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за асфалтиране на три улици
и нов водопровод
одопроводът по улиците "Родина" и "Исперих" в Тутракан ще
бъде подменен с нов, а
улиците асфалтирани. Ще
бъдат реновирани и тротоарните площи по тях.
Предстои асфалтиране
и на ул. "Радецки". Всичко
това ще се случи благодарение на допълнителните

В

средства, които са отпуснати с Постановление на
Министерския съвет, информира кметът на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
Началото на ремонтните
дейности ще бъде поставено след като преминат
процедурите за избор на
“ТГ”
изпълнител.

Кметът на Главиница инициира
дарителска кампания в подкрепа
на пострадалите в с. Хитрино
"Уважаеми жители на
община Главиница, днес
/12.12.2016 г./ кметовете
на населените места в
общината започнаха кампания по набиране на парични
средства за пострадалото
население на с. Хитрино.
Призовавам всички, които

имат възможности да се
включат с дарения" - апелира кметът на община
Главиница Неждет Джевдет след среща със своите
колеги.
Даренията се събират
в Кметствата на всички
“ТГ”
села.

Български Червен кръст
IBAN в BGN: BG64UNCR76301078660913
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
(За пострадалите в село Хитрино)

Цена 0.60 лв.
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НОВИНИ
МУЗЕЕН СЪВЕТ

На 14 декември в административната сграда на
Историческия музей в Тутракан се проведе заседание
на музейния съвет.
На него бе отчетена дейността на културната институция през 2016 г., като се отбелязва основният
акцент - 100-годишнината от Тутраканската епопея.
Приет е годишният план за работа на Историческия
музей за следващата 2017 г.
НАП ЩЕ ИЗЛЪЧВА В ИНТЕРНЕТ СЕМИНАРА
"ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ 2017"
Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително
законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари
2017 г. Семинарът ще се излъчи на живо на 15 декември (четвъртък) от 10:00 до 16:30 ч. в канала на приходната агенция в YouTube на адрес http://www.youtube.
com/user/NRAChannel/live. Запис от семинара ще бъде
публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.
Ще бъдат представени най-новите законодателни
решения в областта на данъчното законодателство
и практиката по прилагането му, особеностите на
данък „уикенд“ и перспективите пред електронните
услуги на НАП.
В събитието участие ще вземат Росен Иванов,
директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и
осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция
„Комуникации и протокол“ в НАП.
КРИМИНАЛЕ
Без книжка шофирал лек автомобил „Пежо” 25-годишният В.Я. Той бил засечен от пътни полицаи на 8
декември около 20.10 часа в Главиница и при проверка
се изяснило, че се намира в едногодишния срок от
наказването му по административен ред за същото
деяние. Срещу него е започнато бързо производство.
Десет куб.м дърва за огрев с неясен произход пренасял с товарен автомобил ГАЗ 24-годишният Е.И. Той
бил засечен от полицейски служители в петък около
19.00 часа в района на село Сокол. Незаконният товар
е иззет, а по случая е започнато бързо производство.
За кражба на дърва досъдебно производство е
образувано срещу 43-годишния Е.Й. На 9 декември
мъжът откраднал около 10 куб.м дърва за огрев от
землището на село Малък Преславец, но докато ги
транспортирал с товарен автомобил бил заловен от
полицейски служители.
Пластмасов контейнер за смет е изгорял в Тутракан. Пожарът възникнал на 9 декември около 05:55
часа след на небрежна работа с огън и е потушен от
екип на местната противопожарна служба.
36-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно
произшествие, станало на 12 декември около 23:00
часа по пътя между селата Падина и Правда. Той
шофирал лек автомобил БМВ с несъобразена скорост,
вследствие на което напуснал платното и се ударил в
крайпътно дърво. Мъжът, който бил сам в автомобила,
загинал на място. По случая е образувано досъдебно
производство.

Запазват се цените на винетките
одишният стикер за
леки автомобили ще
струва 97 лева, месечната винетка - 30 лева, а
седмичната - 15 лева. Новите винетки влизат в продажба от 20-ти декември.
Регионалният министър в
оставка Лиляна Павлова
присъства на представянето на винетките за
2017-а. Тя уточни, че всяка
винетка е валидна само
за конкретен автомобил,
затова при покупката й е
важно в касовата бележка
да бъде вписан регистрационният номер на автомоби-

Г

ла. Винетните стикери за
догодина имат нова визия
и ново оцветяване с цел
предотвратяване опити за
фалшификация. Стикерите
имат три вида холограми
със специални ефекти на
преливане и оцветяване.
До края на годината могат да бъдат закупени
стикери за 2016 г., като
те може да се използват до
края на януари 2017 г. През
тази година са продадени
близо 6.5 милиона винетки
и няма нито един случай на
фалшифициране на стикери.
“ТГ”

15 - 21.12.2016 г.

Предизвикателство пред България председателство на съвета на ЕС
О

ɛɥɚɫɬɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɧɰɟɧɬɴɪ±ɋɢɥɢɫɬɪɚ
Ɉɂɐ ɩɪɨɜɟɞɟɞɜɟɫɪɟɳɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɨɩɨɜɨɞɩɪɟɞɫɬɨɹɳɨɬɨɩɴɪɜɨ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɫɴɸɡ ȿɋ  ɤɨɟɬɨ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɩɨɟɦɚɨɬɹɧɭɚɪɢɝɡɚ
 ɦɟɫɟɰɚ ɋɴɛɢɬɢɟɬɨ ɭɜɚɠɢɯɚ ɡɚɦɟɫɬɧɢɤɨɛɥɚɫɬɧɢɹɬ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ ȿɥɟɧɚ Ɍɨɦɨɜɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢɧɢɜɚɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɚɢɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɇɉɈɦɟɞɢɢɫɬɭɞɟɧɬɢɢɦɥɚɞɟɠɢɧɚɤɨɢɬɨɛɟɲɟ
ɪɚɡɹɫɧɟɧɨ ɳɨ ɟ ɬɨ ɋɴɜɟɬ ɧɚ
ȿɜɪɨɩɚ ɤɚɤɜɚ ɟ ɫɴɳɧɨɫɬɬɚ
ɧɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɢɤɚɤɜɢ
ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢ ɩɪɨɢɡɥɢɡɚɬ ɨɬ
ɬɨɜɚ Ɇɥɚɞɟɠɢɬɟ ɩɪɨɹɜɢɯɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɤɴɦɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɥɨɝɨ
ɧɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɤɨɦɟɧɬɢɪɚ
ɤɚɤɜɢ ɫɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɢ
ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬ
ɞɟɥɟɝɚɬɢɜɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ȿɋ ɟ ɨɫɧɨɜɟɧ
ɨɪɝɚɧɡɚɜɡɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɹ
ɢ ɢɡɪɚɡɢɬɟɥ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ
ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɢɬɟ ɱɥɟɧɤɢ Ɍɨɜɚ
ɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɢɹɬ ɨɪɝɚɧ ɧɚ
ȿɋ ± ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɧɢ
ɚɤɬɨɜɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ  ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɢɬɟ ɱɥɟɧɤɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚ ɨɛɳɚ ɜɴɧɲɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɢɩɨɥɢɬɢɤɚɡɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɫɤɥɸɱɜɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɤɚɤɬɨɢɩɪɢɟɦɚ
ɛɸɞɠɟɬɚɧɚȿɋɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ɉɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨɧɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɜɫɹɤɚ ɞɴɪɠɚɜɚ ɱɥɟɧɤɚ

ɤɨɟɬɨɩɪɨɢɡɬɢɱɚɨɬȾɨɝɨɜɨɪɚ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ȿɋ
ɉɪɢɧɰɢɩɴɬ ɟ ɪɨɬɚɰɢɨɧɟɧ
Ⱦɴɪɠɚɜɢɬɟ ɫɚ ɝɪɭɩɢɪɚɧɢ ɜ
Äɬɪɨɣɤɢ³ɤɨɢɬɨɩɨɟɦɚɬɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɡɚɦɟɫɟɰɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɟɜɝɪɭɩɚɫȿɫɬɨɧɢɹ
ɢ Ⱥɜɫɬɪɢɹ ɪɚɛɨɬɹɬ ɩɨ ɨɛɳɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɫɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɰɟɥɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɜɫɹɤɚ
ɨɬɬɹɯɢɡɝɨɬɜɹɫɜɨɹɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɲɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧɩɥɚɧɈɫɧɨɜɧɢɬɟɞɜɟɮɭɧɤɰɢɢɧɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɫɚɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ
ɋɴɜɟɬɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ ɦɭ ɫ
ɞɪɭɝɢɬɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɋɴɸɡ ɢ ɞɚ ɩɥɚɧɢɪɚ
ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ
ɦɢɧɢɫɬɪɢɬɟɢɪɚɛɨɬɧɢɬɟɝɪɭɩɢ Ⱦɴɪɠɚɜɚɬɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɫɟɳɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɬɨɛɥɨɤɢɪɚɧɟɧɚɩɪɟɝɨɜɨɪɢɬɟɢɞɚɝɨ
ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢɪɚ ɤɚɬɨ ɢɡɝɨɬɜɹ
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ɫɴɜɦɟɫɬɹɜɚɳɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɢ
ɱɟɫɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢɧɚɞɴɪɠɚɜɢɬɟɱɥɟɧɤɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹɟɢɡɩɪɚɜɟɧɚɩɪɟɞ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɩɨɟɦɟ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ȿɋ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɚ
ɩɨɪɚɧɨ ɨɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨɬɨ
ɜ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨ ɧɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɨɬ
ȿɋ Ɋɚɛɨɬɧɢɹɬ ɩɪɨɰɟɫ ɳɟ
ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɩɪɟɞɢɦɧɨ
ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ Ⱦɜɨɪɟɰ ɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɋɝɪɚɞɚɬɚ ɳɟ ɩɪɟɬɴɪɩɢ ɨɫɧɨɜɟɧ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɳɟ
ɫɟɩɪɟɜɴɪɧɟɜɧɚɣɦɨɞɟɪɧɢɹ
ɞɢɝɢɬɚɥɟɧɰɟɧɬɴɪɜɫɬɪɚɧɚɬɚ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧ ɟ ɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪ ɡɚ
ɨɤɨɥɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɨɢɬɨ
ɳɟ ɩɨɫɪɟɳɚɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɟɞɢɣɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɚ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɟɞɚɜɚɬ ɨɧɥɚɣɧ ɉɪɟɞɫɬɨɹɬ
ɨɤɨɥɨɫɴɛɢɬɢɹɜȻɴɥɝɚɪɢɹ ɢ Ȼɪɸɤɫɟɥ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɢ

ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɨɫɟɬɟɧɚ ɨɬ ɧɚɞ 
 ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɳɟɢɦɚɦɟ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚɞɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɦɟ ɫɜɨɢɬɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɹɜɴɜɜɫɢɱɤɢɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɤɚɤɬɨɢɩɪɟɝɨɜɨɪɧɢɬɟɫɢɭɦɟɧɢɹɢɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɞɚɩɪɢɞɨɛɢɟɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠ
ɫɪɟɞ ɩɚɪɬɧɶɨɪɢɬɟ ɫɢ Ɍɨɜɚ ɟ
ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ
ɞɚ ɩɨɤɚɠɟɦ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɬɟ ɫɢ
ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɦɬɭɪɢɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ
ɢɛɢɡɧɟɫɩɚɪɬɧɶɨɪɢ
ɉɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨɬɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɫɬɜɨ
ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ
ɫɴɸɡɦɨɠɟɬɟɞɚɩɨɥɭɱɢɬɟɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɚ KWWSZZZ
HXEJEJɤɚɤɬɨɢɜɨɮɢɫɚ
ɧɚɈɂɐɋɢɥɢɫɬɪɚ
“ТГ”

Повече пожари без материални
щети отчитат от Пожарната
О

т началото на годината до края на
м.ноември поделенията на Регионална дирекция
“Пожарна безопасност и
защита на населението” /
РДПБЗН/ Силистра са обслужили общо 781 произшествия, срещу 681 за
същия период на 2015 г.
Ликвидирани са 603 пожара,
от които 140 с материални загуби и в 463 случая е
извършена гасителна дейност на пожари в отпадъци
и комини, без да са нанесени
материални щети. В сравнение със същия период на
2015 г. броят на пожарите
с материални загуби е с
4 по-малко, пожарите без
материални загуби са с 90
повече. Извършена е аварийно-спасителна дейност
в 59 случая и помощни

работи в 98 случая. През
периода са регистрирани 21
лъжливи повиквания.
От началото на годината
до 30.11.2016 г. при пожари
са загинали двама граждани
и са пострадали четирима.
Разпределението на произшествията по отрасли
е следното: в “Жилищнокомунално стопанство и
битово обслужване” – 64,
в “Селско и рибно стопанство“ – 25, в “Транспорт,
складиране и пощи“ – 20, в
„Търговия и ремонт“ – 4,
във „Водопровод, канализация, сметосъбиране“ – 6,
в „Горско стопанство" - 5,
в „Строителство“ – 2, в
„Преработваща промишленост“ – 1, в „Държавно
управление" - 1, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1, и др.

Разпределението на произшествията по причина на
възникване е следното: от
небрежност при боравене с
открит огън - 45, от късо
съединение - 28, от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни
уреди - 17, от техническа
неизправност - 13, от самозапалване - 4, от детска
игра - 3, от строителна
неизправност - 2, от огневи
работи – 1, и др.
През единадесетте месеца на 2016 г. служителите от направление „
Превантивна и контролна
дейност” са извършили 267
контролни и 1549 тематични проверки. От всички
извършени проверки са констатирани 398 нарушения.
При проверките са предписани 344 мероприятия. По

искане на заинтересовани
физически и юридически
лица са проверени 117 обекта. Връчени са 94 разпоредителни документа. Изпратени са 3 уведомителни
писма за спазване правилата за противопожарна
безопасност. По сигнали
на граждани са извършени
5 проверки. На 26 обекта в
експлоатация са издадени
документи за съответствие с изискванията за
пожарна безопасност. Издадени са становища за строеж на 94 обекта. Връчени
са 45 акта за установени
административни нарушения на правилата и нормите
за пожарна безопасност.
Служители от РДПБЗН-Силистра са участвали в 41
приемателни комисии.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 декември 2016 г.
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост” ("МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”) на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
Други СРМ към деня:
1 оператор, производствена линия – средно об-

разование, двусменен режим на работа
1 продавач консултант – средно образование
1 машинен оператор - средно образование, трисменен режим на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или
италиански език
4 оператори, производствена линия – средно образование, умения за работа с инструменти
3 лекари - висше образование, медицина
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
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В България 83% от нивите са в ръцете Ротари Тутракан
на едва 2% от земеделските стопани дари 1500 лева за
лечението на Алиана
В
Т

България 83% от нивите са в ръцете на
едва 2% от земеделските стопани, сочат данни на Транснационалния
институт в Амстердам
Достъпът до земеделска
земя е все по-ограничен за
земеделските стопани в
Европа и е сериозно предизвикателство за оцеляването им. Това стана ясно по
време на конференция "Достъп до земя за фермерите
в ЕС", организирана от Европейската зелена партия
на 7 декември в Брюксел в
седалището на Европейския
икономически и социален
комитет в Европарламента. Един от примерите
за заплахата, посочен по
време на конференцията, е
Шотландия. Там 50 % от зе-

меделската земя е в ръцете
само на 500 човека, които
живеят основно извън страната. Резултатът е умиращи села, пустеещи райони и
отслабваща икономика. От
1999 г. Шотландия се опитва да промени тази ситуация, но среща много пречки,
когато местните искат да
купят земя от собственици,
които живеят твърде далеч
от страната. Концентрацията на земеделска земя в
Европа е тревожна
Силвия Кай от Транснационалния институт в
Амстердам, която от много години наблюдава земеделието и достъпа до
земеделска земя в Европа,
представи повече от тревожни данни: В Европа 3%
от фермите контролират

52% от земята или 11% от
големите ферми над 100
хектара владеят 75% от
европейската земеделска
земя.
В България положението
е още по-лошо - 83% от земеделската земя е в ръцете
на едва 2% от фермерите.
Навсякъде в Европа расте
тенденцията да се създават големи ферми: във Финландия те са се увеличили
повече от пет пъти (5.5), а
земеделската земя, която
те контролират - шест
пъти. В Нидерландия големите ферми са се утроили.
В същото време Европа се
изправя пред масов залез
на малките ферми - до 10
хектара: от 12 милиона,
действащи през 1995 г. до
2013 г. само 8 милиона са

оцелели. Това е намаление
с 33%. В Естония положението е още по-лошо. Само за
10 години - между 2003 г. и
2013 г. са изчезнали 62% от
малките ферми. Високата
концентрация на собственост върху земята и тенденцията към по-малко, но
по-големи ферми създават
проблеми в икономиката,
закриват много работни
места и обезлюдяват селските райони. Европейският
икономически и социален
комитет отдавна работи
върху решения, които да
подобрят това положение
и апелира както за подкрепа
на дребните фермери, така
и за по-справедлива и устойчива Обща селскостопанска
политика, информират от
комитета.
“ТГ”

радиционният Коледен благотворителен
бал на Ротари клуб
Тутракан се проведе на 9
декември. Тазгодишната
благотворителна кауза бе
в подкрепа лечението на
малката Алиана Веселинова
Иванова.
С присъствието и участието на гости-ротари- 1500 лв., които са преведеанци от Кубрат и Алексан- ни в дарителската сметка
дрия, Румъния са събрани на Алиана.

Личните карти ще
съдържат биометрични
данни и електронен подпис

Шест цели в Областната стратегия В
за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците

Областна админи страция Силистра бе
проведена втората
работна среща от процеса
за изработване на Областна стратегия за подкрепа
за личностно развитие на
децата и учениците, водена
от заместник областния
управител Елена Томова,
информират от Пресцентъра на институцията. В
нея участваха д-р Габриела
Миткова – началник на РУО
на МОН за област Силистра, както и представители
на общините, на училища и
на учебни звена.
На 22 ноември бе първата по рода си среща

В

Дотогава членовете на
трите групи ще трябва да
се срещнат, за да изпишат
конкретни дейности по съответните цели.
В рамките на работната
среща д-р Миткова представи примерното разпределение на подгрупите,
след което се пристъпи към
окончателното сформиране
на състава на отделните
екипи. Както е известно, Стратегията обхваща
времеви период от две
години, който се смята
за преходен между двата
закона – стария и новия,
относно предучилищното и
училищното образование в
в този състав, на която на всяка от подгрупите. Република България.
беше представен модел и
бяха формулирани основните оперативни цели на
Нови
Стратегията. Също така,
с оглед по-голяма оперативност на работата, бе
взето решение да се сформират три работни подгрупи с експерти от всички
общини и институциите,
злезе от печат „Киангажирани с изработваненосценарият. Осто на Стратегията.
нови на киносценаВсяка от подгрупите ще
работи по две от опера- ристиката”, уникален по
тивните цели, като към своя обхват труд, посвесредата на месец януари тен на изкуството и зана2017 г. на работна среща ята на писане на сценарии.
„Киносценарият. Основи
ще бъдат представени
окончателните разработки на киносценаристиката“
(превод: Надя Баева, 408
стр., 30 лв.) се превръща в
„мигновена сензация” и гореща тема на обсъждания
в киносредите още с първото си издание. Според
ɞɪɭɝɢ ɭɩɨɣɜɚɳɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɟ автора писането на филɟɞɧɚ ɨɬ ɬɪɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢ- мов сценарий е творчески
ɱɢɧɢɡɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɧɚɬɟɠɤɢ процес, който може да
ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɩɨ ɩɴɬɢɳɚɬɚ ɧɚ бъде научен. Филмите са
ȿɜɪɨɩɚɫɝɨɥɹɦɛɪɨɣɠɟɪɬɜɢ комбинация от изкуство и
Ɍɨɜɚ ɨɬɱɢɬɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ наука; технологичната реɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɂɚɬɨɜɚ ɢ ɱɚɫɬ волюция буквално промени
ɨɬ ɰɟɥɢɬɟ ɡɚɥɨɠɟɧɢ ɜ ɨɩɟ- начина, по който виждаме
ɪɚɰɢɹɬɚ ɟ ɲɨɮɶɨɪɢɬɟ ɞɚ филмите, съответно проɨɫɴɡɧɚɹɬ ɤɚɤɜɢ ɛɢɯɚ ɛɢɥɢ мени и начина, по който
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɬɚ ɩɪɢ ɩɨɞɨɛɧɢ пишем сценариите за филɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɈɬɆȼɊɭɬɨɱ- ми. Но каквито и промени
ɧɹɜɚɬɱɟɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɬɟɟɤɢɩɢ да са направени в реалиɫɴɳɨ ɳɟ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɜɚɥɢɞɧɚ зирането на материала,
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɚ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ естеството на писането
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɧɚ на филмови сценарии си е
същото, каквото е било
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɢɬɟ
“ТГ”

Катаджии дебнат за пияни
и дрогирани шофьори
ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ
ɫɥɭɠɛɢɬɟ ɧɚ ɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ
 7,632/ ɤɨɹɬɨ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ
ɤɴɦɩɪɨɜɟɪɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚ
ɚɥɤɨɯɨɥɢɧɚɪɤɨɬɢɰɢɫɴɨɛɳɚɜɚɬɨɬɩɪɟɫɰɟɧɬɴɪɚɧɚɆȼɊ
ɉɴɬɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɤɴɦ Ƚɥɚɜɧɚ
ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɰɢɹ ɫɟ ɜɤɥɸɱɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɜ ɧɟɹ Ⱥɤɰɢɹɬɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɳɟ
ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɨ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɳɟ ɜɡɟɦɚɬ ɜɫɢɱɤɢ
ɫɬɪɚɧɢɱɥɟɧɤɢ ɧɚ 7,632/
ɒɨɮɢɪɚɧɟɬɨ ɫɥɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɥɤɨɯɨɥ ɧɚɪɤɨɬɢɰɢ ɢ
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личните карти ще се
съдържа електронен
носител на информация, в който ще може да
се записват биометрични
данни и удостоверения за
електронна идентичност
и квалифициран електронен
подпис. Това реши парламентът с приемането на
второ четене на промени
в Закона за българските
лични документи, съобщава
БТА. Измененията влизат
в сила от 1 януари 2018
година. Българските лични
документи, издадени до
тази дата, ще са валидни
до изтичане на срока им.
Промените предвиждат
наличието на електронен
носител на информация
- чип, имплантиран в личните карти. Създава се
правна възможност в личните карти на българските
граждани да се съдържат
данни и удостоверения за
електронна идентичност
и квалифициран електронен
подпис. В личната карта
ще се съдържат и биоме-

“ТГ”

Книги

Киносценарият

И

трични данни в отделен
защитен сегмент на електронния носител съгласно
препоръките на Международната организация по
гражданско въздухоплаване,
ако в заявлението за издаване на документа лицето
е заявило желание за това.
Измененията предвиждат в
заявленията за издаване на
лична карта да се посочва
отказ от издаване и записване на удостоверение за
електронна идентичност
върху електронния носител
на информация, искане за
издаване и записване на
удостоверение за квалифициран електронен подпис,
както и искане за записване
на други данни, включително биометрични. Паспортът и документите за
пребиваване също ще може
да съдържат удостоверение за електронна идентичност и удостоверение за
квалифициран електронен
подпис и съответните им
криптографски ключове.

Сид Фийлд
винаги:
филмовият сценарий е
история,
разказана с
картини,
с диалог
и описание и
поставена в контекста
на драматична конструкция. Това
е изкуството
на визуалното
разказвачество.
А както
знаем,
„един режисьор
може да
вземе чу-

десен сценарий и да направи от него чудесен филм,
може да вземе чудесен
сценарий и да направи ужасен филм, но не може да
вземе ужасен сценарий и
да направи чудесен филм.”
Наричат Сид Фийлд „гуру
на всички сценаристи“.
Бестселърите му „Киносценарият“, „Наръчник на
сценариста“ и „Сценаристи, решете проблемите
си“ са приемани като
„библии“ във филмовата
индустрия. Претърпели
са вече по 40 издания и са
задължителни учебници в
престижни курсове в над
400 колежа и университета в Америка. Популярни
са и по света с преводи
на 29 езика. Фийлд е първият от Американската
асоциация на филмовите
сценаристи, влязъл в престижната Зала на славата.
Води семинари за писане
на филмов сценарий в
много страни на Южна
Америка, Европа и в Южна
Африка.
- За получаване на книгата по куриер или от
книжарницата на ул.
Ив Вазов 36 - gpopov@
colibri.bg (Божана Славева, 988 87 81)

4

РАЗВИТИЕ

15 - 21.12.2016 г.

Клуб „Без багаж из България”
работи в село Зафирово
У
ченици от 5-ти до
8-ми клас от Основно
училище „Иван Вазов”
в село Зафирово, община
Главиница са членове на
Клуб „Без багаж из Бълга-

рия”. Той е организиран по
проект „Твоя час”, финансиран по Оперативна програма Наука и образование
за интелигентен растеж.
Учениците от клуба за-

едно със своя ръководител
Светла Илиева на 5 декември т.г. са посетили НЧ
„Христо Ботев - 1901 г.”,
където им е предоставена
литература за забележи-

телностите в България,
информираха от културната институция.
Целите на проекта са
обогатяване знанията за
известни природни забе-

лежителности в България, ване на дигитален продукт
запознаване със Стоте и провеждане на екскурзия
национални обекта и марш- в страната.
“ТГ”
рути в страната, изработ-

ПРОЕКТ: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.ТУТРАКАН"
Договор №BG16RFOP001-2.001-0014-С01/15.09.2016 г.

Община Тутракан проведе
начална пресконференция
във връзка със стартиране
на проект „Енергийна ефективност в образователната
инфраструктура в гр. Тутракан” на 8 декември 2016
г. от 13:30 ч. в заседателната зала на общинската
администрация. Проектът
се реализира по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.0010014-C01/15.09.2016 г. със
средства по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020", Приоритетна ос 2: «Подкрепа за
енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони», процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в
периферните райони”.

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност
937 351.80 лв., от които
796 749,03 лв. или 85% е
съфинансирането от Евро-

пейския фонд за регионално
развитие, а 140 602, 77 лв.
или 15 % е националното
съфинансиране.
Продължителността на
изпълнение на проектното
предложение е 24 месеца от 15 септември 2016 г. до
15 септември 2018 г.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на
по-високо ниво на енергийна
ефективност и намаляване
на енергийното потребление
в сградите на Целодневна
детска градина „Патиланчо”
и Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД)
в гр.Тутракан.
В пресконференцията взеха участие представители
на ДГ "Патиланчо", родители
на деца посещаващи детското заведение, ОЦИД, зам.кметът на общината Елена
Балтаджиева, служители на
Община Тутракан, екипът
на проекта и представители на местните медии.
Участниците получиха информационни промоционални
материали - папка, тефтер
и химикалка с логото на ЕС
и ОПРР 2014-2020.
Инж. Валентина Христова,
координатор на проекта,
представи информация за
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.",
по която Община Тутракан е
получила финансиране, както
и за размера на бюджета на
проекта и на финансовата

помощ на ЕС. Представени
бяха още целите, предвидените дейности, резултатите от обследване за

енергийна ефективност на
На този етап от реалидвете обществени сгради зация на проект „Енергийна
и очакваните резултати на ефективност в образовапроекта.
телната инфраструктура
в гр. Тутракан” са обявени обществени поръчки за
Публичност и визуализация
Повишаване на енергийната по проекта, Изготвяне на
ефективност на общест- оценка за съответствие,
вените сгради в опорните Осъществяване на Строцентрове от 4-то ниво на ителен надзор, Финансов
националната полицентрич- одит по проекта и Инженена система и осигуряване ринг /проектиране, СМР и
на подходяща и рентабилна авторски надзор/.

Основна цел:

Детска Коледна
работилница в Черногор

образователна инфраструктура в гр.Тутракан.

Сключен е договор за дейността „Публичност и визуализация” по проекта. През
следващите няколко месеца
предстои работа във връзка с избора на изпълнители
- Подобряване техническо- по обявените обществени
то състояние на образова- поръчки.
телната инфраструктура сградите на Детска градина
"Патиланчо" и Общински
център за извънучилищни
дейности в гр.Тутракан;
ДГ "Патиланчо" - съгласно
- Повишаване качеството
на услугите, предоставяни актуалното обследване на
енергийната
ефективност,
от Детска градина "Патиланчо" и Общински център сградата попада в енергиза извънучилищни дейности; ен клас D (244 ЕР kWh/m2).
- Подобряване на работ- След прилагане на енергосната среда на работниците пестяващи мерки сградата
и служителите на Детска ще стане клас В (118 ЕР
градина "Патиланчо" и Об- kWh/m2).
В ОЦИД - съгласно акщински център за извънучитуалното обследване на
лищни дейности;
- Внедряване на мерки за енергийната ефективност,
сградата попада в енергиенергийна ефективност.
Участниците в началната ен клас G (315 ЕР kWh/m2).
пресконференция имаха въз- След прилагане на енергосможност да зададат въпро- пестяващи мерки сградата
си и да получат отговори от ще стане клас С (104 ЕР
kWh/m2).
членовете на екипа.

Специфични
цели:

Очаквани
резултати:

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 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 на ОПРР 2014-2020 г.”

Марияна НАЦОВА,
Секретар на НЧ "Янко Забунов-1957 г."
ецата на село Черногор превърнаха Читалището в пъстра
Коледна работилница. Те
рисуваха и с голяма сръчност изработиха красиви коледни и новогодишни
картички, които ще бъдат
изпратени до кмета на
Черногор, кмета на община
Главиница, директора на
училището, в което учат
децата и др.
Сръчните майстори направиха гирлянди, с които

Д

украсиха читалищната библиотека. Вече е подготвена
и украсата за предстоящото общоселско новогодишно увеселение, което ще
се проведе на 20 декември.
Коледната работилница беше едно истинско
творческо приключение,
изпълнено с приятни емоции и весело настроение,
което завърши със сладки
изненади, осигурени от
НЧ „Янко Забунов-1957“ Читалището, което през
следващата година ще отбележи 60-годишен юбилей
от създаването си.

КУЛТУРА

15 - 21.12.2016 г.
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Сборна група от състави на
ОЦИД-Тутракан и Младежки дом-Русе
се завърна от участие в Унгария
П
о покана на Българското самоуправление на
побратимения с Русе
11-ти район Уйбуда в унгарската столица Будапеща,
млади изпълнители от Русе
и Тутракан взеха участие

Групата в лицето на
формациите „Вива Тийнс”
от Общински център за
извънучилищни дейностиТутракан, балет „Импулс”,
Фолклорно танцово студио
„Зора” и Вокална група

стави своята програма
в два концерта. Първият
премина в много радост,
веселие и детски усмивки
за децата - по повод посрещане на Свети Николаж, а вторият концерт
бе подготвен специално за
в Коледната програма за „Приста” при Общински по-възрастната част от
българите в Унгария.
младежки дом - Русе пред- българската общност. На

него присъстваха сънародници не само от Будапеща,
но и от цялаУнгария. Те
бяха много впечатлени от
изпълненията на сборната
група и трудно можеха да
скрият сълзите и емоциите
си. Организаторите останаха изключително доволни
от изпълненията.
“ТГ”

Мечката - утепана, театралният сезон - открит!
режисурата на комедията
и по този начин пое щафетата от досегашния ръководител на театралната
трупа - Ценка Бойчева.
Освен много аплодисменти, актьорите получиха
цветя от кмета д-р Димитър Стефанов и поздравление от читалищното
настоятелство.

Калина ГРЪНЧАРОВА
амодейният театрален състав "Борис
Илиев", който е към
тутраканското читалище,
откри новия творчески сезон с комедията на Панчо
Панчев - "Има ли смисъл да
утепаме мечка".
Дядо Пънч, както е популярен още авторът, е
един от най-атрактивните и обичани български
писатели, автор на над 30
театрални и радиопиеси,
поставяни не само в Бълга-

С

рия, но и в чужбина.
Пиесата е един весел и
заразителен текст, написан на диалект, и в същото
време много ефектен.
Комедията, която не е
загубила остротата и свежестта си, надявам се, е
накарала публиката след
скритата ирония на думите, да се замисли дали има
смисъл или не... да утепваме мечка, на кого издигаме
паметници и кого величаем
днес...
На сцената, в образите

на Кречаталото, Мунчо,
Гунчо, Чифтето, баба Анга,
Карамфилка се превъплътиха доайенът на състава Ганчо Андреев, дебютантите Константин Стоянов,
Денислав Маринов, Присиян
Петров и Габриела Косулиева, и познатите от други
участия - Теодора Стоянова и Диана Спиридонова.
Като "играещ треньор", в
ролята на Халил Бей, любителите на театъра видяха
Петьо Стойчев, който дебютира с постановката и
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От НАП информират:

До края на декември ползваме данъчните
облекчения за деца чрез работодател
о края на декември работниците или служителите
трябва да представят необходимите документи пред своите
работодатели по основно трудово
правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца
чрез него. Двете декларации - за
ползване на данъчното облекчение
за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по
чл. 22г от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са публикувани на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg.
Данъчните облекчения за деца
и за деца с увреждания за 2016 г.
могат да се ползват по два начина.
Първият начин, по който може да
се ползват данъчните облекчения
за деца и за деца с увреждания, е
чрез работодателя по основното
трудово правоотношение, който
е задължен да извърши годишно
облагане на доходите от трудови
правоотношения на съответното

Д

лице, в срок до 31 януари 2017
г. В този случай е необходимо
работникът или служителят да
предостави на работодателя си
декларацията по чл. 22в, ал. 8 от
ЗДДФЛ (за данъчното облекчение
за деца) и/или декларацията по чл.
22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното
облекчение за деца с увреждания),
както и останалите необходими
документи, в срок от 30 ноември
до 31 декември 2016 г.
Вторият начин е с подаване на
годишната данъчна декларация за
2016 г. – до 2 май 2017 г. (30 април
е в неделя, а 1 май е официален
почивен ден). Към нея трябва да
се приложи и съответния образец
на декларация:
Декларация по чл. 22в, ал. 8 от
ЗДДФЛ за ползване на данъчното
облекчение за деца (образец 2005)
и/или
Декларация по чл. 22г, ал. 7 от
ЗДДФЛ за ползване на данъчното
облекчение за деца с увреждания

(образец 2006).
Данъчното облекчение за деца
(по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните
данъчни основи да се намали в
зависимост от броя на децата: с
200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две
ненавършили пълнолетие деца; или
с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията,
при които е възможно да се прилага
облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по
чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец
2005). Към формуляра се прилага
и декларация от другия родител, че
за 2016 г. същият няма да ползва
намалението.
Данъчното облекчение за деца
с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от
годишните данъчни основи да се
намали с 2000 лв. за отглеждане
на дете с 50 или с над 50 на сто вид
и степен на увреждане. Условията,

при наличието на които е възможно да се прилага облекчението
се декларират в декларацията по
чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец
2006). Към формуляра се прилага
копие от валидно решение на ТЕЛК/
НЕЛК, както и декларация от другия
родител, че за 2016 г. той няма да
ползва намалението.
И двата вида облекчения (за деца
и за деца с увреждания) се ползват
до размера на сумата от годишните
данъчни основи.
Когато данъчното облекчение
за деца и/или за деца с увреждания е ползвано в пълен размер
при работодателя по основното
трудово правоотношение, но физическото лице подава годишна
данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за 2016 г., към годишната
данъчна декларация не следва да се
прилагат декларациите за данъчно
облекчение за деца и за деца с
увреждания, както и останалите
необходими документи.

Депутатите гласуваха окончателно промени
в Закона за движение по пътищата
урови санкции за пияните шофьори, двойно
увеличение на глобите
за превишена скорост и строги
мерки за нарушителите на закона
приеха депутатите. Те гласуваха
окончателно промени в Закона
за движение по пътищата, част от
които бяха внесени в парламента
преди повече от година. Вече ще
са двойни глобите за превишаване
на скоростта в населени места:
от 31 до 40 км/ч - 400 лв., над 40
км/ч - 600 лв., над 50 км/ч - 700
лв. Санкциите за шофиране над
позволеното извън населени
места ще са от 31 до 40 км/ч - 300
лв.; от 40 до 50 км/ч - 400 лв.;
над 50 км/ч - 600 лв. Над 50 км/
ч от ограничението за всеки 5 км
превишение на скоростта глобата
се вдига с по 50 лв. Глобата няма
лимит, каза председателят на
транспортната комисия Настимир Ананиев. “Мисля, че никой
не може да си позволи да прави
такива нарушения всяка седмица”,
добави той. Водач, който се движи
в платното за насрещно движение
по автомагистрала и скоростен
път, ще губи книжката си за 3
месеца и ще бъде санкциониран с
1000 лв. При повторно нарушение
срокът за лишаване от управление
на автомобил ще е 6 месеца, а
глобата - 4000 лв. С промените
се прецизира, че при над 0,5 на
хиляда до 0,8 на хиляда промила
алкохол в кръвта включително,
на шофьорите ще се отнемат
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книжките за 6 месеца и ще плащат глоба от 500 лв., а при над
0,8 до 1,2 промила включително
- ще са без книжка за 1 година, а
санкцията ще е 1000 лв. Ако някое
от тези нарушения е извършено
повторно, книжката се отнема за
срок от 1 до 3 г. Глобата в тези
случаи ще е между 1000 и 2000
лв. Две години няма да имат право
да шофират лица, които откажат
да бъдат проверени за алкохол
или наркотици. Освен това те ще
трябва да платят 2000 лв.
Началникът на Пътна полиция
Бойко Рановски коментира, че все
повече водачи употребяват наркотици. От март досега са хванати
1063-ма. Най-голям бил броят
им в Бургаска област - около
200. Депутатите решиха водачи,
които организират или участват в
нерегламентирани състезания, да
се лишават от право да шофират
за 1 година и да бъдат глобявани
с 3000 лв., като за повторно нарушение санкциите ще са съответно
3 г. и 5000 лв.
“Другите текстове, които вкарахме, са, че автомобилът ще бъде
спрян, ако не е платена в срок глобата, или ще се взема книжката,
докато тя не бъде платена”, обясни
зам.-председателят на комисията
по транспорт Иван Вълков.
Тези текстове имат възпитателен и възпиращ ефект. Ако
първият не е достатъчен и не
се плаща глобата, в роля влиза
вторият, обясни той. За месец ще

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 59/8.12.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124б, ал.2 от Закон
за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че със
Заповед №РД-04-1646/06.12.2016 год. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение за изработване на
проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване
на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.2856 по КККР на гр.Тутракан, одобрена
със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София;
в кв.49 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

се спира от движение автомобил,
ако шофьорът превиши скоростта
в населено място с над 50 км/ч. За
три месеца ще се налага наказанието, ако собственикът предоставя
колата си за гонки или организира
такива. Ако собственик предостави автомобила си на водач без
книжка, с алколхол над 0,5% или
под влияние на наркотици - наказанието ще е за до един месец.
Регистрацията на колата ще се
прекратява за срок от 6 месеца до
1 година, ако шофьорът е хванат с
над 0,5 промила, ако е употребил
наркотици, както и при отказ да
бъде проверен. В зала бе приета
и редакционната поправка на
Ананиев наказанието да важи и за
водачи, които не изпълнят предписанието за медицинска проверка
за алкохол и упойващи вещества
в кръвта. За тези нарушения депутатите гласуваха да се отнемат и
табелите с регистрационен номер.
В тези случаи шофьорът ще трябва да повика правоспособен водач,
който да транспортира колата в
срок до 12 часа. Редът за връщане
на свидетелството за регистрация
ще бъде разписан в наредба на
министъра на вътрешните работи.
Докато разглеждаха промените
в комисия, народните предста-

вители обсъдиха възможността
допустимото количество алкохол
да е 0,2 промила Тази възможност
отпадна, тъй като според депутати
техническите средства може и да
не отчетат толкова малко количество. При установяване на нарушение в присъствие на нарушителя,
когато глобата е за над 100 лв.,
досега се пишеше акт и наказателно постановление. Сега на място
двете страни се разписват колко
е глобата, тя се плаща, и то по
няколко начина - на постерминал,
с пощенски запис. Не е нужно да
се ходи в КАТ”, обясни Вълков.
Според новите правила т.нар.
нови шофьори ще имат само 26
контролни точки при получаването
на книжка. Те ще разполагат с
максималния брой - 39, след 2 г.,
ако през това време нямат нарушения и отнети точки. Догодина
предстои да бъдат разписани още
правила за начинаещите шофьори
- разрешена за тях скорост, дали
да пътуват с придружител и каква
да е кубатурата на автомобила.
По силата на новите текстове шофьорите ще могат да се движат и
спират в аварийната лента само
при повреда на колата или при
здравословен проблем на водача.
в-к "24 часа"

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

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 60/8.13.2016 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал.2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява,
че по искане на Стефка Атанасова Добрева, собственик на поземлени имоти №020147, №020164, №020165
и №020166 от КВС с.Бреница, съгласно Договори за
покупко-продажба на недвижими имоти, вписани под
№2832, акт 96, т.Х/09.2016 год. и №2597, акт №138,
т.IХ/26.08.2016 г. на Съдия по вписванията е издадена Заповед №РД-04-1663/12.12.2016 год. на Кмета на
Община Тутракан, с която е дадено разрешение за
изработване на проект: Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти
№020147, №020164, №020165 и №020166 в землището
на с.Бреница, местност "Аланджика", с начин на трайно
ползване: Овцеферма.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи
на оспорване.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

П Р О Е К Т
„Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр. Тутракан”
№ BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.
Бенефициент: Община Тутракан
На 09.12.2016 г., Община Тутракан проведе пресконференция във
връзка със стартиране на проект: „Енергийна ефективност в общински
административни сгради - гр.Тутракан”. Проектът се реализира по
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.0010060-С01/15.09.2016г. със средства от Европейския фонд за регионално
развитие и националния бюджет по Процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2:
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Стойността
на безвъзмездната финансова помощ е 1 848 894,20 лв., от които 1 789
374,20 лв представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и 59
520,00 лв собствен принос. Съфинансирането от Европейския фонд за
регионално развитие е в размер на 85% от безвъзмездната финансова
помощ, а 15 % е националното съфинансиране. Целта на проекта е
прилагане на мерки, които допринасят за постигане на по-високо ниво
на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление
в сградата на Общинска администрация на ул. „Трансмариска” № 31
и в административни делови сгради на ул. „Трансмариска” № 7 и ул.
„Крепостта” № 47 в гр.Тутракан.
Пресконференцията започна в 11.00 ч. и се проведе в заседателната
зала на Община Тутракан, гр.Тутракан. В нея взеха участие служители
на Община Тутракан, зам.-кметът на общината Елена Балтаджиева, Даниела Гвоздейкова – Кирякова – секретар на Община Тутракан, екипът
на проекта, представители на местните медии. Участниците получиха
комплект информационни промоционални материали, съдържащ папка,
тефтер и химикалка с логото на ЕС и ОПРР 2014-2020, както и презентация на проекта.
Екипът на проекта представи информация за Оперативна програма
Региони в растеж 2014-2020 г., по която Община Тутракан е получила
финансиране, както и за размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС. Представени бяха целите, предвидените дейности
и очакваните резултати на проекта. Участниците имаха възможност да
зададат своите въпроси и да получат отговори от членовете на екипа.
На този етап от реализация на проекта са обявени обществени поръчки за Публичност и визуализация по проекта, Изготвяне на оценка за
съответствие, Осъществяване на Строителен надзор, Финансов одит по
проекта и Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/. Сключен
е договор за дейността „Публичност и визуализация” по проекта. През
следващите няколко месеца предстои работа във връзка с избора на
изпълнители по обявените обществени поръчки.
„Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в
общински административни сгради - гр.Тутракан” по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060- C01/15.09.2016г.”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014- 2020 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 на ОПРР 2014-2020 г.”

На 17 декември 2016 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10:00 часа.
По желание на групата-организирано посещение
на Парламента /Двореца на Чаушеску/ - втората
по големина административна сграда в света след
Пентагона /заявява се предварително/.
Панорамна автобусна обиколка на града: Кралския
дворец, Народния театър, Университета, площада
на Революцията, Триумфалната арка и други.
13:00 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
17:30 - Отпътуване към центъра - пешеходна
разходка в сърцето на Букурещ, за да се насладим
на красивото коледно осветление и настроение.
Посещение на старата, историческа част на града
- пеша: Княжеската църква, останки от княжеския
дворец, крепостта Букурещ, дала името на града,
Манук хан, улица Габровени, Смърдан, Липскани.
18:30 - Отпътуване от Букурещ
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, екскурзоводско
обслужване
Цената не включва: Вход за Палата на Парламента - 35 леи за възрастни
1 леа = 0,45/0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0895 425453

СМЯХ

Старост е, когато гледаш порно
Купих ново магнитче за хлане като инструкция за експлоата- дилника. Сега, като влезеш в
ция, а като художествен филм.
01:00 през нощта в кухнята, свети
надпис: "Щастието не е в яденето,
За да отслабнете, яжте плодове свиня".
и зеленчуци. Няма значение какви,
важното е - немити.
Веднъж се возих на Бентли.
Пресичах на червено.
Искате да обновите гардероба
си, но нямате пари? Изперете
– Жена, защо всички пържоли са
заедно белите и цветните дрехи.
с различен размер?
– Нали искаше разнообразна
Доналд Тръмп гледа олимпиада- храна.
та само за да види, колко високо
могат да скачат мексиканците.
- Ти какво правиш в петък?
- По това време обикновено
На съседите им се роди бебе отивам да изпия една бира.
и сега в спалнята имаме стена на
- А после?
плача.
- После е понеделник...
- Знаеш ли, че комшийката е
- Скъпи, искаш ли да ти дам
бременна?
сърцето си?
- Да бе, с тая противозачатъчна
- Не мило, по-добре ми върни...
външност!
нервите!
- Отче, вчера жена ми е идвала

да се изповядва пред теб... Изне- възмущение женски глас:
верява ли ми? Моля те, кажи ми!
- Подлец!
- Не мога! Има тайна на изповедта, така че - върви си с мир,
Полицай съставя протокол в
елене наш!
присъствието на мъж в безсъзнание и неговата жена:
- Девойче, да те изпратя?
– Записваме – наблюдават се
- Аааа, аз не съм девойче, вече множество удари по главата с тъп
са ме изпращали...
предмет, вероятно тиган. И защо
такава жестокост, госпожо?
Конференция по сексология. В
– Ами, аз го накарах да ми купи
хода на обсъжданията лекторът хапчета за отслабване, а той каза,
задава въпрос:
че в тази възраст фигурата вече е
- Знае ли някой как се нарича без значение.
мъж, който може, но не иска?
– Значи записваме – опит за
От залата се чува треперещ от самоубийство...

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

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

"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

СУДОКУ

Скъпи дядо Коледа, не слагай човек, а безделието от говедото моя подарък под елхата. Остави началник.
го направо в гаража.
- Какви са ти плановете за
- А бе, ставам заранта и гледам вечерта?
комшията изкарал една дамаджана
- Изцяло сексуални.
вино и коли прасето! И му викам:
- Тоест?
- К'во праиш бе комшу? А он...
- Пращам всичко на майка му
- Па те ша праа Коледа!
в оная работа и се наспивам във
- Е к'ва Коледа бе?! Уно има още всички пози.
2-3 седмици...
- Е има, ама за к'во требва и Я и
Разбрах, че оплешивявам, когапрасето да гладуваме...
то започнах да губя повече време,
да си мия лицето.
Римлянин се приближава към
бармана и вдига два пръста. В
Лекарите са ветеринари с тясна
превод - пет водки.
специалност.

Трудът е направил от маймуната

7

ХОБИ

15 - 21.12.2016 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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15 - 21.12.2016 г.

СПИ-Варненци ненадминати на тенис на маса

Калина ГРЪНЧАРОВА
бщинският кръг по
тенис на маса се
проведе на 10 декември във физкултурния
салон на Социално-педагогическия интернат "Христо
Ботев" в село Варненци,

О

информира Васил Дойнов,
гл.експерт "Младежки дейности и спорт" в Община
Тутракан. Състезанието е
част от Националните ученически спортни игри и в
него взеха участие отбори
от училището-домакин, ОУ

"Св.Св.Кирил и Методий", с.
Нова Черна и ученици от
СУ "Йордан Йовков", които
играят в спортен клуб
"Престиж" (Тутракан).
Тенис-срещите се проведоха в три възрастови
групи - момчета, юноши

младша възраст и юноши.
За пореден път възпитаниците на СПИ "Христо Ботев" - с. Варненци показаха
силна воля и игра и спечелиха отборно и индивидуално
турнира по тенис на маса,
като завоюваха 8 медала.
Втори е отборът на ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий",
с. Нова Черна с един медал, а трети - СУ "Йордан
Йовков".
В индивидуалното класиране при момчета първи е Начо Джаджев, при
юношите младша възраст
- Даниел Панов, а при юношите - Велико Добрев - и
тримата от СПИ "Христо
Ботев".
Победителите получиха
купи, медали и спортни пособия за тенис, осигурени
от Община Тутракан.
Тенисистите от Интерната ще представят общината на областния кръг от
Ученическите игри, който
ще се проведе през м.март
следващата година.

Гласувайте за община Тутракан в категория
"Община на 2016 г. за културно-исторически туризъм"!
В категорията "Изборът на българите" са включени
Военната гробница и Музеят на дунавския риболов и лодкостроене
инистерството на туризма
е организатор на провеждането на конкурс за
Годишни награди за различните
участници в туристическата индустрия, като главната цел е да се
насърчи развитието на българския
туризъм, чрез популяризиране на
туристическите обекти и дестинации, повишаване на конкуренцията
в туризма и качеството на туристическата услуга, стимулиране
на всички заинтересовани страни
към активно участие в предоста-

М

вянето и подобряването на туристическите услуги и стимулиране
на въвеждането на иновативни
практики в индустрията, с цел постигане на по-висока ефективност
и ефикасност.
За целите на събитието са обособени 16 категории, в които
участниците ще се номинират,
критерии за оценка във всяка от
съответните категории както и набор от количествени и качествени
показатели и измерители, по които
ще се изготви оценката. Община
Тутракан
е номинирана в
категория
„Община на
2016 г. за
културноисторически туризъм”.
Наградата е предназначена

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за мотопеда имат
единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2016
в 17.00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав Танчев

за общини, в качеството им на
представители на всички населени
места и селищни образувания,
които са разположени на тяхна
територия.
Като община за културно-исторически туризъм се приема всяка
община, на чиято територия са разположени културно-исторически
атракции/ценности, за които Общината полага съответната грижа
и осигурява достъпността до тях.
За Община Тутракан можете да

гласувате до 18 декември на: http://
tourismawards.bg/cat/kulturnoistoricheski-turizm/
Община Тутракан участва с два
обекта номинирани в категорията
"Изборът на българите". Това са
Военната гробница и Музеят на дунавския риболов и лодкостроене.
В тази категория може да гласувате на: http://tourismawards.bg/
cat/izbor-bulgari/
Не забравяйте!
Срокът е до 18 декември!

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

15 декември - Елеонора ГЕОРГИЕВА, Нотариална кан19 декември - Николай НИНОВ, Координатор на журнатора "Моника Койчева", Тутракан
листическата мрежа в Програма Достъп до Информация,
15 декември - инж. Татяна ЙОРДАНОВА, Зам.-директор София
20 декември - Христо СТОЯНОВ, Писател
на ДГС-Тутракан
16 декември - Дарина МИЛАНОВА, ВГ "Северина", НЧ
17 декември - Св. прор. Даниил - празнуват Данаил,
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
Даниел, Даниела
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