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Любов е да помогнеш,
любов е да дадеш...
Калина ГРЪНЧАРОВА
опулярните изпълнители Ваня Костова
и Боян Михайлов се
включиха в кампанията „Да

помогнем на Юлия!” с участието си във Великденския
благотворителен концерт
в Тутракан на 21 април.
То бе осъществено по

покана от кмета на общината д-р Димитър Стефанов. Приятелски сантимент (Боян Михайлов
е състудент от Меди-

цинската академия на д-р
Деян Малчев, син на Юлия)
също е част от жеста на
изпълнителите.
на стр.5
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Да изчистим Тутракан и населените места!
РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СБОРНИ ПУНКТОВЕ, НА КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ В
ГР. ТУТРАКАН ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ…” на 26 април (събота)
на стр.2

Цена 0.60 лв.
Счетоводна кантора "Вилиана”
Счетоводство на фирми и земеделски производители на разумни цени, пълно счетоводно
обслужване – осигуровки, изготвяне на всички
видове счетоводни отчети и декларации.
Ние подаваме всички декларации и счетоводни документи в Данъчната служба вместо вас!
Ще се радваме да сте наш клиент!
Заповядайте в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” 26
(срещу автобусната спирка)
За информация: 0895 673 776 и 0888 703 921

Траурна агенция „Аполон-91”, гр. Кубрат
Отвори офис в Тутракан на
ул. „Трансмариска”№22
Предлага всичко за тъжния помен, паметници
и поставянето им, специализиран транспорт за
страната и чужбина.
За информация:0894 630 986 и 0878 966 907

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

ДОГОВОР № BG161PO001/3.1-03/2010/038
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ТРАНСМАРИСКА - ДРЕВНОТО НАЧАЛО НА ТУТРАКАН"
Приключиха основните дейности на проект „Трансмариска - древното начало на Тутракан” с бенефициент Община Тутракан.
Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. Приоритетна ос 3: „Устойчиво
развитие на туризма”. Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Общ
бюджет на проекта - 2 898 604.46 лв. Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 2 054 217.76 лв. Финансиране от държавния
бюджет - 362 509.02 лв. Допълнителен собствен принос на Община Тутракан - 481 877.68 лв.
Основната цел на проекта бе да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане като насърчи развитието на специализиран
продукт на културния туризъм. Планираните интервенции, насочени към опазване на културното наследство на община Тутракан бяха реализирани чрез дейности по реставрация и възстановяване на автентичния вид на значими паметници на културата: реставрация и консервация на
северна крепостна стена от Античен кастел „Трансмариска”; възстановяване автентичния вид на 5 къщи от „Рибарска махала” и изгражданена
асамблирана система "Звук и светлина". Въведени са атрактивни техники за интерпретация и анимация на посетителите, които превръщат
обектите в специфични и конкурентни туристически атракции.
Доставено е туристическо атракционно влакче. Проведено е обучение на туристически аниматори, реклама и маркетинг на изградените вече
основни туристически атракции:
t±ÏÀÊÂÁÍÎ¾ÁÉÊ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉ¼¼Í¼È½ÇÄÌ¼É¼ÍÄÍÎÁÈ¼d£¾ÏÆÄ¾ÁÎÇÄÉ¼sÃ¼ÊÍ¾ÁÎÇÁÉÄÁÄÊÃ¾ÏÓ¼¾¼ÉÁÉ¼Í¿Ì¼ÀÄÄË¼ÈÁÎÉÄÒÄÉ¼ÆÏÇÎÏÌ¼Î¼¾¿Ì¼À
Тутракан Северната крепостна стена на античен кастел Трансмариска;
Паметника на Суворов;
±Ì¼Èd¾©ÄÆÊÇ¼Ås
«¼ÈÁÎÉÄÆÉ¼«¼É¼ÅÊÎ±ÄÎÊ¾
Паметник на Васил Левски;
Сградата на Етнографския музей “Дунавски риболов и лодкостроене”;
Сградата на Обредния дом;
Паметник на отвлечените;
tÉÎÄÓÁÉÆ¼ÍÎÁÇ®Ì¼ÉÍÈ¼ÌÄÍÆ¼ÆÊÉÍÁÌ¾¼ÒÄÛ ÌÁÍÎ¼¾Ì¼ÒÄÛÄÁÆÍËÊÉÄране на кули и крепостна стена между тях.
tÇ¼¿ÊÏÍÎÌÊÛ¾¼ÉÁÉ¼¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÁÉÆÊÈËÇÁÆÍd¬Ä½¼ÌÍÆ¼È¼Ñ¼Ç¼rÓÌÁÃ
възстановяване на автентичния вид на улицата и 5 къщи сред които :
Къща на улица „Рибарска” № 33 - експозиция на лодки и история на
лодкостроенето.
Къща на улица „Рибарска” № 35 - експозиция на различни видове речни
рибарски мрежи.
Къща на улица „Рибарска” № 37 - експониране на традиционните за
района производства
Къща на улица „Рибарска” № 39 - Посетителски център
Къща на улица „Рибарска” № 45 - ЕтногÌ¼ÐÍÆ¼ÆÖÕ¼dÄÎÖÎÉ¼ÌÄ½¼ÌÛr
Разработеният туристически продукт ще се ползва от всички жители и гости на град Тутракан, без значение от
ÎÁÑÉÄÛËÊÇ ÌÁÇÄ¿ÄÊÃÉ¼ È¼ÇÒÄÉÍÎ¾ÁÉ¼Ä¾ÍÛÆ¼ÀÌÏ¿¼ËÌÄÉ¼ÀÇÁÂÉÊÍÎ©¼ÍÎÊÛÕÄÛÎËÌÊÁÆÎ¾ÊÀÄÆÖÈÎÌ¼ÅÉÊËÊÀÊбряване качеството на живот на местното население и най-вече към съживяване на „историческата" част на града,
опазване на културно-историческото наследство на община Тутракан и до редица положителни ефекти за региона,
като повишаване нивата на заетост и доходите в обслужващите туризма сектори; подобряване на демографските
характеристики, повишаване на жизнения стандарт, стимулиране на културното развитие; увеличение на туристопотока и продължителността в престоя на посетителите на гр. Тутракан.
„Този документ е създаден в рамките на проект „Трансмариска - древното начало на Тутракан“ по Договор BG161PO001/3.1-03/2010/038, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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ОБЩИНА

НОВИНИ
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В КАМПАНИЯТА
„ДА ОСИНОВИМ ДРЪВЧЕ!”

Община Тутракан е организатор на новата кампания
„Да осиновим дръвче!”.
Във връзка със залесяването и опазването на градските паркове „Крайдунавски”, „Славянка”, „Васил
Левски” и „Христо Ботев”, Община Тутракан предложи
на гражданите да се включат в новата кампания. .
„Нека направим града по-красив с добрата грижа
за младите дръвчета” - призовават от общинската
администрация. От там очакват гражданите, които
има възможност и желание да осиновят дръвчета в
парковете и да полагат грижи за тях. Същото се
отнася и за дръвчетата, които растат в близост до
жилищата - да се поливат с достатъчно вода.

РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПЪТЯ
СИЛИСТРА-ДОБРИЧ

Поради ремонтни работи се въвежда временна
забрана за движение на всякакви превозни средства
в участък по второкласния път от Силистра за Добрич, съобщиха от Областното пътно управление в
Силистра.
Ремонтните работи започнаха от км "10,400" до км
"17,100" в отсечка между село Богорово и разклона за
село Кайнарджа. Въвежда се обходен маршрут от с.
Богорово по четвъртокласен път /кариерите/, кръстовище на третокласен път до село Войново /"III-7001"/
, кръстовище за село Кайнарджа и второкласен път
"71". Този маршрут се използва и при снежни навявания
през зимата.
Очаква се ремонтните работи да бъдат завършени
около 10 май.

КРИМИНАЛЕ

Два пожара в сухи треви са възникнали на 15 април
в района на Тутракан. Причината е небрежна работа
с открит огън.
Огнеборци са потушили пламъците, преди да се
стигне до материални щети.

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

"Да изчистим България...” с повече мисъл и грижа за себе си
и бъдещето на децата ни!
Да изчистим България за един ден?
Можем да опазим България чиста за
себе си и бъдещите поколения!
“Никой не е толкова мъдър, че да
няма какво да научи от природата.” гласи една поговорка.
Разхождали ли сте се край реката,
в планината или по морския бряг? А
направиха ли Ви впечатление многобройните разхвърляни опаковки от
вафли, бонбони и други? Оказва се, че от тези опаковки природата не може да се изчисти сама – те
са полиетилен, който не се разлага в природата. Ако
искаме тези кътчета да са красиви и очарователни
не трябва да хвърляме безотговорно отпадъците си.
Да опазим България чиста с повече мисъл и грижа
за бъдещето!
Ако искаме населените ни места да са чисти и
приветливи трябва да изхвърляме отпадъците си в
контейнерите, и да почистваме замърсените терени.
Нека да почистим парковете, за да не играят децата ни в отпадъци и мръсотия!
България ни е една. Ние сме тези, които трябва да
се грижим за нея. Така както се грижим за нашият
дом, така трябва да се погрижим и за чиста природа
и околна среда.
Нека всички заедно излезем на 26 - ти април и покажем, че не сме безразлични към всичко това!
Като всеки активен човек, който е пътувал по света и е видял колко красива и подържана е природата
в другите страни, нека направим нашата родина един
истински рай и заедно се включим в инициативата,
защото искаме да живеем в една красива България,
която гордо да наречем свой дом.
Да мислим за околната среда означава да мислим
за себе си. Нека заедно превърнем България в едно
по - чисто и уютно място за живеене!
Нека се възхищаваме на това, което не можем да
създадем сами!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

23 - 29.04.2014 г.

Партиите разпределиха съставите на СИК
Н
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 15 април т.г. в заседателната зала
на Община Тутракан
бяха проведени консултации
за определяне съставите
на секционните избирателни комисии за произвеждане
на изборите за членове на
Европейския парламент от
Република България.
Работната среща бе сви-

кана и водена от кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов.
В рамките на два часа
представители на ГЕРБ,
„Коалиция за България”,
ДПС, „Атака”, Реформаторски блок и НДСВ разпределиха местата във всички
секции.
219 са общо членовете,
които ще работят в 27
секционните избирателни

комисии по време на предстоящите евроизбори в
община Тутракан.
15 от секционните комисии са 9-членни, а останалите 12 - седемчленни.
Най-много са членовете
на СИК от ПП ГЕРБ - 84,
следвани от "Коалиция за
България" - 74, ДПС - 32,
"Атака" - 21, а Реформаторският блок и НДСВ - по 4.
Със заповед на кмета на

общината са определени
местата за обявяване на
избирателните списъци на
територията на цялата
община.
На общо 23 места в града и дванадесетте села
ще бъдат поставени списъците на избирателите,
които имат право на глас в
предстоящите евроизбори
на 25 май.

На 24 април - сесия на Общински съвет-Тутракан
Р

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще
проведе местният
парламент на Тутракан на 24 април. В неговия
предварителен дневен ред
са залегнати 19 точки. По
шестнадесет от тях ще
докладва кметът на общината д-р Димитър Стефанов,
а по две – управителят на
МБАЛ-Тутракан – д-р Недка

Цветкова.
Съветниците ще разгледат най-напред докладите
на читалищата в Община
Тутракан за дейността им
през 2013 година, а след
това на тяхното внимание
ще стоят докладни записки
отнасящи се до приемане на
правилник за организацията
и дейността на Общинския
консултативен съвет по ту-

ризъм; Общинска програма
за закрила на детето за 2014
г.; допълване на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и
единадесет разпоредителни
сделки с общински имоти.
Своя годишен отчет ще
представи контрольорът на
общинската болница Младен
Минчев.

Управителят на МБАЛТутракан д-р Цветкова ще
докладва във връзка с рентгенов апарат «Медирол» и
договор с Центъра за спешна
медицинска помощ.
В последната точка са
включени изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Заседанието ще започне в
14:00 часа.

Не забравяйте:
По Програмата за трансгранично
сътрудничество БългарияДо края на април се подава
Румъния 2007-2013 г. ще бъде декларацията за дължими данъци
възможно наддоговаряне
за първото тримесечие на 2014 г.

П

равителството
утвърди и предлага на Народното
събрание да ратифицира
подписания Протокол за
изменение и допълнение
на Меморандум за разбирателство относно
изпълнението на Програмата за трансгранично
сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г.
Промените в документа
дават възможност за
максимално усвояване на
бюджета на Програмата
чрез използване на механизма за наддоговаряне.
До момента договорените средства са
96 на сто. На базата
на извършения анализ
на изпълнението е прогнозирано, че в края
на програмния период
ще са налице спестени
средства в размер до
25% от бюджета й. Възприемането на принципа
на наддоговаряне ще
позволи сключването
на договори по проекти
от резервния списък
и своевременното им
реализиране от бенефи-

циентите. Програмата
е одобрена с решение на
Европейската комисия
от декември 2007 г. и се
финансира по Европейския фонд за регионално развитие, публични
средства от държавните бюджети на двете
страни и съфинансиране
от бенефициентите.
Стратегическата й
цел е сближаване на
хората, общностите и
икономиките в българо-румънския граничен
регион за съвместно
развитие, като се използват устойчиво неговите човешки, природни
и екологични ресурси и
предимства.
Страни по Меморандума са българското
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
и румънските министерства на публичните
финанси и на регионалното развитие и туризма, както и Одитният
орган, асоцииран към
румънската Сметна палата.
“
ТГ”

В

сяко предприятие или
самоосигуряващо се
лице, което изплаща
на физически лица доходи извън тези по трудов
договор и е задължено да
удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими
данъци. Декларацията – по
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по
чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за
дължими данъци (образец
4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, напомнят от
приходната институция.
Декларацията се подава и
от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат
на физически лица доходи
по извънтрудови правоотношения или от наем и са
длъжни да удържат авансов
данък върху тези доходи.
Дължимите авансови данъци се декларират в НАП
до края на месеца, следващ
тримесечието, през което
е изплатен доходът, като
за доходи, изплатени през
четвъртото тримесечие
на годината авансов данък
не се дължи и съответно не
се декларира.
Декларацията за дължи-

ми данъци (образец 4001)
се представя в НАП и за
окончателните данъци,
удържани върху доходите
на чуждестранни физически
лица у нас (например върху
възнаграждения за услуги,
неустойки, обезщетения,
стипендии за обучение в
България, доходи от лихви
и други), както и за окончателните данъци върху
доходите от дивиденти и
др., дължими от местни и
чуждестранни физически
лица.
Формулярът се подава и
за данъци при източника
по Закона за корпоративното подоходно облагане,
като например данъци върху
дивидентите и ликвидационните дялове в полза
на чужди фирми и местни
дружества, които не са
търговци, включително
общините.
Повече информация за
попълване на декларациите
и за плащане на дължимите
данъци клиентите на НАП
могат да получат на телефона за информация 0700
18 700 на цената на един
разговор.
“ТГ”

РАЙОНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И СБОРНИ ПУНКТОВЕ, НА КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ
В ГР. ТУТРАКАН ЗА КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ…” НА 26.04.2014 г. (СЪБОТА)
I. Старата автогара, крепостната
стена по ул. „Крепостта”, бившото
училище „П. Славейков”, градския
ÍÎ¼ÀÄÊÉ ËÌÄ ÊÌÊ¾¼Î¼ ¿ÊÌ¼  ¨§
– Тутракан, фирма „Славянка” на
излизане от гр. Тутракан по ул.
„Трансмариска” в посока за гр. Русе
– сборен пункт на Старата автогара – площад „21–ви Септември”;
II. Общината, Крайдунавския парк – от Тотопункта на Старата автогара по продължение на цялата кейова стена, фирма „Лодкостроител”,
Рибарската махала и зелената площ срещу хотел–ресторант „Лодката”,
Чатала – сборен пункт пред административната сграда на Община
Тутракан по ул. „Трансмариска”;
III. Общински център за извънучилищни дейности, ул. „Димитър
Ç¼¿ÊÁ¾s ¿ÌÊ½ÄÕÉÄÛË¼ÌÆ ÄÇ¼dÁÎ¼s ¼¾ÎÊ¿¼Ì¼Î¼É¼d®®sªª 
ул. „Силистра” до пресечката с ул. „Генерал Тошев” – сборен пункт
пред сградата на Общинския център за извънучилищни дейности по
ÏÇd ÄÈÄÎÖÌÇ¼¿ÊÁ¾s
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Росица”, района

ÊÆÊÇÊÂÄÇÄÕÉÄÎÁ½ÇÊÆÊ¾Ád®ÁÌÈ¼s d¨Ç¼ÀÊÍÎs d£ÊÌ¼s d¡Ç¼s d«ÄÌÄÉs
 dÌÁÃ¼s d³ÄÉ¼ÌsÄd¬ÊÍÄÒÄs ÍÏËÁÌÈ¼ÌÆÁÎd$#"suÍ½ÊÌÁÉËÏÉÆÎ
пред Джамията на Текето;
V. Ул. „Родина”, бившото училище „Васил Левски”, района на
ÏÇÄÒÄÎÁd¬ÄÇ¼s d¼ÅÆ¼Çs d¤ÍËÁÌÄÑsÄd¨¼ÌÄÒ¼s ª¯d±ÌÄÍÎÊÊÎÁ¾s
uÍ½ÊÌÁÉËÏÉÆÎËÌÁÀª¯d±ÌÄÍÎÊÊÎÁ¾s
7* ¯Ç dÉ¼ ÁÉÎÏÌ¼s  ÐÄÌÈ¼ dÇ¼¾ÛÉÆ¼s u ¡® d©ÄÆ «Ç¼ÍÎÄÆs 
Пожарната, ул. „Сливница” до автогарата на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео
¨ÄÇÁ¾s Ë¼ÌÆd±ÌÄÍÎÊÊÎÁ¾suÍ½ÊÌÁÉËÏÉÆÎ¾Ë¼ÌÆd±ÌÄÍÎÊÊÎÁ¾s
VII. „Възходи”-те и района на улиците „Добри Чинтулов”, „ОпълченÍÆ¼s dÇÁÆÍ¼ÉÀÖÌ©Á¾ÍÆÄsÄdÌÁÀÉ¼¿ÊÌ¼sÎ¼Æ¼É¼ÌÁÓÁÉÄÛÎ¢¼½ÁÔÆÄ
гьол/ – сборен пункт пред хотел-ресторант „Палермо”.
©¼Ó¼ÇÁÉÓ¼ÍÉ¼ËÊÓÄÍÎ¾¼ÉÁÎÊÓ¼Í¼
Чувалите с отпадъци ще се оставят в контейнерите за смесени
битови отпадъци или до тях при запълване на обема им.
Включете се и Вие – дори и скромното участие означава много!
Кмет на Община Тутракан:
/Д–р Димитър СТЕФАНОВ/

Трудова борса „Да успеем заедно”
а 16 април т.г. в залата
на Общинския съвет се
проведе трудова борса, ор¿¼ÉÄÃÄÌ¼É¼ÊÎ ÄÌÁÆÒÄÛÚÌÊËÊ
ÎÌÏÀ¼®ÏÎÌ¼Æ¼É ® Ö½ÄÎÄÁÎÊ
се осъществява по проект “Повишаване качеството на предоставените от Агенцията по заетостта
услуги за гражданите и бизнеса
с фокус върху уязвимите групи
на пазара на труда” – ”Да успеем
заедно” на оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”.
Срещата бе открита от директора
É¼ ®®ÏÎÌ¼Æ¼É¤ÍÈ¼ÄÇ£ÁÆÁÌÄÁ¾ 
а в нея участваха още трудовият
ÈÁÀÄ¼ÎÊÌ ¼½ÌÄÁÇ¼ ¨¼ÌÄÉÊ¾¼
Ä ÎÌÏÀÊ¾ÄÛÎ ËÊÍÌÁÀÉÄÆ ÄÇÛÉ¼
Стоянова.
Всички присъстващи бяха запоз-

в шивашкото производство, 2
готвачи, 1 контрольор качество, 2
полевъдни работници, 1 енергетик
и 2 помпиери.
След направен подбор сред кандидатите, като резултат от проведеното мероприятие, директно към
конкретни работни места бяха насочени общо 14 безработни лица,
от които 4 младежи. Предстои
сключване на трудови договори с
насочените лица.
©¼ÍÌÁÕ¼Î¼½ÁËÌÁÀÍÎ¼¾ÁÉ¼ËÌÁзентации на учениците от 12 клас
за проектиран от тях бизнес-проект
за мототехника от под мотото “От
хоби към заетост”, за специалностÎ¼ ÆÊÛÎÊÄÃÏÓ¼¾¼Îd¨¼ÌÆÁÎÄÉ¿Ä
професионалното обучение”.
¨ÁÌÊËÌÄÛÎÄÁÎÊÃ¼¾ÖÌÔÄÍÌ¼Ã-

Н

нати с Европейската гаранция за
младежта, като се постави акцент
върху основните цели за нейното
изпълнение и необходимостта от
съвместно сътрудничество с различни институции включително и
работодатели.
В Трудовата борса взеха участие
търсещи работа лица, от които 68
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безработни, 25 учащи, 8 заети лица
и 1 пенсионер. От търсещите работа безработни лица 25 са младежи
на възраст до 29 години, от 30 до
50 години – 17 лица, а останалите
- над 50-годишна възраст.
©¼ÍÌÁÕ¼Î¼ËÌÄÍÖÍÎ¾¼Ñ¼À¾¼É¼ÀÁÍÁÎÊÆÇ¼ÍÉÄÒÄ ÊÎ ª¯ r±ÌÄÍÎÊ
ÊÎÁ¾sÄª¯r¥ÊÌÀ¼É¥Ê¾ÆÊ¾sÄ

работодатели от община Тутракан
и община Главиница.
Работодателите обявиха общо
21 свободни работни места в различни сфери на дейност: 7 работни
места за общи работници в селското стопанство, 1 сервитьор, 2
продавач–консултанти, 2 шивачки,
1 работник спомагателна дейност

искване на въпроси отнасящи се
до наемането на работна сила в
условията на специфичните особености на местния трудов пазар,
възможностите за намаляване на
младежката безработица и ниската
мотивация на младежите за започ“ТГ”
ване на работа.

Полицията предупреждава за повишен риск от кражби
на животни в навечерието на Гергьовденските празници

ОБЩИНА ТУТРАКАН
АПЕЛ
На 5 март 2014 г. Държавната агенция за закрила
на детето прие Програма за провеждане на Национална кампания на тема: „Детската безопасност
- споделена отговорност и грижа”, която ще стартира на 23 април 2014 г.
Целта на кампанията е осигуряване на безопасна
среда за живот и развитие на децата в Република
България.
Общият старт на Кампанията ще насочи вниманието на обществото към темата за детската
безопасност и ще бъде приета като споделена отговорност и грижа.
Община Тутракан
АПЕЛИРА:
ДА СЕ ВКЛЮЧИМ ВСИЧКИ!
ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА НАШИТЕ ДЕЦА! ДА
НАУЧИМ И ТЯХ КАК ДА ГО ПРАВЯТ!

хора от малките и отдалечени села. Крадците се
стремят бързо да пласират
откраднатото, а това прави разкриването на този вид
престъпления много трудно.
Какви мерки за сигурност
да бъдат взети – съветват
криминалисти. На първо място е необходимо добре де
се укрепят и осветят стопанските постройки. Вратите на оборите, кошарите,
плевните и други подобни
помещения не трябва да се
оставят отключени, дори
да се намират близо до къщите. Опасно е домашните
животни да бъдат оставяни
да нощуват на открито в
дворовете.
При забелязване на непознато моторно-превозно
средство с непознати хора
в селото е необходимо повишено внимание. Добре е да
бъдат запомнени марката,
цветът и регистрационният

номер на автомобила.
Опасности крие и търговията със селскостопански
животни. Контактуването
с непознати лица, представящи се за купувачи, изисква
повишена бдителност. Не
рядко това са крадци, които
под предлог, че изкупуват
животни предварително
оглеждат стопанствата,
които по-късно обират. В
други случаи един от „търговците” отвлича вниманието на домакина, докато
съучастникът му влиза в къщата, за да извърши кражба.
Затова не оставяйте непознати лица сами в имота
си под какъвто и да е предлог. Не дръжте големи суми
пари в дома си, особено в
гардероб или под дюшека.
Ако станете жертва или
свидетел на престъпление
или имате съмнение, че се
подготвя такова, свържете
се с полицията на тел.112.

Как може да предотвратим посегателствата - съветват криминалисти
а повишена опасност
от кражби на домашни
животни предупреждават от „Криминална полиция” при ОДМВР-Силистра.
От началото на 2014 г.

З

в Силистренска област
са регистрирани 8 такива
посегателства, а преди
Гергьовденските празници
рисковете се увеличават.
През пролетния сезон зачес-

тяват и измамите, свързани
с покупко-продажба на селскостопанска продукция и
животни.
Обикновено кражбите на
животни се извършват нощ-

но време от стопански помещения с входове, излизащи
директно на улицата, в
покрайнините на населените
места. Потърпевши в повечето случаи са възрастни

Проект „Предоставяне на услугата „Помощ в дома” на територията на Община Главиница” по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Номер на Договора сключен с Договарящия орган е BG 051PO001-5.1.04-0003-C0001.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Община Главиница работи по проект „Предоставяне на услугата „Помощ
в дома” на територията
на Община Главиница” по
схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO0015.1.04 „Помощ в дома” в
периода от 01.02.2013 г.
до 30.04.2014 г.
Номер на Договора
сключен с Договарящия
орган е BG 051PO0015.1.04-0003-C0001.
Дата на сключване –
12.12.2012 г.
Общата стойност на
проекта: 141 617,17 лв.
Продължителност на
проект – 15 месеца
Решение № 73 от
03.05.2012г. на Общински съвет гр. Главиница
е създадено звено за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Главиница.
Екипа за управление на про-

С

екта определен със заповед на
кмета на Община Главиница е в
ÍÖÍÎ¼¾¡ÇÁÉ¼®ÊÀÊÌÊ¾¼¨¼ÌÆÊ¾¼
– ръководител на проекта, Шабан
Вели Осман – координатор на
ËÌÊÁÆÎ¼  ¨¼ÌÄÅÆ¼ ÏÔ¼ÉÊ¾¼
Лазарова – счетоводител на
проекта.
С настоящия проект се дава
реална предпоставка съществуващите социални услуги да се
доразвият, с което оптимално да
се задоволят потребностите на
нуждаещите се от услуги лица.
Ще се даде възможност съществуващия Домешен социален
патронаж разшири дейността
си чрез създаване на звено за
услуги в домашна среда, което
да предоставя три типа почасови
услуги в домашна среда – за лична помощ; за социална подкрепа;
за помощ при комунално-битови
дейности.
Целева група по проекта Лица с различни видове трайни
увреждания, чиито ограничения
от здравословен характер ги
поставят в изолация и/или не-

възможност сами да организират
социалния си живот. Възрастни
хора с ограничения или невъзможност за самообслужване,
които поради различни причини
от здравословен характер не са
в състояние сами да организират
бита си и да поддържат хигиената
в дома си. По настоящият проект
услугата ползват 60 потребители. Потребителите заплащат
потребителски такси в размер
определен с Решение № 73 от
03.05.2012г. на Общински съвет
гр.Главиница както следва:
- за лица получаващи пенсия
– 0,1 % от размера на пенсията
на час;
- за лица неполучаващи пенсия
– 0,10 лв. на час
По настоящият проект за
срок от 12 месеца, считано от
01.04.2013г. бяха наети на трудов договор 20 бр. домашни
санитари, които са безработни
лица в трудоспособна възраст,
които не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и
възраст или на професионална

пенсия за ранно пенсионираÉÁ ©¼ÁÎÄÎÁ ÀÊÈ¼ÔÉÄ Í¼ÉÄÎ¼ÌÄ
предоставяха социалната услуга
“Помощ в дома” на територията
на Община Главиница в следните
населени места гр.Главиница – 3
бр. домашни санитари; с.Дичево
– 3 бр. домашни санитари; с.
Сокол – 1 бр. домашен санитар;
с.Зафирово – 1 бр. домашен
санитар; с. Калугерене – 1 бр.
домашен санитар; с. Падина
– 2 бр. домашни санитари; с.
©ÊÂ¼ÌÁ¾Êu½ÌÀÊÈ¼ÔÁÉÍ¼ÉÄтар; с.Суходол – 2 бр. домашни
санитари; с. Долно Ряхово – 1
бр. домашен санитар; с. Коларово – 2 бр. домашни санитари;
с. Звенимир – 1 бр. домашен
санитар; с.Зебил – 2 бр. домашни санитари. Всеки домашен
санитар предоставя социалната
услуга на 3 на брой потребители.
С всеки потребител е сключен
тристранен договор и индивидуален план за предоставяне на
услугата. Домашните санитари
предоставят услугата съгласно
утвърден ежемесечен график.

За персонал за управление
на звеното бяха наети на трудов
договор за срок от 12 месеца,
считано от 01.04.2013г. социални
работници – 2 бр. и касиер – 1
бр. Социалните работници ежемесечно извършваха проверки
на място за изпълнението на
дейностите по предоставяне на
услугата. Касиера ежемесечно
събираше потребителски такси
от потребителите.
По настоящият проект до момента услугата е ползвана от 74
потребители. 14 на брой потребители са починали през периода на
предоставяне на услугата.
Офисът на проекта, който е
разположен на 4-ти етаж в административната сграда на Община
Главиница, е обзаведен и оборудван. Купени са 3 бр. преносими
компютъра, 1 бр. мултифункционално устройство, огнеупорен
сейф и метален шкаф. Обзаведен
е с бюра и столове.
©¼ËÌ¼¾ÁÉÄ Í¼ ËÇ¼Æ¼ÎÄ  ÀÄËÇÛÉÄ Ä ½ÌÊÔÏÌÄ ¼ÉÁÌÄÎÁ Í¼
разположени на входа на сгра-

дата на Община Главиница и в
домашния социален патронаж.
Плакати са разлепени във всички
населени места, също така на
всяко кметство и др. държавни
институции са раздадени и дипляни.
Всички домашни санитари,
считано от 31.03.2014г. са освободени. Персонал за управление
на звеното също е освободен
считано от 31.03.2014г. Всички
дейности по проекта са изпълнени съгласно подписаният договор с Договарящият орган.
Настоящият документ
е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Община
Главиница носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да
се приеме като официална
позиция на Европейския
съюз или на Агенцията за
социално подпомагане.
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Оперативна програма за развитите
на сектор "Рибарство" (2007-2013)

http://www.gts-flag.org

Ръководството на ИАРА представи в Тутракан
възможностите за кандидатстване с проекти
3 милиона лева, предназначени за частния сектор,
са все още неусвоени

Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɇɚɫɭɮɇɚɫɭɮ ɩɴɪɜɢɹɬɜɥɹɜɨ ɜɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɫɢɧɚ
ɤɦɟɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɜɦɚɧɞɚɬɝɟɟɞɢɧɨɬɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɆɂɊȽȽɥɚɜɢɧɢɰɚɌɭɬɪɚɤɚɧɋɥɢɜɨɩɨɥɟ

о инициатива на областния управител
Насуф Насуф и с
домакинството на кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов
Екипът на Изпълнителна
агенция „Рибарство и
аквакултури“ в лицето
на нейния изпълнителен
директор Майдън Сакаджиев и заместничката

П

сектор да се включи с
проекти в края на Програмата за рибарство
бе конкретният повод за
дискусията, проведена с
участието на представители на единствената
МИРГ по поречието на
река Дунав. В работата
на форума участие взе и
изпълнителният директор на групата Евелина

ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɂȺɊȺɆɚɣɞɴɧɋɚɤɚɞɠɢɟɜɢ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ

му Миглена Георгиева,
заедно със специалисти
от агенцията бяха специални гости в Тутракан
на среща с представители на Местната инициативна рибарска група
„Главиница–ТутраканСливо поле“ (МИРГ). Възможностите на частния

Джепсън.
„Аз съм участник в създаването на дунавската
МИРГ и много добре зная,
че нашият район се нуждае от устойчиви проекти, не само от публичния
сектор, но и от частните бенефициенти“, заяви
във встъпителните си

думи областният управител Насуф. Според него
още не e късно представителите на бизнеса
от трите крайдунавски
общини да намерят мотиви и средства, за да
се включат с проекти.
Това ще им даде стимул
да бъдат готови за участие в тези процеси и в
новия програмен период,
в който европейската
програма вече е за морско дело.
„Срокът за представяне на проекти е краят на
м. юни т.г., като парите
трябва да бъдат усвоени до м. август 2015 г.
Самото кандидатстване
не е трудно, а 60% от
средствата са възвръщаеми, като има възможности да се ползва
и нашият „Гаранционен
фонд“, за да бъдат отпускани от търговските
банки кредити за фирмите-бенефициенти“, обясни Майдън Сакаджиев.
В рамките на дискусията стана ясно, че
около 3 млн. лева може
да бъдат разпределени
сред авторите на проекти, представители на
юридически лица, регистрирани по търговския
закон.
Най-общо проектите
трябва да са в сферата
на т. нар. допълващи и
обслужващи дейности, а

да не са пряко свързани
с риболова. Създаване на
малки преработвателни
мощности, подобряване
на инфраструктура, закупуване на оборудване,
оформяне на туристически елементи, популяризиране на природни
дадености – всичко това
влиза в Стратегията
на МИРГ и може да бъде
ползвано като основа за
проектите.
„Публичният и частният сектори трябва да
вървят ръка за ръка, за
да бъдат усвоявани средства по европейските
програми, от които да
остават резултати в
общините“, каза кметът
на Тутракан д-р Димитър Стефанов. Общината е реализирала няколко
възможности по тази
програма, включително и
нов етап в подобряване
на инфраструктурата
край река Дунав в обновения крайречен парк. В
подобен план, но в още
по-големи размери са се
развили събитията по
крайбрежието на Черно
море, където има създадени четири МИРГ. Една
единствена е структурата със същото съдържание, изградена в
Родопите.

Новини от МИРГ
В А Ж Н О!
30 юни 2014 година е крайният срок за приемане
на проекти от бенефициенти по всички мерки от
Местната Стратегия за развитие на Местната
инициативна рибарска група «Главиница-ТутраканСливо поле». Това са:

Приоритетна ос I.
Подобряване достъпа до пазари и
създаване на добавена стойност в
рибарския сектор

Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към
продукти от риболов и аквакултура“ Мярка 1.2.
„Поддържане и развитие на търговската мрежа за
продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и
модернизиране на търговски пунктове, развитие на
нови пазари и маркетингови подходи“

Приоритетна ос II.
Подобряване на средата на живот и
повишаване на компетенциите

Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции
за подобряване средата на живот в областта“ –
Компонент 1
Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2

Приоритетна ос III.
Запазване привлекателността на
територията и диверсифициране на
традиционния поминък чрез насърчаване
на алтернативни икономически дейности

Мярка: 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално
туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост
извън сектор „Рибарство” – Компонент 1
Мярка 3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване
на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”Компонент 2
Мярка 3.2.: „Запазване на привлекателността и
облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”

Ɇɨɦɟɧɬɨɬɪɚɛɨɬɧɚɬɚɫɪɟɳɚ
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Любов е да помогнеш,
любов е да дадеш...
бов е да дадеш...” – добави
и синът й Боян.
В същото време, Ваня
и Деян, Юлия и Станимир
изказват своята огромна
благодарност на всички
за вниманието, любовта,
съпричастието.
„Винаги ще помним добри-

от стр. 1
В препълнената читалищна зала бяха дошли
много граждани, приятели,
познати и близки на Юлия
Малчева, хора, състрадателни и с внимание към
страданието на ближния.
Билетът за концерта и
лептата в дарителската
кутия са техният жест към
младата жена, към която
всички хранят добри чувства и споменават непрекъснато нейната усмивка и
любезност.
Юлия е човекът, който
събра всички. Да върнем

усмивката на лицето й, да
й дадем надежда, че ще се
измъкне от капана на живота, в който е попаднала. С
цялата си любов към нея. И
с доброта навреме.
Песните на Ваня и Боби,
тяхната словесна емоционалност, съпроводът на
гайдарджията Костадин
Атанасов предизвикваха
нестихващите аплодисменти на публиката.
„Да бъдем с хората, които обичаме! Да бъдем рамо
до рамо с Юлия!” – призова
от сцената Ваня Костова.
„Любов е да помогнеш, лю-

Тутракан и Д-р Димитър
Стефанов - Кмет на Община Тутракан, Фондация
„Обществен дарителски
фонд – Тутракан” и Калина
Грънчарова - инициатори
на Дарителска кампания
„Да помогнем на Юлия”,
Парламентарната група на

телния концерт бяха събрани общо 2 350 лв. В края на
концерта, координаторът
за Тутракан на ПП "България без цензура" - Ивелин
Спасов, дари от името на
партията 500 лв.
Дарителската кампания
"Да помогнем на Юлия!"
продължава до насрочване
на втората операция!

ната ви, приятели. Бог да
ви пази!” – казват още те.
Искрени благодарности
за оказаната помощ и подкрепа в досега протеклата
кампания те отправят към
Ваня Костова и Боян Михайлов, Народно читалище
„Никола Вапцаров”, Община

Банковата сметка, по
която се набират средства за лечението на Юлия
Малчева:
Банка ДСК АД, клон Тутракан
BG56STSA93000008098194
BIG STSABGSF
Фондация «Обществен
дарителски фонд-Тутракан»
Дарение за Юлия

БСП „Коалиция за България”,
Младежка организация на
ГЕРБ - за организирано поставяне на дарителски урни
на територията на града,
както и на собствениците
на обектите, включили се
в инициативата.
По време на благотвори-

Великден в Главиница
Диана КАРАЧОРОВА
ъстър и шарен Великден посрещнаха тази
година малки и големи
в град Главиница по инициатива на Народно читалище
“Христо Ботев – 1940 г.”
Най-напред, на 11 април, в
Детско ателие за боядисване на великденски яйца
децата от града украсиха
50-сантиметрови яйца /
от фазер/, които закачиха
на дърво пред сградата на
Читалището.
Сплетена беше дървена
кошница с диаметър около
1,5 м, която бе поставена в
централната част на града
и напълнена с балони.
До кошницата бе поставено еднометрово яйце
изработено от метална
конструкция, което децата
изрисуваха с водоустойчива
блажна боя.
Във фоайето на Читалището беше подредена
изложба за християнския
празник Възкресение Христово. В изложбата се предостави свои гоблени боядисани великденски яйца възрастни хора в с. Сокол.
включи нашата съгражданка на икони. В изложбата с участва Дневен център за
Джорджета Белчева като

П

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

СЪОБЩЕНИЕ
ъв връзка с насрочените избори за членове на
Европейския парламент от Република България
на 25.05.2014г. Общинска администрация Тутракан съобщава, че избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да
гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват
желанието си за това до 04 МАЙ 2014г. Заявлението
следва да е в писмена форма по образец /Приложение
№ 19 от утвърдените от ЦИК книжа за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент/,
подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс
или електронна форма до общинска администрация
по постоянен или настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в избирателен списък по
настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие
от документ от ТЕЛК/ НЕЛК.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са
в различни населени места, могат да подадат заявление за вписване в списъците по настоящ адрес в
срок до 10 МАЙ 2014 г. Заявлението за гласуване по
настоящ адрес - /Приложение №16 от утвърдените
от ЦИК книжа за произвеждане на избори за членове
на Европейски парламент / следва да се подаде пред
общинската администрация, кметството или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно
заявление през интернет страницата на общината
по настоящ адрес на лицето.
Приложения № 16 и № 19 от утвърдените от
ЦИК книжа за произвеждане на избори за народни
представители, гражданите могат да получат от
Информационния център на Общинска администрация
Тутракан. Същите са публикувани и на интернет
страниците на Община Тутракан.

В
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Решения на Общински съветТутракан по Протокол № 43

РЕШЕНИЕ № 525
Относно: Дневен ред:
1. Отпускане на еднократна
ËÊÈÊÕÉ¼ºÇÄÛ¦ÄÌÊ¾¼¨¼ÇÓÁ¾¼Í
¡© Í¼ÀÌÁÍ¿Ì®ÏÎÌ¼Æ¼É ÏÇdÉ¼
Вентура” № 46.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
2. Приемане на годишен план за
действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Тутракан за планов период 01.01.2014
г.- 31.12.2014 г. и 0.1.01.2015
г.- 31.12.2015 г.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
3. Кандидатстване на Община
Тутракан с проект по мярка 3.1.
d©¼ÍÖÌÓ¼¾¼ÉÁ É¼ ¼ÇÎÁÌÉ¼ÎÄ¾ÉÄ
икономически дейности, по- специално туризъм, чрез създаване
на допълнителна заетост извън
сектор „Рибарство”- Компонент
1 от Стратегията за развитие на
¨¤¬dÇ¼¾ÄÉÄÒ¼®ÏÎÌ¼Æ¼ÉÇÄво поле”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
4. Кандидатстване на Община
®ÏÎÌ¼Æ¼ÉÍËÌÊÁÆÎËÊ¨¼ÇÆ¼¿Ì¼Éтова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура”.
Докладва: Кмет на Община
Тутракан
 ¤ÃÆ¼Ã¾¼ÉÄÛ  ËÄÎ¼ÉÄÛ  ÍÎ¼ÉÊвища и предложения на граждани.

Разни.
Гласували: 10 съветници, За –
10, Въздържали се – няма
¬¡´¡©¤¡
©¼ ÊÍÉÊ¾¼ÉÄÁ ÓÇ  ¼Ç ÊÎ
£¨¨ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎ®ÏÎÌ¼Æ¼É
отпуска еднократна помощ на
ºÇÄÛ¦ÄÌÊ¾¼¨¼ÇÓÁ¾¼Í¡© ¿Ì
Тутракан, ул. „Ана Вентура” № 46,
на стойност 5000,00 лева.
Гласували поименно: 10 съветници, За – 10, Въздържали се
– няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 527
©¼ ÊÍÉÊ¾¼ÉÄÁ ÓÇ  ¼Ç  Î
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за
социалното подпомагане и чл.36б,
ал.4 и ал.5 от Правилника за
прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет гр.
Тутракан
«¬¤¡¨ÊÀÄÔÁÉËÇ¼ÉÃ¼ÀÁÅÍÎвие по изпълнението на Общинската стратегия в Община Тутракан за
период 01.01.2014 г. – 31.12.2014
г. и Годишен план 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.
Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 528
©¼ ÊÍÉÊ¾¼ÉÄÁ   ÓÇ  ¼Ç ¾Ö¾
¾ÌÖÃÆ¼ÍÓÇ¼Ç ÎÊÎ£¨¨ª½ÕÄÉÍÆÄÍÖ¾ÁÎu®ÏÎÌ¼Æ¼É
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства с проект-

но предложение финансирано
ËÊ ÈÛÌÆ¼  u ©¼ÍÖÌÓ¼¾¼ÉÁ É¼
алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм,
чрез създаване на допълнителна
заетост извън сектор „Рибарство”
приоритетна ос 3 от Стратегията
Ã¼ Ì¼Ã¾ÄÎÄÁ É¼ ¨¤¬ dÇ¼¾ÄÉÄÒ¼
– Тутракан – Сливо поле”, Схема
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG3.1-0201/2011 „Подкрепа за стартиране
на алтернативни икономически
дейности с фокус към туризъм”
от ЕФР.
Гласували: 12 съветници, За –
12, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 529
©¼ ÊÍÉÊ¾¼ÉÄÁ   ÓÇ  ¼Ç  Î
ÄÎÊÎ£¨¨ª½ÕÄÉÍÆÄ
съвет – Тутракан:
1. Дава съгласие Община Тутракан да кандидатства с проектно
предложение финансирано по
¨¼ÇÆ¼ ¿Ì¼ÉÎÊ¾¼ ÍÑÁÈ¼ r«ÌÁÀÍÎ¼вяне и достигане до широката
общественост на съвременното
изкуство и култура” финансовата
помощ по Програмата за избран
проект може да достигне 100%
от всички допустими разходи за
ËÏ½ÇÄÓÉÄÄÉÍÎÄÎÏÒÄÄ¨ÄÉÄÈ¼ÇÉ¼та стойност на финансова помощ
за един проект е 25 000 евро, а
максималната стойност не бива да
надвишава сумата от 100 000 евро.
Гласували поименно: 13 съветници, За – 13, Въздържали се
– няма, Против – няма
Председател на ОбС-Тутракан:
/Данаил НИКОЛОВ/

23 - 29.04.2014 г.

„Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“
„Детската безопасност
– споделена отговорност
и грижа“ е темата на програмата на нова национална
кампания през 2014 г., съобщиха от Държавна агенция
за закрила на детето към
МС на Република България.
Нейното мото е „Да предпазим живот! Да променим
мисленето!“ Кампанията
отразява виждането, че възрастните хора са отговорни
за основното право – правото на живот и развитие на
децата. За целта се провокира целият комплект от
институции и средища, вкл.
медиите, както и самите
деца, да участват в инициативи, променящи средата
и културата на поведение.
Какво ще се постигне? Ще
се повлияе, помогне, подкрепи и ускори процесът на обществена ангажираност във
връзка с предотвратяване
на наранявания сред децата;
разработка и наблюдение
на планове за действия
чрез приемане, прилагане
и изпълнение на програми
за безопасност на децата,
основани на доказани добри
практики на европейско и
национално равнище. Какво съдържа програмата?
Предвиден е национален
конкурс за детска рисунка и
фотография/колаж на тема

„Победи опасността“, за
да се провокира интерес
към темата за битовия
травматизъм сред децата
и възрастните, като се
насочи вниманието им, предвид създаване на условия за
безопасност. Конкурсът е
за деца от 5 до 18 г. като
срокът за получаване на
творбите е в периода 23 април – 1 ноември 2014 г. Награждаването е на 1 ноември
2014 г. Регламентът, формулярът за кандидатстване и
приложението „Наръчник за
детска безопасност“ са на
адрес в интернет: www.sacp.
government.bg.
„В подкрепа на детската
безопасност“ се нарича
конкурсът за реализирани
през 2014 г. инициативи,
програми и проекти по превенция на рисковете от
злополуки и наранявания при
деца и за отстраняване на
опасностите в бита и жизнената среда на децата. С
него се цели да се сложи
акцент върху инцидентите и
битовия травматизъм сред
децата. Целевата група са
ЦДГ, училища, читалища,
клубове и школи, домове и
резидентни услуги за деца,
лишени от родителски грижи; държавни институции,
областни и местни администрации, неправителствени

организации, фирми, медии
и журналисти. Срокът за
подаване на заявления е в
периода 23 април – 3 ноември
2014 г. Награждаването е
на 20 ноември 2014 г. Регламент и заявления по образец
на интернет адрес www.
sacp.government.bg.
В програмата е намерено
място и за работни срещи
на тема „В подкрепа на детската безопасност“, които
ще популяризират кампанията и ще насърчат инициативите. В срещите ще
участват представители
на областни и общински администрации, РИО на МОН,
териториални структури на
МВР, МЗ, Държавна агенция
за закрила на детето, НПО,
медии и др. Включването
на темата „Осигуряване на
правото на живот и развитие на детето в сигурна
и безопасна среда“ като
нова стратегическа цел в
Националната програма за
закрила на детето през 2014
г. ще спомогне за извеждане
на приоритетни области. На
тяхна база ще е годишният
план с конкретни мерки и
дейности, които ще бъдат
предприети от страна на
отговорните институции.
Апелът на Община Тутракан по темата - четете
на стр. 2.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007- 2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор: BG161PO001/5-03/2013/018
ПРОЕКТ "ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТУТРАКАН КАТО ЦЕНТЪР НА АГЛОМЕРАЦИОНЕН АРЕАЛ"

а 28.04.2014 г. /понеделник/ от 15:00 часа в заседателната
зала на Общинска администрация Тутракан ще се проведе
пресконференция за представяне на проект „Изготвяне на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Тутракан като център на агломерационен ареал” по Договор:
BG161PO001/5-03/2013/018 на Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013 съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/.
Бенефициентът Община Тутракан подписа договора за този
проект на 20.12.2013 г. като крайната дата е 20.05.2015 г.
Стойността на проекта е 200 000 лв. /170 000 лв. съфинансиране
от ЕФРР, 20 000 лв. съфинансиране от националния бюджет, 10
000 лв. собствен финансов принос на Община Тутракан/.
Цел на проекта е разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Тутракан, насочен
към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация
на икономически, природни и социални проблеми, чрез интегриране
и координирано управление на различни финансови инструменти и
секторни политики и концентрация на ресурсите в цялата градска
територия.
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и
пространството проекти, действия и инвестиционни намерения,
които се прилагат в рамките на градовете. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно
провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на

Н

развитието, определени в действащи стратегически документи.
ИПГВР следва да се разработва с най-широко гражданско участие, което да обхваща както населението в неговата цялост по
въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически,
възрастов или друг признак, а също така и представителните
структури на бизнеса. Проектът на Община Тутракан планира
провеждане на най-малко 6 обществени обсъждания под различна
форма (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания, интернет
въпросник, разширени заседания на работната група и други приложими форми).
Съответствието с Интегриран план за градско възстановяване
и развитие ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и
Кохезионния фондове на ЕС за новия програмен период 2014-2020 г.
ози документ е създаден в рамките на проект„Изготвяне
на интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Тутракан, като център на агломерационен ареал“,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Т
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ХОБИ
СМЯХ

Около Великден: - Дойдох да се изповядам, дядо попе.
- Е, нямаш ли си Фейсбук, чадо мое?
- Скъпа, прекрасна си като тези цветя!
¨ÄÍÇÁÑ ÓÁÍÖÈÆ¼ÎÊÊÉÊ¾¼ÃÇ¼ÎÉÊÆÊÇÄÁ
©Á¦¼Ã¼ÑÎÄ¾ÁÓÁÆ¼ÎÊÎÁÃÄÒ¾ÁÎÛÍÄ
Двама дядовци си говорят с носталгия за годините:
©¼½ÊÌÁ ËÊÈÉÄÔÇÄÌÁ¾ÊÇÚÒÄÛÎ¼Î¼¿ÊÀÄÉ¼
- Помня, как да не помня. Колко бомби хвърляхме...
¨ÄÉÏÎÆ¼ÈÖÇÓ¼ÉÄÁÄË¼Æ
©¼½ÊÌÁ ËÊÈÉÄÔÇÄÌÁ¾ÊÇÚÒÄÛÎ¼Î¼¿ÊÀÄÉ¼
- Еее, помня, как да не помня, колко стреляхме с автоматите...
 ©¼½ÊÌÁ  Æ¼Ã¼Ñ¼ ËÊ Ì¼ÀÄÊÎÊ  ÓÁ ÍÁ¿¼ ÍÁ Ã¼À¼¾¼ ÉÊ¾¼  ÍÁÆÍÏ¼ÇÉ¼
революция!
- Е, сега ни хванаха без оръжия!
Съдят човек, който убил тъща си с чук. Питат негов приятел:
- Какво мислите за постъпката на обвиняемия?
- Ами, според мен, всеки сам кове щастието си.
На едно дърво на границата кацнали да си починат две птичета. Това,
ÆÊÁÎÊÇÁÎÛÇÊÆÖÈÖÇ¿¼ÌÄÛ ÌÁÆÇÊ³ÏÑ ÓÁÏ¾¼ÍÍÁÂÄ¾ÁÁÄÉÎÁÌÁÍÉÊ³Ïруликате си, каквото си поискате, никой не ви пречи, та идвам да видя...
- Така е - рекло другото птиче, което излитало навън - ама аз чуруликах, чуруликах, пък огладнях. Сега съм тръгнало да търся нещо за ядене...
- Защо всеки път, когато свиря на китара, ми се потят ръцете?
- Това не е пот... китарата ви плаче...
- Гражданино, защо не подадохте ръка на съпругата си, когато тя се
давеше в езерото?
- Аз, г-н полицай, откъде да знам, че тя се дави? Крещеше си както
обикновено...
Стар дядо лежи на смъртен одър. Около него са се събрали родата и
"чакат".... По едно време бабата казва: - Дайте да му дадем да си пийне
малко прясно мляко, преди да умре...?!
- Какво мляко! - казал синът - по-добре да му дадем малко ракийка
да си глътне човека!
©¼ÍÎ¼¾¼ÍÏÈ¼ÎÊÑ¼ÁÀÉÄÎÖÌÓ¼ÎÃ¼ÈÇÛÆÊ ÀÌÏ¿ÄÀÄÌÛÎÌ¼ÆÄÛÄÉ¼ÆÌ¼Û
в суматохата сипват и млякото и ракията в една чаша. Дават на дядото,
той отпива, ококорва се и казва:
- Да пазите тая коза !

Малки обяви

ТГ

Фризьорски салон “Офелия”

справочник

Красота на народни цени!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
Ɂɚɤɨɧɬɚɤɬɢ 0888 816 708
ɢɧɠȼɟɥɢɡɚɪɆɢɧɱɟɜ

Сканди

СУДОКУ

23 - 29.04.2014 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

23 - 29.04.2014 г.

Дамла е нашата гордост!

"Обществен
дарителски фонд-Тутракан"

Гюлнар АДЕМ
амла Гюнайдън Зюхтю, ученичка от VII
клас при ОУ „Стефан
Караджа“, село Цар Самуил,
се класира на Първо място
в областната олимпиада
по География и икономика в
гр.Силистра.
Всяка година, под ръководството на Димитър
Пенев, Дамла е на челните
места. Тази година тя ще
се представи на Националната олимпиада в град
Ямбол, която ще се проведе
на 26 и 27 април.
Ние вярваме, че тя ще ни
зарадва с добър резултат.
Пожелаваме й успех!

Ɉɪɝɚɧɢɡɢɪɚɞɚɪɢɬɟɥɫɤɚɤɚɦɩɚɧɢɹ

Д

Да помогнем на Юлия!
ɘɥɢɹɆɚɥɱɟɜɚɟɧɚɝɇɚɦɚɪɬɬɝɟɩɪɢɟɬɚɜ
ɋɩɟɲɧɚɩɨɦɨɳ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɞɢɚɝɧɨɡɚɫɭɛɚɪɚɯɧɨɢɞɚɥɟɧ
ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɦɨɡɴɱɧɚɚɧɟɜɪɢɡɦɚɋɩɟɲɧɨ
ɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɚɞɨȼɆȺɋɨɮɢɹ
Ɂɚɫɩɚɫɹɜɚɧɟɧɚɠɢɜɨɬɚɣɟɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɟɨɬɥɨɠɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹȾɨɞɜɚɦɟɫɟɰɚɩɪɟɞɫɬɨɢɜɬɨɪɚɨɩɟɪɚɰɢɹɡɚ
ɤɨɹɬɨɫɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɯɢɥɹɞɢɥɟɜɚ
ɋɬɹɯɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨɧɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
Ȼɚɧɤɨɜɚɬɚɫɦɟɬɤɚɜɩɨɞɤɪɟɩɚɧɚɘɥɢɹɟ
%*676$
%,*676$%*6)
ȻɚɧɤɚȾɋɄȺȾɤɥɨɧɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɎɨɧɞɚɰɢɹɈɛɳɟɫɬɜɟɧɞɚɪɢɬɟɥɫɤɢɮɨɧɞɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ⱦɚɪɟɧɢɟɡɚɘɥɢɹ

Празнично настроение с децата от
група „Слънчице”
Д

ецата от подготвителна група „Слънчице” при ЦДГ „Св.
Св. Кирил и Методий” в гр.
Главиница, водени от своите учителки Мария Колева
и Виолетка Михайлова, бяха
гости на Общинска администрация, Управление „Образование” и Пенсионерски
клуб „Младост”. Бъдещите
първокласници поздравиха
домакините с празнична
програма от песни, танци
и стихове, посветени на
пролетта и пролетните
празници от българската
етнокултура - Лазаровден,
Цветница и Великден.
Момчетата от групата,
облечени в народни носии,
рецитираха стихове за „животворната”, „благотворната” и „пълна с прелести
и красоти Пролет – хубавица”, която ни дарява с
цветните, големи християнски празници Лазаровден,
Цветница и Великден.
С празнични дрехи, с вен-

чета на главите от зеленина и цветя, момичетата
бяха малки лазарки, които
пяха обредни песни и наричаха за всички жители
на община Главиница и за
нашата родина България за
много здраве, късмет, берекет и благополучие. Вярва
се, че в къщата, в която
са влезли и пели лазарки,
ще има благоденствие през
цялата година. Тяхната
прослава и възпев носи щастие за домакините.
Радостни и удовлетворени стопаните Хюсеин
Хамди, кмет на Община

Кампания
„Забравените паметници”

дружението за развитие на туризма в
Тутракан и региона е
организатор на кампанията
„Забравените паметници”.и
На 27 април (неделя) т.г.
те канят всички желаещи да вземат участие в
разчистването на района
около паметника на Панайот Хитов и четата му със
знаменосец Васил Левски,

С

Главиница, Ведиха Юдаим,
- началник на Управление
„Образование”и Гинка Цанкова, председател на Пенсионерски клуб „Младост”
благодариха на децата за
прекрасната празнична
програма, която представиха, за хубавите пожелания и наричания. Дариха по
традиция малките лазарки
с яйца и паричка, а всички
деца с много лакомства.
Отправиха им покана за
гостуване и догодина.
За децата от група
„Слънчице” това беше един
незабравим празник, изпълнен с пролетно настроение,
положителни емоции и слънчеви усмивки!

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 април – Георги ПЕНЕВ, Бизнесмен, „ГРЕН-ДИ-ТРАНС”
ООД, гр. Тутракан
24 април – Пламен ВЕЛИКОВ, Изпълнител-шофьор,
Община Тутракан
24 април – Явор КИРОВ, Гранична полиция, ар. Русе
26 април – Бейзат АЛИ, Спец. „АФО”, с. Дичево, община
Главиница
26 април – Стив ХАРАЛАМПИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април – Дафинка КАСАБОВА, Мед.сестра, ОДЗ

Благодарим Ви!

„Полет”
27 април – Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил,
община Тутракан
27 април – Георги НАЧЕВ, Бивш разпространител на
в. „Тутракански глас”
29 април – Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл.експерт „МП”,
Община Тутракан
29 април – Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. „Местни
приходи”, Община Тутракан

който е на брега на реката
край с. Дунавец.
С тази акция ще поставим началото на една кампания с името „Забравените паметници в нашият
регион”, информират още
от Сдружението.
Началният час на тръгване към паметника е 9:00
часа от кафе „Хавана”, а
финалът – 15:00 часа.

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Механа "МЕЛАНИ"
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ
Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɧɨɫɹɬɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɬɟɫɢ

