар
на Община Тутракан
29 май - Снежана МИХАЙЛОВА, Кмет наместник,
с.Варненци, община Тутракан
29 май - Мария ПЕТРОВА, с. Сяново, община Тутракан
30 май - Севинч ДАИЛ, Община Главиница
30 май - Светла КОЕВА, Секретар на НЧ "Възраждане",
с. Старо село, община Тутракан
31 май - Моника КОЙЧЕВА - Нотариус, гр. Тутракан
31 май - Николинка НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Сла-

вянка", с. Нова Черна, община Тутракан
1 юни - Милица СТОЯНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 юни - Едис МЕТИН, Гл.спец. "Общинска собственост",
Община Главиница
2 юни - Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет на Община Главиница
2 юни - Михаела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

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

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