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Величко АТАНАСОВ, Уредник в Музея на дунавския риболов и лодкостроене:

Музеят на дунавския риболов и лодкостроене визитна картичка на Тутракан
- Основателят Рачо Змеев неразбраният гений в миналото,
оценен едва днес
- "Discovery" TV ще снима
специален филм за дунавския риболов
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Музеят на дунавския
риболов и лодкостроене
е един от привлекателните обекти за туристите
в Тутракан. Освен, че е
единствен по протежението на р. Дунав в Европа,
какво интересно предлага
той на посетителите?
- Да, точно така - Музеят
на дунавския риболов и лодкостроене е единствен по
рода си по цялото течение

на р. Дунав и през тези 45
години той се превърна
във визитната картичка
на Тутракан, тъй като
привлича изключително
много туристи от цялата
страна. В последните години забелязваме и много
туристи, които идват от
цяла Европа, тъй като са
чули за него. Тази година
изпратихме материали за
телевизия "Discovery", която
на стр. 2

Г-н Сезгин Алиибрям,
Кмет на Община Ситово
има удоволствието да Ви покани
на ежегодния

Общински фолклорен
събор

"Песни и танци
от Добруджа Ситово`2019"
на 15 юни 2019 г. от 9:00 ч.
на Спортната площадка в парка
на с.Ситово

17 и 19 юни са неучебни дни
"Слънчева усмивка" и "Мелъди тийнс" З
в "Море от звезди"
В
дните от 6-ти до
9-ти юни в чудесния
град Приморско за
втора година се проведе
Международният фестивал на изкуствата "Море
от звезди". В него взеха
участие вокални формации,
певчески групи, танцови
състави и инструменталисти от България и чужбина.
Участваха и прекрасните
деца от вокалните формации "Слънчева усмивка" и
"Мелъди тийнс" с художествен ръководител Доротея
Бальовска.
За пореден път малките
изпълнители от "Слънчева
усмивка" завладяха публиката с блестящото си
изпълнение на микс от известни песни от Евровизия,
на стр. 4

аради изпитите за кандидатстване след 7-ми
клас, 17 и 19 юни ще са
неучебни за всички училища,
реши Министерството на
образованието.
Първоначално дните бяха
обявени за учебни, за да не
губят децата материал,
но заради недоволството
на учители, че сутринта
трябва да са квестори, а
следобед да преподават на
собствените си ученици,
министерството промени
позицията си и обяви дните
за неучебни.

За първи път подаването
на документи ще е изцяло
електронно - независимо
дали се подават от вкъщи
или в училище. Всяка работа
ще има индивидуален електронен баркод, за да не се
бъркат различните работи
на учениците. Тестовете
ще се проверяват вече електронно, затова, заради сканирането, децата ще трябва
да пишат с черен химикал.
Тази година изпитите по
български и математика
ще са в нов формат - без
“ТГ”
отделни модули.
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Величко АТАНАСОВ, Уредник в Музея на дунавския риболов и лодкостроене:

НОВИНИ
РИТУАЛ "БРАЧНО ДЪЛГОЛЕТИЕ" В С.ШУМЕНЦИ
ПРЕДСТОИ
Пореден ритуал „Брачно дълголетие“ предстои да бъде
проведен на 16 юни в село Шуменци. По идея на кметицата
на селото Калина Михайлова, тази година ще бъдат чествани нови „двойки“, преживели заедно 50 и повече години.
Това са празнуващите Златна сватба Костадин и Друмка
Йорданови, д-р Димитър и Иванка Иванови, Васил и Петранка Якимови, а Диамантена сватба ще имат честта да
отбележат Иван и Радка Димитрови, Никола и Петранка Якимови, Шефкъ и Афизе Алиосман, както и специалните гости
на тържеството - Тодор и Мария Георгиеви от Силистра.
СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
СТАВА 132,74 лв. ОТ 1 ЮЛИ
Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58
лв. на 132,74 лв. от 1 юли. Това предвижда приетото от
правителството Постановление за определяне на размера
на този вид пенсия. Увеличението ще повиши пенсиите на
136 500 души.
Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са
свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност,
социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.
Ще се повишат и размерите на нормативно установените
добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от
войните.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО СХЕМИТЕ ЗА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ДФ „Земеделие“ изплати допълнително близо 3 млн. лв. (2
912 012 лв.) по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2018. Финансовата подкрепа се
разпределя в пет направления между овощари и градинари,
които отглеждат продукцията си по биологичен начин.
Най-много средства, в размер на 1 211 943 лв., са платени
по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна).
По Схемата за обвързано подпомагане за плодове - сливи
и десертно грозде са преведени 371 590 лв. По Схемата
за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) са оторизирани 96 789 лв. По Схема за обвързано
подпомагане за зеленчуци стопаните са получили 861 948
лв., а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци
оранжерийно производство - 369 740 лв.
Плащането е извършено след допълнителни проверки
на земеделските стопани, които имат сертификат за биологично производство или са декларирали площи в преход
към биологично земеделие (чл. 32, ал. 5 от НАРЕДБА №
3 от 17.02.2015 г.). Овощарите и градинарите, получили
субсидиите, са доказали с документи, че са произвели и
реализирали най-малко 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г.
Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци предоставят по-високо подпомагане за първите 30 хектара (съгласно приложение №5 от Наредба 3 от 17.02.2015
г.). Ставките са определени със заповеди на министъра на
земеделието, храните и горите.
КРИМИНАЛЕ
На два сигнала са се отзовали екипи на РСПБЗН-Тутракан на 4 юни. Те са отводнили пътното платно между селата
Белица и Бреница и двора на къща в града.
36-годишен управлявал мотопед, нерегистриран по надлежния ред. Той бил засечен от пътни полицаи на 6 юни в
село Добротица. По случая е започнато бързо производство.
Лек автомобил „Фолксваген“ е отнет противозаконно
в Тутракан. Престъплението е извършено в нощта срещу 9
юни. Образувано е досъдебно производство.
30-годишен е засечен да шофира след употреба на алкохол. На 9 юни около 13:20 часа в село Суходол той бил зад
волана на джип „Гранд Чероки“, когато полицейски служители го спрели и с дрегер установили, че той шофира с 1.78
промила алкохолно съдържание. Мъжът е отказал да даде
кръвна проба. Срещу него е образувано бързо производство.
Избено помещение в село Звенимир са отводнили огнеборци от Противопожарен участък - Главиница на 9 юни
около 22:00 часа.

Музеят на дунавския риболов и лодкостроене визитна картичка на Тутракан
от стр. 1 рибари по езерото Гряка, от
ще прави специален филм Свищов имаме много интеза дунавския риболов. Тя се ресни снимки на рибари, на
свърза с нас и започнахме тайфи, а също и лодка, кояда си сътрудничим. Музеят то е доставена от Сърбия.
Залите са седем и прослесе е превърнал в пазител
на занаятите "риболов" и дяват риболова от възниква"лодкостроене", тъй като нето му до наши дни. Посевсе по-малко остават и тителите могат да видят
рибарите и лодкостроите- рибарски мрежи, кльонкове,
лите. В момента в града различни уреди, които са изимаме едва двама души, ползвани и са автентични. В
които могат да направят експозицията има само два
лодка "тутраканка". Много макета, защото няма как да
от експонатите, които са вкараме оригиналите, порав музея, вече могат да се ди размерите им. Но мога да
видят само тук - по реката кажа, че всички тези уреди
ги няма. Дори голяма част са улавяли риба и са били
от рибарите, които още действащи.
Има интериори, които
практикуват този занаят,
когато влязат инцидентно показват бита на рибарите:
в музея по една или друга т.нар. "тинта" - кухнята причина, казват: "А - това която в миналото е била
не сме го виждали... онова всекидневната стая, "чувен"
за сготвяне на рибената
го няма..."
В залите на музея сме чорба и на качамака, нара,
наредили последователно на който се ляга и пода, засцелия поминък на рибарите, тлан с черги. И демонстрино не само от Тутракан, а раме защо реално столчетаот цялото поречие на река- та са трикраки. Много хора,
та. Експонатите са събрани дори и от по-възрастните,
изключително от Тутракан, се чудят защо тия столчета
но част от тях са и от са били трикраки, но... когарумънската страна - от то посетителите дойдат в
музея - ще им разкажа.

Другата зала, която е
по-интересна, е лодкостроителницата. Тя показва на
практика как е изглеждала
работилницата на един от
известните тутракански
майстори - Филип Кенанов. Той се утвърждава
като един от прочутите
майстори-лодкостроители.
Показали сме цялото оборудване, с което са работили
рибарите. Тя си е съвсем
обикновена дърводелска работилничка, но всеки един
от инструментите е пригоден за направата на рибарската лодка.
- Рачо Змеев е човекът,
който създаде Музеят на
дунавския риболов и лодкостроене. Тази година
отбелязваме 90 години от
рождението му и 25 години
от смъртта му.
- След научната конференция „Стари места - нови
празници“, която се проведе
в Тутракан на 7 юни, открихме паметната плоча,
посветена на Рачо Змеев.
Така отбелязваме, че той
е основателят на музея и
че е дал много на Тутракан. Смея да кажа, че той

е "неразбраният гений" в
миналото и е оценен едва
днес. Ако не беше той, ако
не бяха неговите усилия,
музеят нямаше да го има. В
интерес на истината, това
на него му е коствало много
труд, много унижения... В документите, които той ни е
оставил, във фонда на музея,
когато преди време започнах
да се запознавам с неговата работа, установих, че
изграждането на музея му е
коствало много труд и дори
и унижения - само като пример ще кажа, че той е чакал
3 години, за да получи своето бюро, което е било заплатено предварително, било е
фактурирано, но той е чакал
3 години "Наркооп" да му го
достави. И е трябвало да
пише дори и до милицията,
за да може да бъде осигурено това прословуто бюро.
Така че... много подробности могат да се кажат, но
фактът е, че той е успял,
създал е този музей и го е
превърнал във визитната
картичка на Тутракан. Обиколил е изключително много
места по реката, събрал е
изключително много данни.

Изменя се Наредбата за Пчеларите подават до 15 август
медицинската експертиза заявления за плащане по НПП
равителството одобри
изменение и допълнение
на Наредбата за медицинската експертиза. Промяната е обусловена от резултатите от направения анализ на въздействието на
действащата наредба. Резултатите
от анализа доказват необходимостта от допълнително прецизиране
на текстовете при определяне на
крайния процент трайно намалена
работоспособност/вид и степен на
увреждане при лицата с повече
от едно заболяване, всяко едно,
водещо до увреждане.
Друг проблем, който се решава с
промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на
ефективен контрол по отношение
на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се
представят описателно, без да се
вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната
класификация на болестите (МКБ)
- 10 ревизия.
Целта на промените е постигането на по-пълно съответствие между
оценката на трайно намалената
работоспособност/вид и степен на
увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при

П

които са налице две или повече
увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно
намалената работоспособност/вид
и степен на увреждане е посочен
отделен процент, и най-малко две
от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид
и степен на увреждане - 50% или
над 50%.
Вписването на МКБ кода на заболяванията и на съпътстващите увреждания ще гарантира значително
по-голяма прецизност в работата
на ТЕЛК и НЕЛК.
С цел гарантиране правата на
хората с увреждания, попадащи
в групата на освидетелствани или
преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3.08.2018 г. до влизането
в сила на това постановление, се
регламентира тяхното право да
подадат заявление-декларация за
преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56 от Правилника за
устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи, като е определен
едномесечен срок от влизането в
сила на това постановление. “ТГ”

челарите, изпълнили
договорите си от Националната програма по
пчеларство (НПП) 2017-2019
г., могат да подават заявления
за плащане до 15 август в
областните дирекции на ДФ
„Земеделие“. Документи се
приемат по пет от мерките на
програмата – А, Б, В, Г и Д.
Пчеларите могат да заявят
плащане за всяка една дейност
от НПП, която са се ангажирали
да изпълнят. За да получат
финансиране те трябва да
имат валидна регистрация като
земеделски стопани и да са
подали актуална информация
в регистъра на пчелините на
БАБХ.
Подадените заявления за
плащане подлежат както на
административни проверки,
така и на проверки на място за
изпълнението на дейностите
по договора. Припомняме, че
кандидатите по Пчеларската
програма трябва да са извършили одобрените им разходи в
периода от 1 август на предходната финансова година до 31
юли на финансовата година, за
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която са кандидатствали.
Финансовата помощ по Пчеларската програма се изплаща
до 45 дни от приемането на
заявленията. Условие за получаването й е кандидатите да са
изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен
договор с фонд „Земеделие“.
Образец на заявлението за
плащане и информация за
особеностите по окомплектоване на документите могат да
бъдат намерени на сайта на ДФ
„Земеделие“.
Напомняме, че и тази година
ДФ "Земеделие" дава възможност за реализиране на одобрените инвестиции по НПП чрез
кредит, който се отпуска при
годишна лихва от 3%. Крайният срок за кандидатстване
за кредит е до 15 юли 2019 г.
Подробна информация за условията и реда за кандидатстване
можете да бъде получена на
следния адрес, а също и чрез
областните дирекции на Фонда
или на телефоните на дирекция
"Инвестиционни схеми за подпомагане" 02/81 87 216 и 02/81
“ТГ”
87 574.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 10 юни 2019 г.

Лек автомобил (на снимката) се е запалил на 10 юни
около 09:50 часа в Тутракан. Причината е техническа неизправност. Огънят обхванал и унищожил двигател, гума и
предната част на купето. Екип на местната противопожарна
служба потушил пожара, спасена е останалата част на
колата.

1 продавач-консултант – основно образование
1 монтажник, елетрооборудване – няма изискване за
заемане;
1 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
4 сервитьори – основно образование;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
кат.Ткт, Ттм;

1 лекар – висше образование „Медицина“.
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
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион
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„75 години от спасението на
българските евреи през 1943 г."

Ч „Н.Й. Вапцаров-1873”
съвместно с Областна администрация Силистра организира мероприятие на тема „75 години от
спасението на българските
евреи през 1943 г." Инициативата е част от Работна
програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия
на Република България за
Европейски съюз.
В нея са включени за из-

Н

пълнение от Областните
администрации две дейности - „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие
(през м. юни и м. ноември
2019 г.)“ и „Провеждане на
комуникационни инициативи
за представяне на културното многообразие на ЕС,
насърчаване на толерантността, превенция на езика
на омразата, в това число и

за отбелязване на приноса
на Република България в
спасяването на евреите от
Холокоста".
Тематичната среща в
Тутракан ще се проведе
на 13 юни (четвъртък), от
14:00 часа в лекционната
зала на Читалището. В
програмата са включени
откриване на гостуваща
изложба на Полски институт - София - "Хора и събития. 70 години дейност на
Държавния музей АушвицБиркенау” и мултимедийна
презентация „75 години от
спасението на българските
евреи през 1943 г.” Ученици
споделят впечатления от
посещението си в някогашния концентрационен лагер
„Аушвиц-Биркенау”.
Читалищната библиотека ще представи нова
тематична художествена,
документална и научна литература.
Подобни събития ще бъдат
проведени в гр.Главиница на
19 юни и в Ситово - на 25 юни.

СНЦ „МИГ ГлавИНИЦа - СИтово КрайдуНавСКа
добруджа" удължава СроКа за КаНдИдатСтваНе
по отвореНИ проЦедурИ за подбор На
проеКтНИ предложеНИя по МярКа 4.1.2. И 2.1
а свое заседание проведено на 31.05.2019
г., Колективният управителен орган на СНЦ
„МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“
взе решение за удължаване
срока за кандидатстване
с проекти по отворени
процедури, а именно:
- Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване №
BG06RDNP001-19.177 по
мярка 4.1.2. „Инвестиции
в земеделски стопанства
по Тематична подпрограма
за развитие на малки сто-
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панства“ от Стратегия
за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ
МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа”,
се удължава до 12.07.2019
г.
- Процедура чрез подбор
на проектни предложения с
един срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.052
по мярка 2.1. „Социалнотрудова и здравна интеграция” от Стратегия за
Водено от общностите
местно развитие – Оперативна програма Развитие
на човешките ресурси, се
удължава до 01.07.2019 г.

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020
Подробна информация за
промяната в отворените
процедури и пълен пакет
от документи може да
намерите на следните
интернет адреси:
Страницата на Информационният портал за
управление и наблюдение
на средствата от Европейският съюз https://
eumis2020.government.bg
Страницата на СНЦ
„МИГ Главиница – Ситово
Крайдунавска Добруджа“
www.mig.glavinitsa-sitovo.org

В СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

Интерактивен урок за семейството
В

рамките на Националната библиотечна
седмица проведохме
и интерактивен урок, посветен на семейството,
с учениците от 1б клас и
г-жа Ирена Проданова в
училищната библиотека.
В началото, коментирахме с децата решението
на генералната асамблея
на ООН от 1993 г., вече
26 години 15 май да се
отбелязва като Световен
ден на семейството. Зарадваха ни клипове с песните „Мама, тате и аз“,
„Песен за мама“, „Братче и
сестриче“, „Песен за семейството“. Децата запяха някои от тях и споделиха как
помагат вкъщи на своите
родители и близки.
Поговорихме и за взаимоотношенията в голямото
семейство на техния клас.
За другарската взаимопо-

мощ и за добрите приятелски отношения. Как трябва
да се отнасят помежду си,
за да няма агресия. Проследихме с интерес и кратко
видео-послание, което ни
показва един от начините

как да се справяме с тормоза в училище.
Поговорихме си още за
мързела и готованковците.
Слушахме и прочетохме
поучителната творба "Мимето" от Асен Босев, която

ни учи какви не трябва да
бъдем в реалния живот. Гледахме приказката „Рибарят
и неговата жена“ и открихме поуката, че щастието
е в дребните неща.
Говорихме за любовта
към родния дом и родителите. Прочетохме и стихотворенията "При мама и
при татко" от Чичо Стоян
и "Я кажи ми, облаче ле бяло"
от Ран Босилек.
Четейки за пореден път
произведения от наши поети, се опитахме да преосмислим всеизвестната
истина, че семейството
е всичко в този свят и
че е истинско богатство
да бъдеш обичан. Нека да
възпитаваме децата да се
подкрепят и в голямото семейство на класа, защото
всяко дете има право да
бъде щастливо!
Анка КОЗАРЕВА

Националното външно оценяване на седмокласниците предстои
818 седмокласници от 34 училища в област Силистра ще се
явят на национално външно оценяване /НВО/ по български език и
литература и по математика в края
на учебната 2018-2019 г., съобщиха от Регионалното управление по
образование в Силистра.
Този випуск е първият, който
започна в пети клас обучението
си по новия учебен план и учебни
програми и премина целия прогимназиален етап по реда на Закона за предучилищното и училищно
образование и новите държавни
образователни стандарти.
Новото тази година е, че изпитите няма да съвпадат с държавните зрелостни изпити и ще бъдат
проведени по-късно и по-близо
до края на учебната година: по
български език и литература на
17.06.2019 г., а по математиката на 19.06.2019 г. Седмокласниците
ще имат възможност да се явят по
свое желание и на изпит по чужд
език на 21 юни.
Изпитът по български език и

литература е писмен. Равнището
на компетентност на учениците
се проверява чрез тест с 26 задачи - 18 са със структуриран /
избираем/ отговор, 6 задачи са с
кратък свободен отговор, 1 задача
с разширен отговор на литературен въпрос и 1 задача изисква
учениците да напишат преразказ
на непознат текст с дидактическа
задача.
Изпитът ще се проведе в две
части. Първата част е с продължителност 60 минути, време, в
което учениците ще решават теста
с 25-те задачи. След изтичане на
времето изпитваните ще трябва
да поставят в плик бланката с
отговорите и ще получат материали за работа по 26-тата задача.
Продължителността на втората
част от изпита е 90 минути.
Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание,
включено в учебните програми
от 5 до 7 клас, като се прилагат
знанията и уменията, придобити

в обучението до 7 клас включително. Системата от задачи по
литература се определя от задължителното учебно съдържание,
включено в учебната програма
за 7 клас.
Изпитът за НВО по математика
е също писмен. Времетраенето
е 150 минути. Равнището на
компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с
25 задачи - 17 са със структуриран
отговор с четири възможности
за отговор, от които само един
е правилен; 5 задачи са с кратък свободен отговор /числов,
символен или словесен/ – от
учениците се изисква да напишат
свободни отговори, без да привеждат своето решение; 3 задачи
са разширен свободен отговор
– учениците трябва да опишат и
да аргументират изпълнението на
определена математическа задача
с аналитико-синтетичен характер.
Примерни модели на изпитните
задачи могат да бъдат видени на
страницата на МОН.

Изпитите ще започват в 9:00
часа и ще се провеждат в училищата, в които седмокласниците
учат. За учениците със специални
образователни потребности e
предвидено удължаване на изпитното време до 80 минути над
определеното.
Максималният брой точки от
теста за всеки от изпитите е 100.
Оценяването се осъществява по
стандартизирани критерии, като
всяка задача се оценява с брой
точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката
на решението на задачата. Оценките от националното външно
оценяване в края на 7 клас се
изразяват само в брой точки, без
да се приравняват към оценки.
Резултатите от националното
външно оценяване са част от балообразуването за прием в 8 клас
във всички училища.
Резултатите от външното оценяване ще са готови до 27 юни.
Учебната година за 7 клас приключва на 30 юни.
“ТГ”

21 - 23 септември 2019 г.

Куртя де Арджеш-Сибиу-Костещи
Програма
I ден - 6:30 - Отпътуване. Първата ни спирка е
манастирът Куртя де Арджеш. Легендата разказва,
че е построен от майстор, който се казвал Манол.
Когато започнал строежа, всичко построено през
деня през нощта се разрушавало докато му се присънило видение, че трябва да вгради жена в строежа,
за да остане здрав. В манастира са погребани Нягое
I Басараб и всички кралски двойки на Румъния - Крал
Карол и кралица Елизабета, Крал Фердинанд и кралица
Мария, Крал Михай и Кралица Ана. Тук се намират и
светите мощи на Филотея Търновска.
Продължаваме към един немски град в Румъния –
Херманщадт, известен още като Сибиу. Настаняване
в хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Разглеждане на Сибиу - един
от най-важните културни и религиозни центрове в
Румъния. Старият град на Сибиу е разположен на хълм
и заради запазената си средновековна атмосфера е
вписан в списъка на ЮНЕСКО през 2004 г., а през 2007
г. заедно с Люксембург е избран за културна столица
на Европа. Пешеходна обиколка на историческия център на Сибиу - крепостните стени и кули, Големия и
Малкия площад с емблематичните им сгради - Католическата църква, дворецът Брукентал, Синята къща,
Градската кула, мостът на лъжците и Готическата
катедрала, Музея на фармацията. Свободно време.
Възможност за посещение на етнографския комплекс
АСТРА. Разположен в красив парк, музеят показва
над 300 пренесени автентични румънски къщи от
всички райони на страната, характерни за различните епохи, както и църкви, мелници и обществени
сгради. Нощувка.
III ден 8:00 - Закуска. Отпътуване за с. Костещи.
Едно от чудесата на Румъния са така наречените "растящи камъни" в румънското село Костещи, окръг Вълча. Въпросните камъни се наричат трованти и местните считат, че те са живи. Заради големия интерес
на туристите през 2006г в село Костещи е създаден
единственият в страната музей на трованти под открито небе. Неговата площ е 1.1 хектара. Отпътуване.
Цена: 190 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки и закуски в хотел 2/3* в района
на Сибиу, екскурзоводско обслужване и “Снимка за
спомен” - колаж от снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва: вход за манастира - 4 леи,
галерията Брукентал в Сибиу - 12 леи, Музея на
фармацията - 15 леи
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

общество
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поетично поетично поетично
Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Мария
НЕЙКОВА,
гр. Тутракан

Васил
ТЪРПАНОВ,
гр.Тутракан

Корабът на времето
„Вие бяхте хора на държавата!“ - думи
на кап. I-ви ранг Стоян Иванов Николов - Стьопата
за 50-та годишнина на Випуск 1968 - Морско Училище
С бушприта вече в моя прозорец
чука на времето корабът.
Елате, додето е светло на двора,
здрачно – на старата палуба.
Елате, приятели! Ще ви отворя
душата си, праведно-грешната,
ще изповядам грях някому сторен нека ме съди безгрешният.
Ще ви налея, на ситно ще пием
ей тъй, напук на забраните.
Изпуснахме официалния прием предадоха ни капитаните.
Нищо! Сред втората старият даскал
ще възкреси лакърдиите,
ще го поканим на нашата маса,
ще си допием ракията.
В машинното вече е светло и тихо,
и отзвуча „вира якора!“,
и пясъкът зрънце по зрънце изтича…
честно живота проплавахме.
Приятели, дръжте се, флага не сваляй!
Имаме диря оставена!
Казват, че вече денят ни залязвал!?
Знаем и в мрака да плаваме!

Моя приятелко!
Колко страшно е да бъдеш сам в света.
Лека нощ моя приятелко, лека нощ!
В твоя сън, сигурно, всичко е тихо,
в твоя сън всичко е бяло,
твоят сън е само мечта.
Ти не знаеш какво значи сам в Живота
ти не знаеш, колко боли
без нежна ласка, без приятел дори.
Ах, как много боли.
Студени длани, като отворена рана
трепери сърцето несгрято
блуждаещ поглед в далечината
търси в сумрака, искрица надежда
Но тя е далеко, ти бягаш, гониш я
сълзите, напират в очите ти и ето го краят тя надеждата далеч отлетяла.
О, не, не искам да бъде сама,
но животът туй подари ми,
а къде е мойта вина и тайничко моля се аз:
О, Боже, помогни ми,
върни ми, надеждата моя!

Приключи конкурсът "Феерия от геометрични фигури и тела"
Петров от 3б и Мирела Йорданова
от 2а клас - СУ „Христо Ботев".
Поощрения бяха връчени на Рая
Красимирова - 2б клас, СУ „Христо
Ботев”, Федаил Ашим - 2 клас, ОУ
с. Цар Самуил и Алиса Юсеин - СУ

огромно удовлетворение,
награди и почерпка за
всички бе финализиран
Вторият общински математически
конкурс „Феерия от геометрични
фигури и тела 2019”, в който взеха
участие 74 ученици от училищата
в община Тутракан, информира
секретарят на МКБППМН - Тодорка
Ангелова.
МКБППМН благодари за голямата активност, изключителната
изобретателност, умения и прециз-
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ност при изработката на проектите.
В категория „Пана” за ученици
2-4 клас, Специална награда получи Ана-Никол Златарова от 4б клас,
СУ “Йордан Йовков”. На първо
място са Лора Яворова - 3б клас,
СУ „Христо Ботев” и Едже Шабан
от 2 клас, ОУ „Стефан Караджа" - с.
Цар Самуил.
Второто място си поделят Албена Стоянова от 2а клас - СУ “Йордан
Йовков” и Димана Иванова от СУ
„Христо Ботев", а третото - Петър

мед - 5 клас, СУ „Христо Ботев”а
третото - Тансер Танжур от ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий", с. Нова
Черна и Гюляй Шефкет - 7а клас,
СУ „Христо Ботев”.
В тази категория поощрителните
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Посрещам пролети, изпращам
и гледам как поврати се менят.
Старите прокоби изживявам
дето годините и грижите множат.
Пролетни повеи ми отнасят
мислите в далечни светове.
Завихрят се нагоре, извисяват,
но туй не ми донася изцеление.
Успокоява ме това, което върша пиша проза и нелепи стихове.
Не мога и не съм във надпревара
с корифеите на бранното поле.
Тез стихове написах при реката,
край придошлите пролетни води.
Вдъхновен оглеждах синевата
съпътстваща отлитащите дни.
Ех, ти ветре, ветре вихрогоне,
мислите ми разпиляни събери
Не буйствайте, а позиви смирете
и на прохождащата мисъл шанс й дай.
Повей и мисли разведри!

"Слънчева усмивка"
и "Мелъди тийнс"
в "Море от звезди"

"Слънчева усмивка"

„Христо Ботев.
В категория „Макети” за ученици
5-7 клас на първо място е Мартин
Венциславов - 7б клас, СУ „Христо Ботев”. Второ място заемат
Преслав Михайлов - 5а клас, СУ
“Йордан Йовков” и Фунда Мех-

награди са за Преслав Бучуков - 5б
клас, СУ „Христо Ботев” и Сабри
Асан - 5 клас, ОУ"Св.Св.Кирил и
Методий", с. Нова Черна.
Всички участници получиха
грамоти и специални тематични
книгоразпределители.

Урок по родолюбие в библиотеката
а 16 май приятно ме
зарадваха учениците
от 3 б клас и г-жа Даринка Иванова. Те пристигнаха в библиотеката, за да
подарят изработена от тях,
под ръководството на своята
учителка, книжка за „Съдбините на България“. Работили
упорито през цялата година
по проект, издирили много
исторически факти и карти.
Оцветявали, изрязвали, лепили подходящи материали,
за да направят уникални
своите творения.
Проведохме един прекрасен урок по родолюбие.
Разпитах ги за миналото на

Пролетни повеи

нашата родина, което изучават в часовете по „Човек и
общество“. Получих верни и
подробни отговори. Децата
се допълваха един друг, за
да обогатят вече дадената
информация по поставените
въпроси.
Извадих ликовете на народните будители. Показвах
всеки портрет и очаквах с
интерес как ще реагират. Гора
от ръчички! Момичетата и
момчетата се надпреварваха
да съобщят кой е посоченият
будител и какво знаят за него. си. Заразиха своята учителка налото на нашия прославен
Пролича си, че са внимавали и мен с усмивките си и ни раз- народ и изпитахме национална гордост и самочувствие.
в часовете през учебната го- вълнуваха с отговорите си.
Анка КОЗАРЕВА
Заедно се потопихме в мидина и са обогатили знанията

от стр. 1 и получиха покана да бъа "Мелъди тийнс", макар и дат специални гости в
група на по-малко от годи- следващото издание на
на, успяха да спечелят ова- фестивала "Чуйте Девин".
циите на публиката с пре- Изпълненията на децата се
красното си представяне и чуха освен от публиката на
атрактивното включване в Приморско, а също така и
песните на бийтбокс-изпъл- в Китен, където участваха
в концертната програма по
нителката Диляна.
Благодарение на усърд- случай Празника на града.
Когато се работи с проната си работа и фантасфесионалисти,
резултатичното си представяне,
талантливите тутракан- тът никога не закъснява,
чета спечелиха награда да е изводът след поредното
заснемат рекламен клип успешно участие на тутраканските изпълнители.

"Мелъди Тийнс"
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"Стари места - нови празници"
ната гъдулка“ в Русе.
В залата на Обредния
дом бяха представени 14
научни доклада на историци и етнографи от Исторически музей-Тутракан,
Регионалните исторически
музеи в Русе, Силистра и
Видин, Нов български университет, Институт за
етнология и фолклористика

а 7 и 8 юни се проведе
националната научна
конференция „Стари
места - нови празници",
организирана от Исторически музей-Тутракан и
Регионален исторически
музей-Русе.
В първия ден, конференцията бе домакинствата от
Тутракан. Тя бе открита
от директора на Историческия музей Петър Бойчев
и директора на русенския
Регионален исторически

Н

като в тях се постави фокус върху рибарите и рибарските общности, традиционните места за риболов у
нас - реки, езера, язовири,
море, върху начините за
риболов и персонажите,
обвързани с темата.
Тутраканското участие
бе с два доклада от музейните специалисти Величко
Атанасов - "Лодкостроенето в Тутракан - от миналото до наши дни" и Даниела
Иванова - "Тутракан на
европейската туристиче-

музей - проф. д-р Николай
Ненов.
Участниците бяха поздравени от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов, който им пожела
успешна работа.
Форумът бе посветен
на 45-ата годишнина от
откриването на Музея на
Дунавския риболов и лодкостроене в Тутракан,
както и по повод 50 години с Етнографски музей - БАН ска карта или за новите
от началото на популярния и Териториална дирекция празници на Тутракан". В
Фолклорен фестивал „Злат- „Държавен архив“ - Русе, конференцията участва и

Дичево празнува
дет Джевдет,
а музикален поздрав към всички
отправи и попу-

СС, Клас 125-250 и 450сс.
Състезанието бе открито от общинския кмет
Неждет Джевдет, след
което няколко часа публиката наблюдава атрактивното представяне на
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нашата съгражданка Анастасия Якова със своето
проучване "Влиянието на
румънския език в тутраканския говор".
В края на форума зам.-директорът на тутраканския
музей Екатерина НиколоваЦанева говори за живота
и делото на създателя на

Музея на дунавския риболов и лодкостроене - Рачо
Змеев. Беше прожектиран
филм с негово участие, заснет през 70-те години на
миналия век.
На финала всички се отправиха към Музея на дунавския риболов, където
бе открита паметна плоча
посветена на Рачо Змеев.
Лентата прерязаха Петър
Бойчев и проф.д-р Николай Ненов, а след като
разгледаха самия музей,
участниците имаха възможност да посетят заключителния концерт на
самодейните състави на
НЧ "Н.Й.Вапцаров".

В Царството на водните лилии

Празникаът бе открит от
Галина Ангелова

а дванадесети път село Малък Преславец бе домакин
на традиционния Празник
на водните лилии. В програмата
бяха включени фолклорно надпяване на читалищни и пенсионерски
художествени колективи от Силистренско и Русенско и състезание
за най-добър рибар за деца до 18
години. В рамките на проявата се
проведе и конкурс за детски рисунки
и творби на приложното изкуство.
"Стана традиция красивото и
нежно цвете - бялата водна лилия, и
неизчерпаемият български фолклор
да ни съберат през месец юни на
брега на река Дунав, тук при „Царството на водните лилии“, каза при
откриването на празника кметският
наместник на с.Малък Преславец Галина Ангелова. - Пожелавам на
всички участници и гости весело
настроение и се надявам, че двана-

десетото издание на празника ще
остави хубави спомени, които да Ви
връщат отново и отново тук."
Участници и присъстващи бяха
приветствани от кмета на община
Главиница Неждет Джевдет, а главният секретар на Областната администрация Елена Томова поднесе
Поздравителен адрес от името на
Областния управител Ивелин Статев.
Гости на празника бяха още Соня
Петкова - зам.-кмет на Община
Главиница и Анчо Ангелов - председател на Кооперация „Дунав 93“
в с. Малък Преславец.
Освен концертните изпълнения,
бяха наградени и победителите в
предварително обявения конкурс
за детски рисунки и приложно

Приветствие от кмета на
община Главиница
Неждет Джевдет

З

рез изминалия уикенд
жителите и гостите на главинишкото
село Дичево отбелязаха
своя празник. И тази година той бе съпътстван
със спортно състезание
- Мотокрос 2019, както
и с концертна програма
поднесена от самодейци
от селото, общината, от
Русе и Силистра. Празнуващите бяха поздравени
от кмета на Дичево Ведат Ахмед, и кмета на
община Главиница - Неж-

П

лярният
изпълнител
Сунай
Чалъков.
През
първия
ден - 8
юни, на
отлично
подготвеното трасе, своите възможности показаха състезателите от атрактивния Клас "Фрези", а
през втория - в Клас 65-85

състезателите.
В Клас 65-85 СС бяха и
най-малките състезатели - 12-годишният Павел
Доневски от Троян, който
се класира първи и 9-годишният Валери Евтимов
от Търговище останал
втори.
В Клас 125-250 победител е Ергин Ахмед от
с.Калугерене, следван
от Красимир Шиков от
с.Дичево и Преслав Василев от Силистра.
В Клас до 450сс първи е
Седат Зафиров от Русе,
втори - Христо Димитров
от Троян, а трети - Боян
Янков от Добрич.
На почетната стълбичка победителите получиха
своите награди - купи, парична премия и шампанско.

изкуство.
Празникът по традиция се провежда до езерото край селото в
близост до р. Дунав - местността е
известна като „Блато Малък Преславец”. В езерото има 46-декарова
колония на бяла водна лилия, която
според специалисти е най-голямата

у нас колония на растението. То е
със статут на застрашен вид в Червената книга на България. В района
виреят 180 висши растения, които
са около 4,8% от висшата флора
на България.
В езерото на Малък Преславец са
наблюдавани и 147 вида птици. Мястото, където се провежда празникът,
е на около 5 километра северно от
селото. До там има изградена пътна
инфраструктура. Мястото е подходящо за риболов, разходка и почивка сред природата. В кметството
на селото работи Информационен
център, в който се предлагат информационни материали, бинокли и
далекоглед за природолюбителите.
Има изградени и обозначени екопътеки. Непосредствено до езерото
се намира Рибарското селище. Мястото е много подходящо за пикник
до река Дунав. Може да се закупи
винаги прясна риба от рибарите.

общество
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Да си спомним за Рачо Змеев създател на Музея на Дунавския
риболов и лодкостроене
П
рез 2019 г. се навършват 90 години от рождението на Рачо Змеев - Почетен гражданин на
град Тутракан. Учредител
на първата музейна сбирка
за историята на Тутракан,
основател и пръв редактор
на в. „Тутракански глас”,
секретар на читалището и
председател на Общинския
съвет за култура. Удостоен
с научна степен “Кандидат
на историческите науки”.
Рачо Змеев изучава проблеми на местната, регионалната и национална
история, по които публикува – монографии, студии,
научни доклади, съобщения
и статии в местния и периодичния печат. Участва в
национални и международни

конференции. Един от инициаторите за образуването
на Съюза на краеведите в
България. Издава първото
монографично изследване за
историята на родния край
под заглавие “Тутракан”.
Дългогодишните изследвания на местния дунавски
риболов и лодкостроене,
документалните проучвания
за историята, бита, поминъка и духовната култура на
добруджанското население
завършват с откриване на
3 септември 1974 г. на уникалния и единствен в Европа
/при откриването си/ Етнографски музей “Дунавски
риболов и лодкостроене”.
Алманах на целия съзнателен живот на историка,
общественика, етнографа

и краеведа Рачо Змеев е
монографията “Риболовът
у българите”, издадена посмъртно от Исторически
музей – Тутракан.
Той е удостоен с ордените “Кирил и Методий”
– Втора и Трета степен,
„1300 години България” и
много други държавни отличия.
Житейският му път е
неизменно свързан с дългогодишна обществено–политическа, научно-изследователска и педагогическа
работа.
Рачо Змеев е личност,
оставила достойна диря с
делата си и завещала на
поколенията богато историческо наследство.
През 2019 година се на-

вършват 45 години от откриването на Етнографски
музей „Дунавски риболов
и лодкостроене“, по този
повод Исторически музейТутракан и Етнографски
музей „Дунавски риболов
и лодкостроене“ организират Национална научна
конференция с международ-

но участие „Стари места
- нови празници“. Първият
ден от научния форум ще
се проведе на 7 юни в Обреден дом-Тутракан. В края
на първата работна сесия,
от 17.00 часа ще почетем краеведа, историка,
общественика, Почетния
гражданин на град Тутра-

кан – Рачо Змеев като ще
се излъчи филма „Риболов“,
с негово участие. След
което в негова чест ще
бъде поставена паметна
плоча на Етнографски музей
„Дунавски риболов и лодкостроене“.
Исторически музейТутракан

В Тутракан представиха първата
поетична книга на Виолета Петрова
М
нейното творчество е вярата в доброто и едно от
нейните стихове се казва
„Доброто остава”, написано през миналата година.
В залата на Ритуалния
дом на промоцията на книгата дойдоха местни творци от литературния клуб
в Тутракан при Читалище
„Никола Йонков Вапцаров
1873”, гости от Исперих
и от родното село на поетесата - Старо село.
Рецитирани бяха нейни
стихотворения и изпълнени

сМЯХ
Заумирал един пустиняк.
Докторът го питал: - Щеш
ли да си дариш органите?
- Щем - рекъл оня. Чернио
дроб го давам на баджанака, да мое да млати повече
рикия. Сърцето на тъщата, оти она нема. А онаа
работа на балдъзата, да
умре от яд, коги види кво е
изпущила, като ми не даде...

ракия. Тази за кафе казала:
- Аз съм по-хубава...
Ракиената: - Може и да си
по-хубава, ама с теб никой
не се чука.

- Ама, вярно ли това
е нов модел телефон за
селфи?
- Е, няма да те лъжа сега!
- Е, що толкоз прилича на
пистолет?
Третокласник се прибира
- А бе, стига пита! Усмихот училище, облян в сълзи: ни се и се щракни!
- Татеее, имам двойка по
българскииии...
- Къде ще ходиш?
- Що така, бе тате?
- В делфинарника.
- Ми, учителката ни даде
- Делфинариум се казва.
изречение "Мими влезе в
- Баба ти на село свинете
гората с Гошо и излезе с в свинариум ли ги гледа?
Иво. Каква е Мими?"
- Ми, ку*ва, каква да е?
Катаджия към шофьор:
- И аз така казах, пък
- Защо превишихте скогоспожата вика, че била ростта?
подлог...
- Исках да се прибера
вкъщи по-бързо, преди да е
- Скъпи, направих ти па- подействала водката.
лачинки като извинение, че
снощи ти ударих колата.
Срещат се два микроба.
- Кааакво си направила?! Единият казва:
- Палачинки...
- Защо си такъв блед, на
нищо не приличаш?
Японец разглеждал руски
Вторият отговаря:
камион... цъка и се чуди...
- Слушай, стой по-дале- Какво ли няма да из- че, че съм пипнал някакъв
мислят тия руснаци само антибиотик.
и само да не правят пътища...
В дискотеката: - Госпожице, може ли един танц?
Две чашки си говорели,
- Да, само няма да пушиш
едната за кафе, другата за в леглото!

творби на пиано от възпитаници на музикалния клуб
„Амфион". Цветана Иванова
- родственица на поетесата и председател на Пенсионерския клуб „Надежда”
в Исперих изпълни хубава
песен по стихотворение на
Виолета Петрова.
Сърдечни поздравления
поднесе на авторката Цветанка Николова - председател на Културната организация „Старо село - живот
и традиции". Поздравления
тя получи и от членовете

на Литературния клуб в
Тутракан.
Нови творчески успехи й
пожела председателят на
Литературен клуб „Петя
Йорданова” в Исперих - Ангел Николов, който й подари
книга.
Развълнувана, поетесата
благодари на всички за вниманието. Тя продължава да
твори неспирно, с вдъхновение своите съдържателни автографи на гостите на телите на поезията.
стихове, които достигат дебютната си стихосбирАнгел НИКОЛОВ,
до всяка човешка душа.
ка, която зарадва почитагр.Исперих
Виолета Петрова раздаде

Забавна астрология
Близнаци
1. Близнаците не обичат конфликтите и обикновено се оттеглят от спора, преди атмосферата да
са е нагорещила твърде много.
2. Ако обаче притиснете Близнаците в ъгъла, те, без колебание, ще
се хвърлят срещу вас.
3. Близнаците са изключително лоялни - и в работата, и в отношенията с приятелите, и в семейството.
4. Умът на Близнаците вечно е зает с нови идеи и планове.
5. Близнаците са независими и не могат да бъдат контролирани.
6. Близнаците са наблюдателни и черпят нови знания отвсякъде
и от всеки.
7. Близнаците обичат флирта и им липсва, ако постоянният им партньор изведнъж реши, че флиртът вече не е необходим, че е излишен.
8. Ако обичате да се оплаквате, стойте далече от Близнаците.
Представителите на тази зодия не могат да понасят хората, които
вечно мрънкат.
9. Близнаците обичат да общуват с хора, които ги провокират да
мислят, да коментират, да развиват ума си...
10. Искате честен отговор на своя въпрос? Тогава попитайте представител на Близнаците. И бъдете сигурни, че той ще ви каже точно
това, което мисли.
11. Близнаците държат на своите приятели. На тях винаги и за
всичко може да се разчита.
12. Близнаците имат дар слово. Те просто могат да говоря за
всичко. С всеки.
13. Представителите на тази зодия са неуморими. Те винаги са
готови за пътешествия, приключения, нови изживявания.
14. Емоциите на Близнаците се сменят рязко - от положителни към
негативни, и обратното.
15. Близнаците са се научили да пазят сърцето си. Последното,
което може да се каже за тях, е, че действат необмислено.
16. Те не бързат да се обвържат, но решат ли го, е за цял живот.
17. Саркастични са понякога и имат остро чувство за хумор. Но в
никакъв случай не са злонамерени. Просто езикът и изказът им са
такива. 1
8. Близнаците се адаптират лесно към промените и към новата
среда.

СУДОКУ

узикален клуб
„Амфион”-Тутракан
организира поетична вечер, в която местната
поетеса, родената през
1962 г., Виолета Петрова
представи първата си стихосбирка „Всичко”. Много
добра организация за литературната среща беше създадена от Галина Ненова,
която беше написала увода
на книгата и води незабравимата среща. Редактор на
книгата е Константинос
Марицас. Характерно за

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

11- 19.06. 2019 г.

общество

7

О Б Я В А
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“
ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
МЯРКА 19.05. „ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО“
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.209 по
Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и
културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“
Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основната цел на процедурата:
Целите на мярката са насочени към развитието и популяризирането на природните ресурси и културноисторическото наследство на територията на общините Главиница и Ситово. Ще се насърчи създаването
на партньорства и постигане на сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в
областта на опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, организиране на тематични акции
и събития, насочени към активизиране на местната общност и популяризиране на проектите.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на
територията на общините Главиница и Ситово“
2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси
и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“, финансирана по Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са:
1. Община Главиница;
2. Община Ситово;
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
5. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
6. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на община Главиница или община Ситово.
3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1 . Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление
на места по НАТУРА 2000 или други места с висока природна стойност (пейзаж, екологична, геоложка и
геоморфоложка), както и с културна, археологическа и архитектурна стойности.
2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото
развитие.
3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство:
а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по
Закона за защитените територии:
б) Прилагане на дейности в Защитени територии, които нямат одобрени Планове за управление, съобразени със заповедите им за обявяване, след съгласуване с компетентни органи.
в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за
биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;
д) Дейности, свързани с опазване на вековни дървета;
е) Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, които не
са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със селския фолклор и
обичаи, или са част от селския пейзаж.
4. Дейности за опазване и възстановяване на традиционния селски пейзаж
5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане.
6. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване и обновяване на природното и културно
наследство на територията.
7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното
наследство.
8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1.1) Разходи за полева инвентаризация/проучване на физически блокове в територии с висока природна
стойност.
2) Разходи, свързани с проучване, провеждане на археологически разкопки, консервиране и/или възстановяване на паметници на културата с местно значение.
3) Разходи за устройство и развитие инфраструктурата на туристически зони.
4) Разходи за обучение и подготовка на водачи и аниматори.
5) Разходи за почистване на териториите от ТБО.
6) Разходи за създаване на местна туристическа и културна инфраструктура, извън тези, които са допустими по мярка 7.5 от Стратегията на МИГ.
7) Реконструкция на съществуващите характерни елементи на територията на МИГ, реставриране и
консервиране.
- Разходи, свързани с прякото изпълнение на реставрационните, строително-ремонтните и строителномонтажните дейности;
- Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи.
8) Разходи за създаване, съхраняване и обогатяване на сбирки (природни, исторически, етнографски
и др.)
9) Разходи за почистване, съхраняване, възстановяване и поддържане на значими природни и културноисторически обекти, в т.ч. археологически, както и терените около тях.
10) Разходи за изготвяне на информационни материали - плакати, статии, радио и телевизионни предавания, атласи и карти на територията, табели и др.
11) Закупуване на оборудване и обзавеждане на сгради, които са част от културното наследство.
12) Разходи за проучвания и изработване на материали за идентифициране, документиране, изследване
и/или съхраняване на нематериалното културно наследство.
13) Разходи за провеждане на фестивали, събори, организиране на изложби, семинари.

14) Разходи за изграждане на партньорства и създаване на мрежи между различни културни институции/
музеи, музейни сбирки, читалища, общини, НПО и частни лица/
15) Общи разходи, свързани с: консултации, проучвания, стратегии, хонорари за правни услуги, архитекти,
инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване
и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи,
такси и разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта в общ размер на 12 %
от допустимите разходи.
16) Консултациите, пред-проектните изследвания, подготовка и окомплектоване на пакета от документи
за кандидатстване и консултантските услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта
до изплащане на помощта, като не могат да надвишават 5 % от сумата на допустимите разходи.
Финансова помощ за предварителни разходи, свързани с подготовка на проектно предложение се предоставя само в случаите, когато същите са извършени действително и са направени не по-рано от една
година преди датата на кандидатстване.
5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда един краен срок на кандидатстване:
Краен срок: от 10.06.2019 г. до 17:00 часа на 05.08.2019 г.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата
процедура се извършва по изцяло електронен път чрез нформационната 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.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията на
кандидатстване до 3/три/ седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само по електронната поща :
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджетът по настоящата процедура е: 146 450 лева.
7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ
Минимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 3 000 евро 5867,40 лева.
Максимален размер на допустимите разходи – левовата равностойност на 200 000 евро - 391 160 лева .
Размер на финансовата помощ:
Не повече от левовата равностойност на 35 000 евро за един проект - 68 453 лева.
Интензитетът на финансовата помощ е в размер на:
- до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и
проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
- до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
- до 60 на сто - когато получател е частно лице;
- до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза
8. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:
1. Проектът води до утвърждаване на териториалната идентичност чрез създаване на местен материален
и/или нематериален туристически продукт и/или местно събитие - 10 точки
2. Проектът цели проучване, съхраняване, възстановяване и обновяване на културното и/или природното
наследство на територията на МИГ - 10 точки
3. Проектът се изпълнява в населени места от двете общини - 25 точки
4. Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с
висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000 - 20 точки
5. Проектът включва разработване на туристически и/или интерпретационни програми и подготовка на
водачи и аниматори за тяхното прилагане. - 10 точки
6. Проектът включва дейности, осъществявани чрез иновативни, интегрирани и интерактивни подходи
- 15 точки
7. Проектът насърчава социални и културни взаимодействия в мултикултурната среда и включва дейности
с участие на представители от всички етноси на територията - 10 точки
ОБЩО - 100 точки
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап
техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.
В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще
бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и
по следния критерий:
- Крайната оценка по критерий „2. Проектът цели проучване, съхраняване възстановяване и обновяване
на културното и/или природното наследство на територията на МИГ“
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава
предимство на проекта/ите, получил/и по-висока оценка/и по следния критерий:
- Крайната оценка по критерий „4. Проектът включва възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие в зони с висока природна стойност, вкл. в зони по европейската мрежа Натура 2000“
9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Лице за контакт:
Данка Милчева – Изпълнителен директор, тел. 0884 459 599;
е-mail: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
адрес: гр.Главиница, обл.Силистра, ул.”Дунав” 13а
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
- на сайта на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” http://www.mig.glavinitsa.org./;
- на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.
government.bg/
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) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

Спортно майско ехо
5-ти до 12-ти клас от училищата на
територията на община Тутракан.
Това е турнирът, в който децата
показват своите умения в дисциплините скок от място, хвърляне
на медицинска топка и крос на

акто всяка година Община
Тутракан се постара да
организира множество и
разнообразни спортни събития за
всички - от малки до големи, през
м.май - месецът на българския
спорт.
Първото спортно събитие - тенис
на маса, се проведе на 7 май и в
него участваха учениците от прогимназиален и гимназиален етап
от всички училища на територията
на общината.
В двудневния турнир по волейбол за възрастни проведен на 9
и 10 май се състезаваха общо 6
отбора. Гостите от гр.Главиница
грабнаха купата и първото място
в турнира, а другите две места
останаха за отбор „Младо пиво” и
отбор „Варненци”.
На 16 и 17 май се проведе
градският турнир по футбол за
възрастни. След оспорвани срещи
между деветте отбора, при различни метеорологични условия

К

- в дъжд и кал, след първия ден
останаха 5 отбора. Втория ден на
футболния турнир се проведе в
зала и бяха излъчени победителите. Първи е отбор „Ромарио”,
на второ място останаха гостите
от „Главиница”, а на трето място отборът на „Полиция - Тутракан”.
„Тутраканиада” е другото традиционно състезание за децата от

11- 19.06. 2019 г.

тев”, гр. Тутракан.
Турнирът по „Стрийтбол” е сравнително нов в град Тутракан, но чакан с голямо нетърпение от всички
почитатели на баскетболния спорт.
Участие в него взеха 6 отбора като
победител е отбор „Младо пиво”,
втори - „Trash Brothers”, а трети „Безгрешните”.
На 22-ри май се състоя състе-

завзеха родните стадиони и се
класираха за финалните етапи
по футбол от Ученическите игри
2018-2019 организирани от МОН,
ММС, и БАСУ, които се проведоха в

300 м за момичетата и 600 м за
момчетата. Купата за комплексен занието „Бързи, смели, сръчни”
шампион тази година грабнаха за децата от начален етап на обувъзпитаниците на СУ „Христо Бо- чение от училищата в Тутраканска
община. Един спортен празник
преминал под звуците на детски
смях, забава и много усмивки, а
както всеки път и сега Община Тутракан подари на всички участници
в игрите по един подарък.
Същото състезание - „Бързи,
смели, сръчни”, но за децата от
детските градини се проведе на
28-ми май. Малчуганите скачаха,
викаха, играха и се забавляваха,
а накрая им беше подарена и по
една топка, за да имат спомен от
този хубав празник.
Паралелно с това момчетата
от 5-7 клас от СУ „Христо Ботев”

Йовков” и Община Тутракан.
При добри метеорологични
условия ще се организира регата
по река Дунав по повод Международния ден на реката. За 23-ти юни

гр. Долна Баня в периода 5-9 юни. е предвиден и турнир по „Спортен
През месец юни ни очакват риболов” за деца.
още нови спортни мероприятия.
Васил ДОЙНОВ,
Започнахме още на 7-ми с новото
мл.експерт "Младежки
състезание по „Спортно ориентидейности и спорт",
ране” организирано от СУ „Йордан
Община Тутракан

Турнир по спортно ориентиране

Футболният отбор на СУ "Христо Ботев"-Тутракан във възрастовата група 5-7
клас участва на финалите на Ученическите спортни игри, които се проведоха в
столицата София и се класира на 6-то място. Треньор на отбора е Ивелин Спасов.

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъстезание по спортно
ориентиране се проведе
на 7 юни в СУ "Йордан
Йовков" - Тутракан. То е продължение на организираните
благотворителните каузи, част
от проекта "Обичам моето училище", чрез които се набират
средства за ремонт на класните
стаи и фоайетата. В случая,

С

таксата за участие ще бъде
част от тях.
Главен организатор е учителката Мария Николова - ръководител на Клуб по спортно ориентиране в средното училище.
Маршрутът на състезанието
бе на територията на СУ "Йордан Йовков" с няколко обособени пункта за преминаване и
перфориране на състезателните карти. В него участваха

65 ученици от 2-ри до 11-ти
клас от СУ „Йордан Йовков“,
СУ „ Христо Ботев“ и ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ - с. Нова
Черна.
Съорганизатор на състезанието е Спортен клуб „Компаскрос“, гр. Русе, както и Община
Тутракан, която осигури наградния фонд за победителите.
В групата на начален етап
на обучение (момичета) първа

е Ралица Инджева от 2б клас,
втора - Ана-Никол Златарова
от 4б клас, а трета - Ана-Мария
Атанасова от 4б клас.
При момчетата в същата възрастова група първи е Семир
Сенами от 2б клас, следван от
Даниел Георгиев от 4б клас и
Денислав Вълев от 4б клас.
В прогимназиален етап, при
момичетата, на първо място
е Гергана Петрова от 5б клас,
на второ - Калина Куцарова от

5а клас, а на трето - Елеонора
Христова от 5а клас, СУ „Христо Ботев". При момчетата първи
е Фетин Юсеин от 7б клас,
следван от Берксан Джавит
от 6а клас и Диян Весков от
7б клас.
При най-голямата възрастова група - гимназиален етап,

при момичета победи Фунда
Вели от 9б клас, на второ
място е Николета Младенова
от 9а клас и на трето - Диляра
Рашидова от 9б клас. Първи
при момчетата е Дамян Лазаров от 8б клас, втори - Красен
Неделчев от 8а клас и трети
- Донован Петров от 8а клас.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 юни - Петьо СТОЙЧЕВ, Ст. счетоводител, Община ходи", Община Главиница
15 юни - Велина ХРИСТОВА, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан; ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 юни - Диана СПИРИДОНОВА, ТС "Борис Илиев", НЧ НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 юни - Ирена ВЪЛЧЕВА, НЧ "Просвета", с. Стефан
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
15 юни - Йорданка МАРКОВА, Ст.спец. "Местни при- Караджа, община Главиница
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