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Тутракански ученици по
стъпките на българската
история в Букурещ
ридесет и двама ученика - по 16
от двете тутракански училища
- СУ Христо Ботев" и СУ "Йордан Йовков", ще посетят Букурещ в
съботния 23 ноември. Пътуването се
осъществява с финансовата помощ на

Т

проф. д-р Иван Гаврилов и съдействието на кмета на Тутракан д-р Димитър
Стефанов. По волята на дарителя, в
групата ще бъдат включени отличници
от 8 до 12
на стр. 3
клас, пока-

Проф.д-р Иван ГАВРИЛОВ,
Почетен гражданин
на Тутракан, финансира пътуването до
румънската столица

Национален онлайн конкурс "Кмет на годината 2018":

Д-р Димитър Стефанов победител в категория
"Ин Витро програми"
К
метът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов e победител
в категорията "Ин витро
програми", реализирани в
малка община, в националния онлайн конкурс "Кмет на
годината 2018".
При големите общини, в
същата категория, победител е кметът на Велико
Търново Даниел Панов, а
при средните общини кметът на Троян - Донка
Михайлова.

Наградите на тримата
връчи издателят на вестник "24 часа" - Венелина
Гочева, на специална церемония проведена в София на
15 ноември.
От 2015 г. Общински съвет-Тутракан Правилник, с
който се определят реда,
условията и процедурата
за финансово подпомагане
на изследвания и процедури,
свързани с лечение на безплодие на семейства и лица,
на стр. 3

За каузата на СУ "Йордан Йовков"
благотворително са събрани 1970,48 лева

Цена 0.70 лв.

Полицаи от РУ-Тутракан
задържаха мъж,
предложил им подкуп
45-годишен мъж е задър- Русе - Силистра в района
жан, след като предложил на село Зафирово бил спрян
подкуп на полицейски служи- за проверка лекотоварен
тели от РУ-Тутракан. Днес
на стр. 2
около 09.40 часа по пътя

Коледна томбола!
Заповядайте в магазин "Чист дом", гр.Тутракан,
ул. "Искър" №1!
Право на участие има всеки клиент при покупка
над 10 лв. и представен ТАЛОН
от в. "Тутракански глас" - до 31.12.2018 г.
Голямата награда - Мултикукър (уред за бавно
готвене) и още... много атрактивни награди Ви
очакват!

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ:..............................................................................
ФАМИЛИЯ:....................................................................
ТЕЛЕФОН:.....................................................................
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НОВИНИ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА
НА ВАСИЛ ТЪРПАНОВ
„Летопис на смутното време в народното стопанство на България (1944-2017)" се нарича книгата на Васил Търпанов, която ще бъде представена на 22 ноември
(четвъртък) от 17:00 часа в залата на Обреден дом.
Летописът се базира на спомените на автора и на
други лица за изграждането на народното стопанство
след 1944 г. В книгата се откроява субективната
оценка на Търпанов за личности, събития и процеси
в „борбата по пътя”, както често пъти се изразява
авторът, въпреки неговото искрено желание за безпристрастност. Книгата е издание на Исторически
музей-Тутракан с финансовата помощ на земеделски
кооперации, частни фирми и граждани.
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГЛАВИНИЦА
Информационна среща за представяне на отворената
процедура „Социално включване в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 ще се проведе в гр.Главиница на 23 ноември
(петък) от 10:00 часа. Неин организатор е Областния
информационен център-Силистра.
Ще бъдат споделени полезни практически съвети
относно подготовката на проектите, допустимите
дейности, както и попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. Участниците в срещата
ще получат информация и за методиката за оценка на
проектите.
РЕМОНТИРАНО Е ЧИТАЛИЩЕТО В ПОДЛЕС

Приключи дългоочакваният ремонт на сградата на
читалището в село Подлес, община Главиница.
В продължение на три години от капиталовата програма на Община Главиница бяха отделени и усвоени
45 000 лева за цялостен ремонт на покрива, външна
мазилка и изцяло нова електрическа инсталация.
"Животът всеки ден ни дава възможност да бъдем
доволни и благодарни на някого за нещо, затова трябва
всеки ден да се възползваме от тази привилегия и да
не забравяме да благодарим за всичко хубаво,което се
случва около нас - каза кметският наместник на селото
Милена Атанасова. Жителите на село Подлес изказват
своята сърдечна благодарност за добронамереността, всеотдайността и добрата съвместна работа на
местната общинска власт".
КОЛЕДНИ ДОБАВКИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ
1 290 600 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към
пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към тях за месец
декември 2018 г. е в размер до 348 лв. включително,
т.е. до размера на линията на бедност за 2019 г. За
изплащането на добавките към пенсиите за Коледа
правителството ще отпусне допълнително 51 624
000 лв. лева по бюджета на държавното обществено
осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на
преструктуриране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2018 г.
НАД 3,5 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И
ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Допълнителни средства в размер на 3 849 701 лв.
одобри правителството за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на
общинските детски градини, училища, центрове за
подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа за 2018 г. Средствата
ще бъдат преведени по бюджетите на общините, за
да се осигури необходимият финансов ресурс съгласно
разпоредбите на Наредбата за нормиране и заплащане
на труда, приета през април 2017 г.
Средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.
КРИМИНАЛЕ
85-годишна жена е загинала при пожар в дома й в
главинишкото село Калугерене. Произшествието е станало на 16 ноември около 02:55 часа по неустановени
към момента причини. Тутракански огнеборци, които
загасили пожара, открили в една от стаите трупа на
жената. При произшествието са унищожени около 60 кв.
м покривна конструкция и покъщнина в две стаи, спасена
е останала част от къщата. Дежурна оперативна група
е извършила оглед, работи се по изясняване на причините за пожара. Образувано е досъдебно производство.
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Предстоящо заседание на
Общински съвет-Главиница
Р
едовно заседание ще
проведе Общинският
съвет в гр.Главиница
на 28 ноември от 16:00
часа. То е свикано от неговия председател Месут
Алиш и в предварителния му
дневен ред са включени за
разглеждане три докладни
записки.
Най-напред ще се обсъди
върнатото от Област-

ния управител решение
№411/31.10.2018 г. на Общинския съвет свързано с
освобождаването на управителя на "Общински превози" ЕООД, назначаването
на временно изпълняващ
длъжността и насрочването на конкурс.
На вниманието на общинските съветници ще
бъде докладната на кмета

на Община Главиница Неждет Джевдет във връзка с
отчитането и приемането
на инвестиции извършени
от "Водоснабдяване и канализации" ООД-Силистра
през 2018 г. като част от
договора с Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК"
ООД-Силистра.

Ще бъде приета и една
разпоредителна сделка с
имоти общинска собственост.
Като ход от подготовката за сесията са заседанията на петте Постоянни
комисии към местния парламент, които са насрочени за 26 ноември от 14:00
часа.
“ТГ”

РДПБЗН-Силистра:

Бъдете внимателни при използване
на отоплителни и нагревателни уреди
С
понижаване на дневните температури
и ежедневното използване на отоплителни
и и нагревателни уреди
значително се увеличава
рискът от възникване
на пожари в бита, припомнят от РД „Пожарна
безопасност и защита на
населението" - Силистра.
Само преди дни при битов
пожар в дома й загина
85-годишна жена от главинишкото село Калугерене.
През миналогодишния
отоплителен сезон в Силистренска област при

пожари в бита са загинали
двама и са пострадали
други двама граждани.
Възникналите пожари с
материални загуби през
този период са 44, а броят
на запалванията на коминни тела е 51. При произшествията са унищожени
близо 700 кв.м покривни
конструкции.
От РДПБЗН-Силистра
напомнят на гражданите
да бъдат внимателни при
използване на отоплителни и нагревателни уреди.
За да не се допускат сериозни инциденти и да не

се поставят в опасност
животът и имуществото
ни, е важно да спазваме
основните правила за пожарна безопасност през
отоплителния сезон.
Експертите препоръчват използването на
отоплителни и нагревателни уреди да става
при стриктно спазване
на правилата за пожарна безопасност, както
и да се отчитат специфичните им характеристики. Задължително и
на разстояние от един
метър около тях да не се

поставят и съхраняват
горими материали. Преди
да напуснем дома си е
добре да проверим и да
изключим всички отоплителни уреди.
Препоръчително е да не
покриваме електрическите уреди и да не сушим
директно върху тях мокри
дрехи. От пожарната напомнят, че самотноживеещите и трудноподвижните хора, както и децата,
са най-рисковите групи
при пожар в бита.
При пожар потърсете
помощ на тел.112.
“ТГ”

20 дни до голямата Полицаи от РУ-Тутракан
награда от 50 000 задържаха мъж,
лева в Лотарията с предложил им подкуп
касови бележки
Н
ад 28 милиона касови бележки са регистрирани до този
момент за участие в
надпреварата за 50 000
лв., голямата награда във
втория сезон на Лотарията с касови бележки на
НАП. Фискалните бонове,
записани в играта до сега,
са на обща стойност 388
млн. лв., а средно един
участник регистрира по
около 370 касови бележки.
Тегленето на голямата
награда ще бъде на 10
декември 2018 г., малко
преди 9,00 ч., на живо в
ефира на bTV.
Лотарията с касови бе-

лежки доби популярност
и в социалната мрежа
Фейсбук. Там страницата
на играта - https://www.
facebook.com/kasovbon,
има близо 5800 последователи и 5350 харесвания от регистрирани
потребители. Над 1/4 от
феновете на Лотарията
във Фейсбук са от столицата, а 75% - са жени.
Следващата седмична
награда ще бъде изтеглена на 19 ноември в сутрешния блок на bTV, малко преди 9,00 ч. Късметлията ще получи чисто нов
лаптоп с впечатляващи
показатели.

от стр. 1 томобил две банкноти – от
10 лв. и от 5 евро, в опит
автомобил „Ивеко“. Път- да избегне санкцията.
ните полицаи установили,
Полицейските служители
че автомобилът не е ми- го задържали, а дежурна
нал технически преглед, а оперативна група извършивинетният стикер, който ла оглед.
водачът представил, не е
За предложения подкуп
бил залепен на предното на униформените водачът
стъкло според изисквани- е задържан за срок до 24
ята.
часа, а по случая е започКогато бил поканен за нато бързо производство.
съставяне на акт, водачът
“ТГ”
подхвърлил в патрулния ав-

В данъчната лотария
имат право да участват
всички български граждани, които са навършили
14 години и регистрират
фискалните си бонове в
интернет, на специално
създадения за целта сайт
– www.kasovbon.bg. Както
и през предходния сезон,

данните, които трябва
да бъдат въведени за
участие, са стойността
на покупката, датата и
часа, в който е издадена
касовата бележка. Няма
ограничения за минимална
или максимална стойност
на покупките, допълват
от НАП.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 19 ноември 2018 г.
3 сезонни работници, горско стопанство – без изисквания за заемане
1 санитар – без изисквания за заемане
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване
за заемане
1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 гладач, ютия – основно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в
едно направление:
- За обучение по време на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
2 сервитьори – няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
Работни места за младежи до 29 години, разкрити изисква педагогическа правоспособност.
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова

регион
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Тутракански ученици по Д-р Димитър Стефанов в категория
стъпките на българската победител
"Ин Витро програми"
история в Букурещ

Национален онлайн конкурс "Кмет на годината 2018":

от стр. 1 за финансово подпомагане
на изследвания и процедури,
живеещи на фактическо свързани с лечение на безсъпружеско съжителство, плодие, се гласуват всяка
с репродуктивни проблеми, календарна година с бюджес постоянен и/или настоящ та на Община Тутракан, по
адрес на територията на предложение на Комисията
община Тутракан със сред- по този правилник и те са
те е поредното дарение ства, предвидени в бюдже- в размер на 10 хил.лв.
на проф.д-р Иван Гаврилов та на Община Тутракан.
Досега са подпомогнати
Средствата, предвидени три двойки.
“ТГ”
за двете тутракански училища. Припомняме, че всяка
година той дарява по 5 хил.
лв. на всяко училище във вид
на стипендии за отлични
родолюбиви ученици.

Проф.д-р Иван ГАВРИЛОВ, Почетен гражданин на Тутракан, финансира
пътуването до румънското столица
от стр. 1 Ботев" в Букурещ, познавач
зали знания и афинитет към на българската история
и радетел за национално
българщината.
В румънската столица те съзнание у младите хора.
Там, той ще им покаже
ще бъдат посрещнати от
исторически
места, сграпроф.Лука Велчов, възпитаник на българското педа- ди и паметници свързани
гогическо училище "Христо с българската история
от времето на нашето

Възраждане. В Букурещ,
Българското дружество
„Братство“ е изградило паметници на Христо Ботев
и на Васил Левски. Поставена е паметна плоча на
стената на сграда, в която
се е укривал Васил Левски.
Пътуването на ученици-

“ТГ”

В Силистренска област:

Грамота и юбилеен медал получиха
тутракански музейни специалисти С най-ниските средни
от Министерството на отбраната брутни работни заплати

о предварителни данни на Националния
статистически институт наетите лица
по трудово и служебно
правоотношение в област
Силистра към края на септември 2018 г. намаляват
с 1.2% спрямо края на юни
2018 г., като достигат
21.1 хиляди. Спрямо края
на второто тримесечие
на 2018 г. в обществения
сектор има увеличение на
наетите лица с 0.1%, а в
частния сектор има намаление с 1.8%.
В края на септември
2018 г. наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 8.9%, или с 2.1
хил. по-малко в сравнение с
края на септември 2017 г.,
като в обществения сектор има намаление с 0.1%,
а в частния има намаление
с 12.7%.
Средната брутна месечна работна заплата за юли
2018 г. в област Силистра
е 774 лв, за август - 772 лв.
и за септември - 799 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната
месечна работна заплата
в област Силистра намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 1.3%
и достига 781 лева.
През третото тримесечие на 2018 г. средната
работна заплата в област Силистра нараства
спрямо същия период на
предходната година със
7.3%, като в обществения
сектор средната работна
заплата нараства с 9.3%,

П

Главният експерт „Военни паметници“ към Министерството на отбраната Радослав Симеонов и Областният
управител на Добрич Красимир Кирилов връчиха грамота
и юбилеен медал „100 години Първа световна война“ на
Петър Бойчев - директор на Исторически музей-Тутракан
и на Румяна Симеонова - зам.-директор на тутраканския
музей по време на Националната научна конференция
„Добруджа в края на Първата световна война“. Музейните специалисти получават отличието на Министъра на
отбраната Красимир Каракачанов за принос към военнопатриотичното възпитание.

а в частния - с 6.4%.
В сравнение с останалите области на страната
през третото тримесечие
на 2018 г. област Силистра е на 26-то място по
показателя средна работна заплата. Най-висока
средна месечна работна
заплата получават наетите в областите София
(столица) - 1 504 лв., София
- 1 109 лв. и Стара Загора
“ТГ”
- 1 096 лева.

На 15 декември 2018 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10 часа.
Посещение в Музея на селото на неговото най-важно културно
събитие в края на годината провеждано в два дни – фестивал на
традициите и обичаите за Коледа и Нова година. Събитието има за
цел да възстанови атмосферата на традиционното село около Коледа и Нова година представяйки традиции, обичаи, ритуали - песни,
игри с маски, костюми, с участието на занаятчии и производители
на традиционната за Коледа храна.
12:00 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:30 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
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”, водач от туроператора
Цената не включва:
- Музей на селото - входна такса - 15 леи - възрастен, 8 леи пенсионери, 4 леи за ученици и студенти /трябва да представят
ученическа/студентска карта, за да ползват намаление/
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител - паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890, 0895 425453

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ"
Водено от общностите местно развитие
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
До местната общност на територията на общините
Тутракан и Сливо поле,
Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ
Тутракан - Сливо поле“,
екипът на МИГ Ви уведомява, че в момента се извършва Проучване и анализ
на тема: "Оценка на нагласите и мненията на представителите на местната
общност относно, работата на МИГ по прилагане на Стратегията за ВОМР и
управлението на МИГ, и популяризиране на Стратегията. Изводи и препоръки за
подобряване и оптимизация".
във връзка с текущото проучване апелираме за вашето съдействие за събиране
на обективна и актуална информация, която можете да ни предоставите чрез
попълване на анкетни карти.
В анкетното проучване можете да се включите по един от следните начини:
- Да ни посетите в офиса на МИГ на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ №10,
ет.2, където може да попълните Анкетна карта и да разговаряте с нашия екип;
- Да се свържете с нас на тел. 0878216111 и да изискате за попълване и обратна връзка Анкетна карта;
- Да ни пишете на e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg и да изискате за попълване
и обратна връзка Анкетна карта;
Краен срок за участие в проучването при проявен интерес: 30.11.2018 г.!
ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА „МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“!

общество
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Една училищна библиотека на 75 години
- Петранка Гюнева (от 1977 г.) и
Галина Сулай, дългогодишният
директор на СУ "Христо Ботев" Тотю Пейков, бившата учителка
по история Димитрина Рашева
(двамата заедно са написали
историята на училището), Васил
Търпанов - дарил книги за библиотечния фонд и др.

маратони, седмици на четенето.
Отбелязват се годишнини от
рождението на писатели, поети,
исторически личности, учени.
Изучават се празниците от народния календар и българските
традиции. Разбира се, отдава
се дължимото и на световните и
международни празници.

Анка Козарева сс своите бивши колежки Петранка Гюнева
и Галина Сулай

всички ученици бяха в двора на
училището, пред бюст-паметника на патрона на школото бе
поставен венец, а класираните на
призови места в състезания бяха

Анка Козарева представя
дейността на библиотеката

Калина ГРЪНЧАРОВА
ял един живот са тези 75
години, ще кажете, и ще
сте прави. Но има нещо
много важно и то е, че библиотеката съществува, има я, въпреки
съвременните технологии. Друго
си е да пипнеш книгата, да погалиш хартиения лист...
Всъщност, иде реч за юбилея
на училищната библиотека в СУ
"Христо Ботев". Историята сочи,
че тя е открита през далечната
1943-1944 учебна година, а
първата библиотекарка е Гина
Георгиева Доцева. Решението е
описано в Протокол №14/13 ноември 1943 г., а книжният фонд

Ц

е от дарения и закупени книги от
собствени приходи.
Днес библиотекар е Анка Козарева. Сигурно няма ученик, който
да не я познава, да не се е вслушвал в думите й, да не е усещал
майчинската загриженост. Тя е
човекът, който посреща любезно
и малки, и големи. От 1996 г.
Козарева работи в библиотеката
и твърдо може да се каже, че тя
е сред най-активните, най-работещите библиотекари. Една жена,
която взема присърце проблема
на всеки и е готова да помогне.
Логично, Анка Козарева бе и
главният организатор на юбилейното честване, на което присъстваха бившите библиотекарки

Тя представи в презентация
историята на културно-образователната институция пред присъстващите. За да се предизвика
интерес в учащите към грамотността, в библиотеката се организират и провеждат интерактивни
уроци по родолюбие, състезания,
литературни и поетични четения,

Поздравителни адреси и цветя
на гостите връчи директорът на
училището Дияна Станкова, а от
името на кмета на общината д-р
Димитър Стефанов, поздравление и подаръци поднесе Никола
Крачанов от Дирекция "Хуманитарни дейности".
Празнично настроение внесоха
и изпълненията на третокласниците от класовете "Звездици" и
"Капитани".
И нещо любопитно - трима
третокласници са най-активните
читатели на училищната библиотека. Те - Андрей Яворов Войнов,
Алейна Ерхан Ерол и Ниляй
Белгин Зия, получиха Грамоти за
интереса си към книгите.
Юбилейното библиотечно
честване бе част от събитията
посветени на Празника на СУ
"Христо Ботев". След часовете

наградени. И след това, водени от
знаменосеца на училището всички - ученици и учители, тръгнаха
по тутраканските в празнично
шествие.

Началото на празничното
шествие

ПОКАНА ЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Община Тутракан учтиво Ви кани да участвате в началната прес конференция по Проект:
SAFER LIFE,
„СЪВМЕСТНО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ” на който тя е бенефициент.
Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие по
A РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ. Проектът се осъществява от Община Тутракан в
партньорство с Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, Р
България, Инспекторат за извънредни ситуации, Р Румъния и Националната асоциация на
доброволците в Република България.

Снимка
на участниците
„JOINTза спомен
VOLUNTEERING
FOR в A
юбилейното библиотечно събитие

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Предвидени са два панела
С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма
Презентация за целите, дейностите и резултатите от проекта и ролята на партньорите
РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение
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реагирането при извънредни ситуации в трансграничния регион на Румъния и България и има за
на партньорите;
цел
подобри -теоретичната
практическа готовност на местните звена от доброволци и да
2. да
Дискусия
въпроси и иотговори.
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тяхната координация
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и ще разработят
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проекта като пилотна инициатива, над 200 доброволци от България и Румъния ще бъдат обучени
и ще придобият подходящи теоретични и практически умения.
Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров Съчетани с
променени и координирани процедури, обученията ще се провеждат в уникално учебно заведение
като се осигури пълната гама от съоръжения и оборудване, необходими за настаняване, учебни
занятия и придобиване на практически умения
www.interregrobg.eu
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допринесе
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1
страни. Проектът надхвърля съществуващата практика за защита на населението чрез прилагане
на нов съвместен подход за изграждане на по добър експертен опит на местно ниво.

Община Тутракан
учтиво Ви г.
кани
участвате в началната
прес конференция
по Проект:
С Решение
№72/ 22.03.2018
на да
Мониторингов
комитет
за финансиране
по програма
V-A
РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ
е
одобрено
проектно
предложение
„JOINT
„JOINTINERREG
VOLUNTEERING
FOR
A
SAFER
LIFE,
„СЪВМЕСТНО
С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма
VOLUNTEERING
FOR
A SAFER
LIFE, ЖИВОТ”
ROBG-332
- „СЪВМЕСТНО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО
ЗА
ПО
БЕЗОПАСЕН
на
който
тя
е
бенефициент.
РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение
ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН
ЖИВОТ”.
Договорът
за финансиране
№ 98956/ развитие
31.08.2018
Проектът се реализира
със средства
от Европейския
фонд за регионално
по г.
стартира да се изпълнява на 12.09.2018 г. и е „СЪВМЕСТНО
на стойност ДОБРОВОЛЧЕСТВО
998 815,75 евро, от
A
РУМЪНИЯ
БЪЛГАРИЯ.
Проектът
се
осъществява
от
Община
Тутракан
ЗА ПО85%
БЕЗОПАСЕН
ЖИВОТ” Договорът
за финансиране
№ регионално развитие,
г. стартира
които
са съфинансиране
от Европейския
фонд за
а вда
15%
партньорство
с
Главна
дирекция
Пожарна
безопасност
и
защита
на
населението”
към
МВР,
съфинансиране
се изпълнява ина собствено
12.09.218 г. исъфинансиране.
е на стойност
815,75
€, от които 85% сана
национално
Продължителността
изпълнениеРотна
България,
Инспекторат
за извънредни
ситуации,
и Националната
асоциация на от
проектното
предложение
е 36 развитие,
месеца.
се изпълнява
в партньорство
Европейския
фонд
за регионално
аПроектът
15 Р% Румъния
национално
и собствено
съфинансиране.
доброволците
в
Република
България.
Община
Тутракан
водещ
партньор,
както
и
Главна
дирекция
Пожарна
Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 36 месеца. безопасност
Проектът се
и изпълнява
защита внапартньорство
населението
към МВР,
Република
за извънот Община
Тутракан
водещБългария,
партньор, Инспекторат
както и Главна дирекция
редни
ситуации,
Република Румъния и Националната асоциация на доброволците в
Предвидени
са
два
панела
Пожарна безопасност и защита на населението към МВР, Република България, Инспекторат за
Република
Българияза- целите,
партньори.
Презентация
дейностите и резултатите
от проекта
и ролятана
на доброволците
партньорите в
извънредни
Република
и Националната
асоциация
Проектътситуации,
разглежда
общитеРумъния
предизвикателства,
свързани
с управлението
на
Дискусия
въпроси
и
отговори.
Република
България партньори.
риска
и реагирането
при извънредни ситуации в трансграничния регион на Румъния и България и има за цел да подобри теоретичната и практическа готовност
Проектът
разглежда
общите
предизвикателства,
свързани
управлението
риска
Прес
конференцията
ще
се състои
нада
27.11.2018
от 10,30 счаса,
в Заседателната
залаи
на местните
звена
от доброволци
и
ускори г.,
тяхната
координация
инаефективна
реагирането
при
извънредни
ситуации
в трансграничния
регион
Румъния
България
и има зана
реакция
в случай
на бедствие
региона.
Това
ще
се на
постигне
създаване
на
Общинска
администрация,
адрес:вгр.
Тутракан,
ул. Трансмариска
№31 ичрез
специализиран
център в готовност
с. Белица,
Партньорите
цел да подобри тренировъчен
теоретичната и практическа
на Община
местните Тутракан.
звена от доброволци
и да
поускори
проекта
съвместно
възможностите
за
взаимодействие
чрез
тяхната
координация
и проучат
ефективна
реакция
бедствие
в регионаили
Това
се
Моля,
да
потвърдитеще
вашето
участие
до 26 в случайг.нана
тел:
e ще анализ
на риска
в трансграничния
регион
и ще разработят
за обучения.
постигне
чрез създаване
на специализиран
тренировъчен
център в с. програма
Белица, Община
Тутракан. В
Валентина
Христова
рамките на срока на проекта, като пилотна инициатива, над 200 доброволци от
Партньорите по проекта съвместно ще проучат възможностите за взаимодействие чрез анализ на
България и Румъния ще бъдат обучени и ще придобият подходящи теоретични и
риска в трансграничния
практически
умения. регион и ще разработят програма за обучения. В рамките на срока на
проекта
като пилотна
инициатива,
над 200
доброволци
България
и Румъния
ще бъдат
обучени
Центърът
за обучение
ще бъде
първият
по от
рода
си на
Балканския
полуостров.
придобият
подходящи
практически
умения.обученията ще се провеждат в
Съчетани
сСтефанов
променени
итеоретични
координирани
процедури,
Дирще
Димитър
Кмет
на Общинаи Тутракан
уникално учебно заведение, като се осигури пълната гама от съоръжения и обоЦентърът
за обучение
ще бъде първият
по рода
си на Балканския
полуостров
Съчетани с
рудване,
необходими
за настаняване,
учебни
занятия
и придобиване
на практически
променени и координирани процедури, обученията ще се провеждат в уникално учебно заведение
умения.
Реализацията
на проекта
допринесе
за решаване
най - належащите
проблеми,
като
се осигури пълната
гама отще
съоръжения
и оборудване,
необходими
за настаняване,
учебни
свързани
с установяването
и ефективното
функциониране на доброволческите
занятия и придобиване
на практически
умения
формирования в двете страни. Проектът надхвърля съществуващата практика
за защита
на населението
прилагане
на нов
за изграждане
Реализацията
на проекта ще чрез
допринесе
за решаване
найсъвместен
належащитеподход
проблеми,
свързани с
наустановяването
по-добър експертен
опит функциониране
на местно ниво.
и ефективното
на доброволческите формирования в двете

страни. Проектът надхвърля съществуващата практика за защита на населението чрез прилагане
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www.interregrobg.eu
Проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“, e-MS code: ROBG-332
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За каузата на СУ "Йордан Йовков" - Време за пости!
благотворително са събрани 1970,48 лева П
рия", "Чайна", "Сръчности", каузата, на която е посве"Изкуство" и "Забавления", тено събитието.
в които съответно бяха
Благотворителният ба-

лаготворителен базар организира СУ
"Йордан Йовков" в
съботния 17 ноември. Събитието бе част от кампанията за набиране на
средства за подобряване
на учебната среда и интериора в училището. До края
на м.ноември, със своето
конкретно предложение,
учебното заведение ще
кандидатства по проект

Б

"Обичам моето училище",
информира директорът
Анелия Калдарева. Средствата, събрани от благотворителната кампания, изложени кулинарни изку- зар бе съпътстван от конще са собственият принос шения и сувенири - дело цертна програма подготвесъгласно критериите на на учениците и техните на също от възпитаниците
финансиращата програма.
Със съдействието на Община Тутракан, в градския
парк "Христо Ботев" от
10:00 до 13:00 часа бяха поставени 5 шатри - "Кулина-

родители, картини и стъклопис на млади художници
- възпитаници на училището. Посетителите на
благотворителния базар
можеха да избират между
десетките експонати, да
изпият чаша ароматен чай
и да научат нещо повече за

на СУ "Йордан Йовков".
В края на проявата стана
ясна и събраната суми 1970,48 лв.
Да пожелаем успех и одобрение на проекта, който ще
промени интериора в тутраканското училище.
“ТГ”

Приказки за възрастни

Амур
мур много искаше
да направи хората щастливи. Той
считаше, че за това те
трябва да се обичат.
Това според него е найголямото щастие. И той
се зачуди какво да направи.
Ще взема
да им пусна
една бомба. Това ще
бъде бомба
на любовта.
Няколко такива бомби и
цялото човечество ще се обича. За по
сигурно може би бомбите
трябва да са атомни.
И той наистина щеше
да пусне няколко атомни
бомби, ако Господ не го
беше възпрял.
- Откъде ти дойде такава идея! - ядоса се
той. - Така ще унищожиш
човечеството.
Амур възприе мъмренето много тежко, но
когато му мина отново
се замисли за щастието
на хората.
- Ще изработя топове.

А

Е, по малко хора ще направя щастливи, но какво
да се прави, трябва да
угодя на Господ!
Обаче Господ го следеше с едно око и веднага
се развика:
- Момченце, топовете
са гадна работа. Да не съм
те видял да
ги насочваш
срещу хората.
- Ами, тогава какво ще
кажеш, Господи, за пушки?
- Никакви
пушки - съвсем се разлюти Господ.
- Как да накарам хората
да се обичат тогава? огорчено каза Амур и се
скри в гората.
Там си издялка стрели
и простреля двама влюбени, които бяха излезли
на разходка. Те паднаха
един върху друг като че
ли в прегръдка.
- Е, най-сетне открих
оръжието на любовта
- доволно каза Амур и
започна да прави стрели
серийно производство.

остите са неразделна част от календара на вярващия. Мнозина се крият от капана на удоволствията поради чисто религиозни подбуди, а други
просто са решени в определените дни да пречистят
тялото и душата си от налепите на всекидневието.
Защо постим? Постите са основна част от всяка
световна религия и често вървят заедно с характерни
церемонии и практики. Временният отказ от определени напитки и храни трябва да пречисти тялото и
душата, както и да доведе до състояние на вътрешен
покой. Дните, определени за пости, предоставят също
така възможност за молитва и медитация.
Мохамед е постил, преди да му бъде разкрито съдържанието на Корана. Мойсей е постил, преди да
чуе божието слово. Исус се оттегля за 40 дена в
пустинята, за да подготви в пост своето появяване
пред обществото.
Думата "постя" (на английски - to fast, на немски fasten) произлиза от готската дума "фастан", която
означава "задържам, наблюдавам, бдя". Въпреки общата етимология, в света са познати съвсем различни
практики за съблюдаване на постите.
През Средновековието правилата по време на пости
били изключително строги: забранена била консумацията на всички месни и млечни продукти, както и
яйца, познати тогава като "течно месо". През 1491
г. оковите на религиозния ритуал са поразхлабени от
Папа Юлий III, който разрешава употребата на масло,
олио, яйца, кашкавал и мляко.
До втората половина на ХХ в. според Римокатолическата църква постенето се свързвало с приемане
на ядене само веднъж на ден. Допълнително били позволени още две леки закуски сутрин и вечер, които
обаче не бивало да превишават две унции - или 60
грама. В миналото да постят били длъжни всички на
възраст между 21 и 60 години. Отказът от месо бил
задължителен за всички над седемгодишна възраст.
В миналото представителите на западноевропейското християнство постили всяка сряда и петък от
седмицата. Сряда е денят, в който Христос е бил
предаден, а в петък, според Новия завет, Спасителят е бил разпнат. Навремето често се е случвало
възрастните да бъдат кръщавани непосредствено
преди Великден, като 40-дневният пост служил като
подготовка за големия ден.
Според католическата религия днес за истински дни
на пост се приемат само Пепеляната сряда и Разпети
петък. Тогава е позволено да се яде само веднъж, като
менюто не бива да включва месо. През останалото
време се препоръчва отказ поне от месни продукти.
Изключения се допускат за децата и подрастващите,
за по-възрастните хора, болните и професионално
натоварените.
В протестантските общности на постенето се
гледа доста критично. За европейските протестанти
въздържанието е чисто външен акт на религиозност,
който не се цени от Господ. Исус Христос вече е
пожертвал себе си на кръста, затова всяка следваща
жертва се приема за излишна. За много от протестантите обаче отказът от месо и други наслади на
Разпети петък е абсолютно закономерен.
И така време е да постим. С какво ли? Например,
с вкусни магданозови кюфтенца. Правят се лесно - с
магданоз, овесени ядки, сирене и яйца. Опитайте!

Постни рецепти

Вече сме в коледни пости,
но ако очаквате приятни гости,
сервирайте им изненада кюфтенца наречени „Наслада”
Кюфтенца, но не от месо от магданоз, е не цяло кило,
а три връзки от зелената подправка
150 грама овесена ядка.
150 грама сиренце и две яйца,
2 супени лъжици мляко и зехтин една,
щипка сол и сода - две лъжички,
превъзходно е за вашите душички.
Но да не забравяме и млечен сос
мляко кисело и още малко магданоз
Чесън, копър и зехтин
и ще бъдете на постенето ВЛАСТЕЛИН.

обяви
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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ"

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни
предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни
предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:

Процедура BG06RDNP001-19.142 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване
в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по
мащаб туристическа инфраструктура“
2. Допустими кандидати:
- Общини Тутракан и Сливо поле;
- ЮЛНЦ;
- МИГ Тутракан - Сливо поле.
3. Допустими дейности:
- Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:
- туристически информационни центрове;
- посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство;
- центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
- Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:
- туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и
предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
- туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
4. Допустими разходи:
а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти,
лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:
Първи прием: Начален срок: 19.11.2018 г. Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 04.02.2019
г. 17:00 часа.
Втори прием: Начален срок: 10.06.2019 г. Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 02.09.2019
г. 17:00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура
се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП),
чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , лично от законния
представител на кандидата или от упълномощено от него лице.
6. Бюджет на приема:
Размер на БФП по първи прием - 230 000 лева (двеста и тридесет хиляди лева).
Размер на БФП по втори прием - в рамките на остатъка от Първия прием.
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 10 000 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 200 000 лева.
- Интензитет на финансовата помощ:
- 100%, когато проектът не генерира нетни приходи;
- проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ
разходи-ползи;
- когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с
установен потенциал за генериране на нетни приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Процедура BG06RDNP001-19.140 на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле" за Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в
установяването и развитието на неселскостопански дейности”
1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от Стратегията
за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”.
2. Допустими кандидати:
- Земеделски стопани. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен
обем над 2 000 евро;
- Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона
за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията.
3. Допустими дейности:
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;
- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране
на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни
услуги /в т.ч. мобилни медицински и дентални услуги, аптеки/, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности
и услуги базирани на ИТ и др);
- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски
дейности) и други неземеделски дейности.
4. Допустими разходи:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,
хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания
за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи,
авторски права и марки.
5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:
Първи прием: Начален срок: 19.11.2018 г. Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 04.02.2019
г. 17:00 часа.
Втори прием: Начален срок: 10.06.2019 г. Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 02.09.2019
г. 17:00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура
се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП),
чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния
представител на кандидата или от упълномощено от него лице.
6. Бюджет на приема:
Размер на БФП по първи прием – 500 000 лева (петстотин хиляди лева).
Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първия прием.
7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 5 000 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 200 000 лева.
Финансовата помощ е в размер 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Интензитета може да се увеличи с 10% за проекти на млади хора до 40г. и/или на продължително безработни лица,
с регистрация в ДБТ над 1 година /Регламент 1305/2013 не определя максимална ставка по мярката. Съгласно указания
на ЕК за програмиране по мярка 6 „когато подпомагането се определя в рамките „de minimis“, държавите членки могат
да определят интензитете на помощта в съответствие с целите на своята политика, т.е до 100%. Според становище
на ЕК, когато се предоставя подпомагане за генериращи печалба проекти, интензитета следва да бъде определен по
начин, който изисква бенефициента да допринесе за финансиране на прокта, получил подпомагане поне 5%.
Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 170 000 лева.
8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.5
Критерии/Показатели
1. Посочени са конкретни задачи и отговорности на
бенефициента/
ползвателите
за
поддръжка
на
инфраструктурата.
2. Проекти, осъществявани на територията на населени места,
различни от общинския център.
3. Проекта се осъществява от НПО.
4. Проекта включва популяризиране на културно и природно
наследство.
5. Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на
работно място, по 10т на създадено работно място за
безработно лице на възраст над 55г. и/или продължително
безработно лице.
ОБЩО:

Максимален
брой точки
по
показателя
20
20
20
20
20

100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните критерии минимален
брой - 40 т.
9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Шенел Хасанова - Експерт по прилагане на СВОМР
офис: СНЦ “МИГ Тутракан - Сливо поле"
ул. „Трансмариска“ №10
Област Силистра, Община Тутракан
7600 гр. Тутракан
телефон (офис): 0878 216 111
e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат
дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Въпроси:
Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.
bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- на електронната страница на МИГ Тутракан - Сливо поле: http://mig.tutrakan-slivopole.bg/;
- в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
- на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г.
( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );
- на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/
vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)
10. Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1. Проекта е в сферата на туризма и предлага комплексна услуга
/настаняване, местна кухня, атракции за посетители и др./.
2. Проекти на земеделски стопани, насочени към разнообразяване/
диверсификация на земеделската дейност.
3. Проекта включва дейности за развитие услуги за населението и/или
занаяти.
4. Проекти на кандидати до 40 г. и/или безработни лица.
5. Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на работно
място, по 10 т. на създадено работно място за безработно лице над 55 г.
и/или продължително безработно лице.
6. Проекта предвижда използване на местни доставчици на стоки
и/или услуги.
ОБЩО:

точки
20
10
20
20
20
10
100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните критерии минимален
брой - 30 т.
9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Лице за контакт: Шенел Хасанова - Експерт по прилагане на СВОМР
офис: СНЦ “МИГ Тутракан - Сливо поле"
ул. „Трансмариска“ №10
Област Силистра, Община Тутракан
7600 гр. Тутракан
телефон (офис): 0878 216 111
e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване
до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в
срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Въпроси:
Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.
bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- на електронната страница на „МИГ Тутракан – Сливо поле“: http://mig.tutrakan-slivopole.bg/;
- в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
- на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );
- на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/
vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)
10. Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

хоби
сМях

- Честит първи сняг! - проблема в свои ръце!
весело подвикваха ортопеди, тенекеджии и гумаджии.
Две аверки си говорят:
- Муци, моят гинеколог е
-Тате, един от училище страшен пич!
ме нарече педал!
- Ама женен ли е?
- Ми, пребий го де!
- Не знам... не усетих
- Не мога тате, толкова халка да ти кажа!
е сладък...
Казанлък.
- Скъпа, за Коледа ще ти
- Тате, защо поливаш
купя ушанка.
картофите с нафта?
- От какъв зор?
- Майната им на картофи- Да не ти мръзнат уши- те... Важното е калашниците, докато ровиш нощем в те да не ръждясат.
хладилника
Не мога да разбера, защо
- Добър ден. Искам да си за гола жена казват, че
купя компас.
си показва прелестите, а
- Добър ден, господине. за гол мъж, че си показва
Компасите ще намерите срамотиите?
в югоизточния край на магазина.
И настъпи моментът на
- Аха. И да се ориенти- суровата истина - тя си
рам по мъха по дърветата, свали грима и сутиена, а
нали?
той гащите!
- Само работниците от
Мъж на преглед при ПсиВинпром с радост си взи- холог.
мат работа и за в къщи...
- Какво работите? - пита
лекарят.
- Защо политиците ни
- Автомонтьор съм.
мислят за идиоти?
- Добрее. Легнете под
- Защото гласуваме за кушетката и се отпуснете!
тях.
Кармена се провиква от
Млада пациентка се оп- банята към прислужницата:
лаква на доктора:
- Росалинда, къде е ста- Имам проблем с големи- рият парцал?
те си гърди...
- Вашият съпруг отиде до
- Спокойно, сега ще взема банката, госпожо!

Забавна астрология
Великодушният
Стрелец!
Да си припомним девиза на Стрелеца: „Аз
разбирам!" И за съчиним едно стихотворение:
Не се бои от нищо. Животните обича.
Колите му са първата мечта.
Премеждия пред него коленичат.
През рискове минава ей така.
Към седмото небе той води
след себе си една тълпа.
С големи цели хора ръководи.
Размахва шефската ръка.
Живота смята, че е цирк огромен,
а клоунът естествено е той.
Щастлив и весел, и нескромен
Стрелецът не понася никакъв застой.
Той търси мимолетни връзки.
За него е глухарче любовта.
Щом духне цветенцето да се пръсне
да разпилее нежните листа.
Той е Стрелец и стреля нависоко,
където раждат се мечти.
Усмихва се щастливо и широко,
със поглед към огромните звезди.
Та, такива работи със Стрелеца. Ще има още да си говорим за него.
Астрологът

"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

7
Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ

21 - 28.11.2018 г.

тАМ, КрАЙ реКАтА...

8

21 - 28.11.2018 г.

Старт на Ученическите игри в Главиница Откраднатата колекция
Н
И
Криминални загадки

Зам.-кметът на община Главиница Соня Петкова награди отбора-победител

Община Тутракан
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обявяват конкурс

„Клас на годината” - 2018/2019
Критерии за участие:
- допуснати до 10 неизвинени отсъствия;
- няма наложени наказания или допуснати противообществени прояви;
- реализирани по идея на класа училищни изяви;
- други участия и дейности в национални, общински и други форуми.
В надпреварата могат да участват желаещите класове от V до Х от училищата в община Тутракан.
НАГРАДАТА - екскурзия до забележителна дестинация на България.
Очакваме да заявите своето участие до 30.06.2019 г. в сградата на Община
Тутракан, стая №18 МКБППМН.
Допълнителна информация на тел: 0893411092

Докажете, че точно вие можете!

а 13 и 14 ноември т.г.
с турнир по футбол
бе даден стартът
на общинските Ученически
игри за учебната 2018/2019
година.
Турнирът бе домакинстван и се проведе на
футболното игрище в двора
на Основно училище "Св.
Св. Кирил и Методий” в с.
Сокол.
В него взеха участие
четири ученически отбора
- от СУ ”Васил Левски” гр. Главиница (два отбора),
Обединено училище ”Иван
Вазов” - с. Зафирово и ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий”
- с. Сокол. Всички те формираха и бяха разпределени
в една възрастова група
- V-VII клас. Окуражавани
от своите ръководители
и след много оспорвана и
продължителна игра изпълнена с емоции и спортен
дух, крайното класиране се
подреди по следния начин:
I-во място - СУ ”Васил
Левски”, гр. Главиница (1-ви
отбор);
II-ро място - ОУ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Сокол;
III-то място - ОбУ ”Иван
Вазов”, с. Зафирово;
Поощрителна награда
получи - вторият отбор
на СУ ”Васил Левски”, гр.
Главиница.
Община Главиница осигури наградите на участниците и награди класиралите се отбори с футболни
топки, грамоти и купи.
Наградите бяха връчени от
Соня Петкова - зам.-кмет
„Хуманитарни дейности”.
Победителите ще продължат надпреварата в
Областния кръг на Ученическите игри, който ще се
проведе през пролетта на
2019 г. в Силистра.
“ТГ”

Мамо,прочети ми!
Мецана и мравките

рай един мравуняк минала Мецана. Похапнала мравки. Кога да
си тръгва, рекла си доволна:
- Доста ми са вкусни тия
животинки! Но сега съм сита.
Утре ще намина. Повече ще
хапна.
Целият мравуняк изведнъж
настръхнал. Мравешкият
народ викнал разтревожен:
- Гледай я ти нея, хищницата върла! Сега била сита
и хиляди мравки изведнъж
налапа, а кога е гладна, няма
да й стигне целият мравуняк.
- Няма да й стигне, ако се
оставим и не се сговорим

К

как да се разправим с тая
мравоядка.
- Лошото е, гдето мечката е
силна, а ние сме слаби.
- Никак не сме слаби. Ние
сме милиони. Ако се сговорим, чудо ще направим!
Тогава знак дала най-едрата мравка.
- Спрете виковете! - мравката им рекла. - Всички с
общи сили трябва да обмислим от тоя враг страшен как
да се избавим. В подземните
стаи до една слезнете! Там
ще решим дружно какво да
направим!
Събрали се всички ра-

ботливи мравки. Мислили,
кроили, най-после решили:
край своя мравуняк да изровят дружно яма под земята.
Тънък пласт отгоре земя да
оставят. Щом за мравки дойде хищната Мецана, сама да
пропадне в дълбоката яма.
Под земята дълго мравките
дълбали. Безспир денемнощем всичките копали. Де
що има мравки, стекли се на
помощ.
Щом била готова подземната яма, най-хитрите мравки
подмамили Меца. Като ги
видяла, тя попримижала.
- Раздвижи се - рекла -

старият мравуняк! Откога ви
чакам, мои сладки мравки!
Забързала Меца и както
вървяла, в дълбоката яма
право връхлетяла.
- Олеле, що стана! - ревнала Мецана.
Мравките й рекли:
- Много клети мравки без
милост излапа. Затова те
лапна дълбоката яма, откъдето, Мецо, излизане няма!
Ран Босилек
Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

22 ноември - Ангел ИВАНОВ, Общински съветник от
БСП, ОбС-Тутракан
22 ноември - Сейфи САЛИМ, Общински съветник от
КП "Реформаторски блок", ОбС-Главиница
22 ноември - Д-р Стоянка ДИМОВА, Началник на ОАИЛ,
МБАЛ-Тутракан
23 ноември - Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан
26 ноември - Цветанка СТОЯНОВА, Кметство Нова

Черна, община Тутракан
27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус,
Тутракан
28 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГОТутракан, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-Тутракан,
Ротари Клуб Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан
28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община
Тутракан

нспектор Ду-Ду се разхождаше в първата зала на
музея. След него вървеше
уредникът и нервно говореше:
- Аз останах в музея да поработя
и да прегледам финансовите въпроси. На бюрото ми от страната на
прозореца светеше само настолна
лампа.И както си седях на бюрото
видях отдясно някаква сянка.
- Прозорецът беше ли отворен?
- Да, да беше.
- И вие не чухте никакъв шум?
- Абсолютно никакъв. По радиото звучеше някаква музика, а и аз
бях потънал в заниманията си. Като

откъснах очи от сянката, видях че
някакъв човек изскочи през прозореца. Веднага включих горната
лампа и открих, че са изчезнали
две кутии с изключително ценни
монети. Аз съм съкрушен.
- Да не мислите, че ще ме заблудите? - изсмя се инспектор Ду-Ду.
Защо инспекторът смята, че
уредникът го заблуждава?
Отговор от миналия брой: Свидетелят лъже, че прекарва времето
си в „Трите бора”. Ако беше така
щеше да знае къде е тоалетната.
Щом лъже за това, склонен е да
лъже и за останалото.

постна въпросителница
1. Кога започват Коледните пости?
а/ на 15 ноември
б/ на 15 октомври
в/ на 15 декември
2. До кога продължават Коледните пости?
а/ до 24 декември; б/ до 8 декември; в/ до 10 декември
3. На кого е разрешено да не пости?
а/ на старците; б/ на бременните; в/ на бабите
4. Какво не се яде по време на Коледните пости?
а/ мляко; б/ хляб; в/ ябълки
5. Коя е алкохолната напитка, която е разрешена?
а/ уиски; б/ вино; в/ ракия
6. Какво символизира виното?
а/ Христовата кръв; б/ напитката на боговете; в/ вселената
7. В кои дни не е разрешено да се пие вино?
а/ в понеделник и вторник; б/ в неделя; в/ в сряда и петък
8. Кога е последният ден, в който може да се яде месо?
а/ Коледни Заговезни; б/ Димитровден; в/ Никулден
9. Кога е разрешено да се яде риба?
а/ на Никулден; б/ събота; в/ неделя
10. За какво служат Коледните пости?
а/ за пречистване; б/ за отслабване; в/ за гладуване
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. А; 3. В;
4. В; 5. А; 6. В; 7. В; 8. А; 9. А; 10.А

Честит имен ден на
Екатерина Бъчварова, просветител.
Да си жива и здрава!
Наздраве!
от
групата "Да празнуваме в Тутракан!",
баба Катя, Бояна Бъчварова,
гостите на хан "Дълбока"
и от вече просветените
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