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Предстоящо

За 18-ти път - на вълните на "Речни ноти"!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ято е! Културните
събития в Тутракан
не спират въпреки
жегите и отпускарския
период. Предстои 18-ото
издание на Международния
конкурс за млади изпълнители "Речни ноти". Конкурсът, който събира от близо
и далеч много таланти. А
те... Те показват своята
певческа дарба на брега на
пълноводния Дунав, който
тихо и напевно разнася
гласовете им.
В Общинския център за
извънучилищни дейности
кипи трескава подготовка
за предстоящия певчески
празник. Там разговаряме
с директора на фестивала
Доротея БАЛЬОВСКА, от
която научаваме новостите в тазгодишното му
издание:
- 18 години, всъщност, са
пълнолетие! "Речни ноти"
стават пълнолетни вече.
Това ни прави много щаст-
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Доротея БАЛЬОВСКА - Директор на Международния конкурс
за млади изпълнители "Речни ноти"

Златните момичета!

ливи, защото успяхме да
накараме всички желаещи
изпълнители през тези години да идват и да участват в нашия конкурс. Стремим се всяка година да има
различни неща. Винаги част
от журито е различно, за да
не си помисли някой, че е на
щат в "Речни ноти".
- Какъв е съставът на
тазгодишното жури?
- Акцентувала съм върху
млади изпълнители за членове на журито. Единият
от тях е Йордан Марков вече доста утвърден изпълнител, който има няколко
издадени албума и е печелил
доста пъти награди на
"Речни ноти". Това е като
комплимент към конкурса.
Другият, който ще бъде
за пръв път жури на "Речни
ноти", е Иван Гайдаров.
Него сме го виждали в различни конфигурации - и в
дует, и като индивидуален
участник. В момента той
завършва обучението си
като студент във Великобритания, в университет, в
който се занимават с менажиране на културни събития. Той продължава да пее
и може би ще ни изненада
в първата конкурсна вечер
със своите изпълнения. В
на стр. 4

Цена 0.70 лв.

Да помогнем на Иванка!
45-годишната Иванка Илиева Ганева от с.Варненци,
община Тутракан се нуждае от спешна животоспасяваща операция на гръбначния стълб.
Сумата от 9 хиляди лева е непосилна за нея, затова
тя и майка й Спаска се обръщат към всички хора и
фирми с надежда за финансова помощ.
Нека всички заедно помогнем на Иванка!
Банка ДСК
BG75STSA93000010417316
BIC STSABGSF

Танцьорите от Главиница
представиха България
на фестивал в Сараево

окална група "Щурчета"
при
НЧ
"Н.Й.Вапцаров",
гр.Тутракан участва в
престижния Фолклорен
конкурс "Фолклорен извор",
който се проведе в периода
от 1 до 4 август т.г. в с.
Царевец, община Свищов. "В

В
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НОВИНИ
ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
През месец август т.г. стартираха организирани изнесени
приемни дни на областния управител на област Силистра
Ивелин Статев в общините. Срещите се осъществяват по
предварително уточнен график. На 13 август бе проведена
среща в гр.Главиница. На 20 август от 10:00 до 11:00 часа
ще се проведе приемната в гр.Тутракан, а на 22 август по
същото време - в Ситово.
В СТАРО СЕЛО - ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА
НЧ "Възраждане - 1940" и инициативна група организират
дарителска кампания за събиране средства за изграждане
на паметна плоча - Мемориал на отвлечените 136 староселци, жертви на румъно-чокойската власт през 1916-1918
г. Желаещите да се включат с парични средства ще получат
повече информация в читалището.
НАМАЛЯВА РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО
НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ
Разликата в заплащането на жените и мъжете в България
намалява за трета поредна година - от 15,4% през 2015 г. до
13,6% през 2017 г. Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете
за 2018 г., който беше приет от правителството. Средната
разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%.
Докладът за равнопоставеността между половете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за
повишаване на участието на жените на пазара на труда,
насърчаването на равенството в процесите на вземане на
решения. Сред приоритетните области в документа са още
борбата с насилието, основано на биологичния пол и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.
В доклада се посочва, че през 2018 г. средногодишният
брой на безработните лица на възраст 15-64 навършени
години е 170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600
са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени се е понижил с 21 000.
КРИМИНАЛЕ
49-годишен водач е установен да управлява мотопед,
нерегистриран по надлежния ред. Проверката е извършена
на 31 юли в село Калугерене. По случая е започнато бързо
производство.
51-годишен е засечен да шофира след употреба на
алкохол. На 4 август в Тутракан той бил зад волана на лек
автомобил „Рено“, когато полицейски служители го спрели
и с дрегер установили, че той шофира с 2.27 промила
алкохолно съдържание. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е
образувано досъдебно производство.
36-годишен е засечен да шофира без книжка и в едногодишния срок от наказването му по административен ред
за същото провинение. На 10 август в Тутракан той бил
зад волана на лек автомобил „Ауди“, когато бил спрян за
проверка от полицейски служители. Срещу него е започнато
бързо производство.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя - 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости" до с. Бреница 6:30, 10:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота и неделя), 11:40,
13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30, 12:30,
14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577

13.08.2019 г.

Предстои заседание на Общински съвет-Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 16 август (петък)
от 14:00 ч. ще започне редовното заседание на Общински съветГлавиница. В дневния ред
са включени пет докладни
записки внесени от кмета на общината Неждет
Джевдет.
Най-напред ще бъде допълнена Годишната про-
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грама за управление и
разпореждане с имоти
- общинска собственост.
Съветниците ще разгледат предложението за
безвъзмездно предоставяне на общински имоти
на народните читалища
на територията на общината.
Образованието е другият важен момент от
августовската сесия.

Разрешаване формирането и дофинансирането на
маломерни самостоятелни
и слети паралелки и групи
в общинските училища и
ДГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната
2019/2020 година е едната
докладната записка. Втората е предложение за утвърждаване на средищни

детски градини и училища
на територията на община Главиница, а включване
на изнесена група "Васил
Левски", с. Зафирово и
изнесена група "Пролет",
с. Звенимир към ДГ "Св.
Св. Кирил и Методий", гр.
Главиница в списъка на защитените детски градини
за предстоящата учебна
2019/2020 година е третото предложение.

Удължиха срока на бедственото
положение в Силистренско заради АЧС

ъс своя заповед областният управител Ивелин Статев
удължи до 20 август обявеното миналата седмица
бедствено положение в
Силистренско заради епидемията от африканска
чума по свинете /АЧС/.
Решението е с цел постигане на пълна координация и взаимодействие
за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на АЧС в общините Силистра, Ситово и
Главиница.
Областният управител
апелира всички институции да спазват разпорежданията, издадени на
30 юли. Със заповедта са
запознати всички компетентни органи за сведение и изпълнение.
„Контрол по заповедта
ще осъществявам лично“,
заявява областният управител Ивелин Статев.
В Областна администрация бе проведено и
поредното заседание на
Областна епизоотична комисия Силистра, свикано
от областния управител

С

Ивелин Статев. Обсъдена
бе актуалната за момента ситуация в областта,
както и конкретни заповеди за изпълнение на
територията на Ловно
стопанство „Каракуз“ по
повод АЧС.
Картината в момента в областта, описана
по информация от ОДБХ
Силистра: до този петък на територията на
свинекомплекса в село
Попина приключват всички
дейности по ликвидиране
на проблема във връзка с
регистрирания там вирус
– евтанизирани и загробени са 22 095 прасета и
фуражът за тях, унищожени са лекарствата, предстои дезинфекция. Остава
охранителният пост пред
самия комплекс. Продължават дейностите в село
Ветрен – за евтанизиране
са още 4 000 прасета (с
други около 4 000 е приключено до снощи), като
е предвидено проблемът
да бъде решен до неделя.
На екарисаж са пратени 300 кг конфискувани
от граждани хранителни

продукти от свински произход. Както е известно,
служители на ОДБХ дежурят на ГКПП. В 20-километровата зона в общините Силистра, Ситово и
Главиница предстои евтанизиране на нерегистрираните прасета. В т.нар.
заден двор са останали за
доброволно консервиране
151 прасета от списъка
на маркираните.
Регистриран е нов случай, този път с диво прасе
в село Осен. Наблюдава се
и проблемът в село Черногор с малко стопанство
на местен жител, който

те фирми (при спазване
стриктно на мерките за
биосигурност) само от
държавни и от общински
структури, и от фирми,
имащи сключен договор за
дърводобив, ще продължат
дейностите по дърводобив и транспорт на дървесината на територията
на ДГС Силистра, ДГС
Тутракан и ДЛС „Каракуз“,
чиито директори по препоръка на МЗХГ влизат в
състава на Областна епизоотична комисия, следващото заседание, на което
е на 15 август от 13 ч. в
Областна администрация

е имал издадени 5 наказателни постановления по
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
по които си е платил
глобите, но е забранено да
бъдат извеждани животните извън територията,
на която ги отглеждат.
Комисията утвърди серия от мерки с цел снабдяване на местното население с дърва за огрев
и снабдяване с дървесина
на дървопреработващи-

Силистра.
Забранява се допускането на индивидуални
посещения в горските
територии е цел събиране на отпадъчна дървесина. Директорите на
трите стопанства ще
осъществяват контрол по
изпълнение на дейностите
по дърводобив и транспорт на дървесина и по
спазване на мерките за
биосигурност, изготвени
от ОДБХ.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 12 август 2019 г.
1 продавач-консултант – средно образование;
1 търговски консултант - средно образование и
компютърна грамотност
4 оператори, дърводелски машини – основно образование
1 тракторист – основно, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – средно образование
1 продавач-консултант - основно образование и основни компютърни компетентности
2 готвачи – средно образование, професионален опит
като готвач
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК,
средно образование – (техник, механик, ел.техник).
английски език говоримо A1, компютърна грамотност,
опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език го-

воримо – B1
5 камериери – средно образование, английски език
говоримо – B1
5 рецепционисти – средно образование, английски
език говоримо – B1
5 сервитьори – средно образование, английски език
говоримо – B1
1 продавач-консултант – основно образование
2 оператори, производствена линия – основно образование
3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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До януари 2020 г. възстановяват Получаването на социални помощи
ферибота „Силистра - Кълъраш“ се обвързва с посещението на
детска градина или училище
Н
П

ай-късно до януари 2020 г. трябва
да бъде възстановена фериботната
връзка между Силистра и румънския град
Кълъраш, съобщават
от Областна администрация Силистра.
Решението е взето на
междуинституционална българо-румънска
среща с участието на
генералния директор
на ДП „Пристанищна инфраструктура“
Ангел Забуртов, Мариян Господинов – директор на дирекция
„Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“
на компанията, областният управител
на Силистра - Ивелин
Статев, представители на местната
администрация, а от
Румъния в работата
на форума се e вклю-

чил Василе Александру
от Окръжен съвет
Кълъраш.
За разлика от ГКПП
Силистра, където
има една лента за
обслужване на превозни средства, на
фериботния терминал
има четири ленти,
които осигуряват подобри условия за работа на граничните
служби. От румънска
страна гарантират,
че са в състояние в
близките месеци да
се подготвят в техническо отношение,
за да бъде пренасочен
трафикът.
За рестарта на фериботния комплекс не
са необходими административни актове и допълнителни
споразумения, освен
решение на Смесената българо-румънска
комисия за ферибот-

Средно училище "Йордан Йовков"
гр.Тутракан, област Силистра, ул. "П.Р.Славейков" 15

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 80, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед
№1020/13.08.2019 г. (публикувана, на адрес: http://souyovkov.
com/) е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична общинска собственост за
срок от 3 /три/ години, представляващ: самостоятелен обект с
№73496.500.1455.10.1 с площ от 234,00 кв.м - кухня и столова, находящ се на първи етаж в двуетажна сграда с №73496.500.1455.10,
цялата с площ от 554 кв.м, с предназначение за ученическо столово
хранене в СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, находящ се в имот
с идентификатор № 73496.500.1455 по КК и КР на гр. Тутракан.
1. Конкурсът да се проведе на 30.08.2019 г. от 11:00 часа в
кабинет №106 в сградата на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, ул.
Петко Славейков №15
2. Начална конкурсна наемна цена – 306,19 лв. /Триста и шест
лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС.
I. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ Е ПРИ
СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Обектът да се използва само с предназначение за ученическо
столово хранене, като не се допуска производството на друга
продукция, както и използването му извънучебно време за други
дейности;
2. Предлаганият асортимент да е съобразен с нормите за рационално хранене и сборника с рецепти за ученическите столове
и бюфети, утвърдени от Министерство на здравеопазването,
и съгласно изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за
здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ в сила от
15.09.2009 г.;
3. Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на
изискванията на Закона за храните и на Наредба №9 от 16.09.2011
г. на МЗХ;
4. Доставяните продукти, необходими за приготвянето на храните или готовите закуски да бъдат съпроводени със сертификат
за качество, издаден от съответните надлежни органи;
5. Да извършва дейността по организиране на столовото хранене, съобразно всички нормативни изисквания и го обвързва с
предложената оферта, при която е спечелил конкурса.
Депозитът за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. /сто
лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 29.08.2019 г. по сметка
на Община Тутракан, посочена в Заповедта.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка при директора на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан
или на тел. 0893370965;
Заповедта за откриване на конкурса и конкурсната документация са достъпни на интернет страница на http://souyovkov.com/
При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе
на 05.09.2019 г. при същите условия от 15:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 16:00 ч. на 29.08.2019 г. в кабинет 102
в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името
(фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта,
предмет на КОНКУРСА.
Допълнителна информация можете да получите на http://
souyovkov.com/, както и на тел: 0893370965 или на място в СУ
„Йордан Йовков”, гр. Тутракан.

ни превози на базата на съществуваща
двустранна спогодба,
тъй като собственикът на ферибота
– ДП „Пристанищна
инфраструктура“, е и
оператор, разполагащ
с тарифа за услугата.
Румънската страна е
в ролята на корабен
оператор – превозвач,
ползвател на ферибота, определящ разписанието за движение
на корабите.
Според представителите на ДП „Пристанищна инфраструктура“, терминалът
никога не е бил „затварян“ и не е бил
лишаван от правото
да приема кораби, но
след 2012 г. не е имало
желаещ превозвач да
се възползва от изградената с европейски
пари инфраструктура.
“ТГ”

олучаването на месечни социални помощи ще се обвърже
с редовното посещение на
детска градина или училище. Това
предвиждат промени в Правилника
за прилагане на Закона за социално
подпомагане, които бяха одобрени от
правителството. Новите разпоредби
са във връзка с приетите изменения
в законодателството. С приетите промени институциите ще получават информация и ще правят необходимата
проверка на фактите и обстоятелствата
за отпускане на помощта по служебен
ред. Това ще облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане.
Във връзка с преустановяването
на дейността на Министерството на
здравеопазването по издаването на
разрешения за лечение в чужбина,
закриването на „Фонд за лечение
на деца“ и преминаването на съответните дейности към Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК),
считано от 1 април 2019 г. се актуализира механизмът за подпомагане
на правоимащите лица за покриване
на съответните дневни и квартирни
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СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1279/08.08.2019 г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: застроен поземлен имот с площ от 315 /триста и петнадесет/ кв.м с идентификатор №73496.500.1421 по КККР на гр. Тутракан,
одобрени със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр.
София, ведно с построените в него едноетажна паянтова жилищна
сграда с идентификатор №73496.500.1421.1 с площ от 50 /петдесет/
кв.м, промишлена сграда с идентификатор №73496.500.1421.2 площ
от 14 /четиринадесет/ кв.м и промишлена сграда с идентификатор
№73496.500.1421.3 с площ от 6 /шест/ кв.м, находящ се в гр. Тутракан, ул. Петко Славейков №7, кв.40, при граници и съседи за имота:
север – улица с идентификатор №73496.500.824; изток – поземлен
имот №73496.500.1420; юг – поземлен имот №73496.500.1419; запад
– поземлени имоти №№ 73496.500.1423 и 73496.500.1422.
Начална продажна цена – 4850,00 лв. /Четири хиляди осемстотин
и петдесет лева/ без ДДС, в т.ч. стойност на земята – 2744,00 /Две
хиляди седемстотин четиридесет и четири лв./ без ДДС и на сградите
– 2106,00 /Две хиляди сто и шест /лв.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (петнадесет процента)
от обявената първоначална тръжна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 485,00 лв. /четиристотин
осемдесет и пет лева/, се внася в срок до 16:00 часа на 26.08.2019
г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в №РД-041279/08.08.2019 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности”- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация
са достъпни на официалната интернет страница на Община
Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/
NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната
документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите
могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански
дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 09.08.2019 г.
до 16:00 на 26.08.2019 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с
ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община
Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично
посочена в Заповед № №РД-04-1279/08.08.2019г.
Търгът ще се проведе на 27.08.2019 г. от 11:00 часа в заседателната
зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31.
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на
03.09.2019 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11:00 часа.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 17:00 ч. на 02.09.2019 г. (в „Информационен
център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху
плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.
egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан
- стая №32.

разходи. С промяната се продължава
установената дългогодишна практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата,

свързана с разрешаването на здравословен проблем - в случая вече от
НЗОК и от Министерството на труда
и социалната политика.
“ТГ”
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СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 80, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019г. на Общински
съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед №РД04-1281/09.08.2019г. (публикувана на сайта на Община Тутракан, на
адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публично оповестен конкурс за
учредяване на възмездно право на строеж за построяване на сгради с
разгъната застроена площ до 10050 кв. м. (десет хиляди и петдесет)
в недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи
имот с идентификатор № 73496.501.3667/УПИ-IV-3467 по ЗРП/ по
КККР на гр.Тутракан и имот с идентификатор № 73496.501.3666 /
УПИ-II-3467 по ЗРП/ / по КККР на гр.Тутракан.
Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши чрез
предоставяне в собственост на община Тутракан на самостоятелни
обекти в новопостроените сгради в имоти, общинска собственост с
идентификатор №73496.501.3667 (УПИ-IV-3467 по ЗРП) и идентификатор №73496.501.3666 (УПИ-II-3467 по ЗРП) по КККР на гр.Тутракан,
в напълно завършен вид и въведен в експлоатация, с разгъната застроена площ на обектите не по-малко от 804 (осемстотин и четири)
кв. м, представляваща начално обезщетение в размер на 8 (осем) %
от общото РЗП на бъдещите сгради, разпределено пропорционално
от магазини и гаражи, жилищни етажи и складови помещения (мази).
Проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на
обектите за обезщетение на Община Тутракан в новопостроените
сгради да се извърши от спечелилия конкурса на името на Община
Тутракан. Сградите следва да отговарят на всички законови нормативни изисквания.
Кандидатите в публично оповестения конкурс следва да предложат
минимум 8 (осем) % обезщетение от общото РЗП на бъдещите сгради, разпределено пропорционално от магазини и гаражи, жилищни
етажи и складови помещения (мази), представляващ предоставяне
в собственост на Община Тутракан на самостоятелни обекти в новопостроените сгради.
Депозит за участие- в размер на 3000,00 (три хиляди) лева,
платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, до
16,00 часа на 23.08.2019г.
Община Тутракан осигурява пълен, пряк и неограничен достъп
до документите, необходими за участие в конкурса, на интернет
страница на общината:WWW.tutrakan.egov.bg, също могат да се
получат от Дирекция „ОССД”-гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31,
срещу заплащане на такса размер на 12 лева с ДДС и представяне
на платежен документ.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
Срок за подаване на оферти до 26.08.2019г., 17.00 часа.
Други конкурсни условия:
За участие в конкурса заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
1. заявление по образец за участие в конкурса;
2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по
образец от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация.
3. декларация по образец за съгласие с конкурсните условия и с
клаузите на проекта на договор;
4. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено
лице – оригинал или заверено копие.
5. предложение по условията на конкурса;
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 26 август 2019 година, 17:00 часа. Върху
плика се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното
наименование на обекта, предмет на конкурса.
Не се допускат до участие в конкурса кандидати, чиито документи:
1. са подадени след 26 август 2019 година, 17:00 часа;
2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
3. не съдържат който и да е от документите, посочени по-горе.
До участие в конкурса не се допуска кандидат:
4. който не е внесъл депозит за участие в конкурса,
5. по чиято вина е прекратен предсрочно договор за наем на имот
– общинска собственост (когато конкурса е за наем на имот);
6. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на
настоящата наредба през последната календарна година и е отказал
да сключи договор при обстоятелствата по чл 76, ал. 1, съответно
чл. 89, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ);
7. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан.
Сума в размер на 600,00 /шестстотин/ лева по чл.38, ал.1, т.3 от
НРПУРОИ за изготвяне на пазарна оценка, които следва да се заплатят
от спечелилия конкурса участник.

регион
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Предстоящо

За 18-ти път - на вълните на "Речни ноти"!
от стр. 1
момента той работи от
няколко месеца като стажант в "Шоуто на Слави",
където се запознава отблизо с това как се прави подобно музикално предаване.
Най-вероятно ще продължи
да работи в новата телевизия на Слави Трифонов.
Негови преподаватели през
годините от Разград са
Надежда Радославова и
Кремена Кряколова. С тях
той е постигнал доста
големи успехи в певческата
си кариера.
Член на журито е Николай Текелиев, който стана
част от него година след
основаването на "Речни
ноти". Той е представител
на конкурса "Славянски базар".
- Има нещо ново, което
свързва конкурса "Славянски базар" и "Речни ноти".
Какво е то?
- Да, така е. От тази
година първият национален кръг за селекция на
изпълнители за участие в
"Славянски базар" през 2020
г. започва от "Речни ноти".
Тук ще се подбират изпълнители до 12 г. и изпълнители над 18 г. Конкурсът
в Беларус е изключително
силен. Там участва по един
представител от всяка
държава. Наградите са много добри - за първо място е
10 000 долара за големите
и 5000 долара за малките.
Миналата година в журито
на големите е бил нашият
поп изпълнител Веселин
Маринов. През годините

в това жури са били Лили
Иванова, Йорданка Христова, Тони Димитрова, а
през 2009 г., когато аз бях
член на детското жури, в
журито за големите беше
Орлин Горанов. Всяка година
имаме страхотни изпълнители, които представят
България. България е печелила първи места през
годините и в детския конкурс. Въобще, там нещата

са в други размери и може
би на световно ниво няма
друг такъв конкурс, в който
разходите на всички, които
пристигат като гост-изпълнители, се поемат от
организаторите до такава
степен, че им се плащат и
самолетните билети. Така
че, това е чест, наистина. Това е един празник и
едно събитие, чрез което
попадаш в един много раз-

личен свят. Пожелавам го
на всички!
Истината е, че през "Речни ноти" минават изключително силни изпълнители.
Това понякога е и стъпка
нагоре в тяхното израстване. Тази година имаме
участници, които са минали през телевизионните
формати, и които са се
представили блестящо в
"Гласът на България", "Х
фактор" и т.н. Докато в
тези формати един или
двама участници от хиляди имат възможности
да продължат, в "Речни
ноти" даваме много други
възможности. Освен, че
има няколко стипендии в
голямата възрастова група, даваме възможност на
много от наградените да
участват в авторитетни
международни конкурси.
Мисля, че това е доста
голяма възможност. Знам
го от доста участници в
нашия конкурс - родители и
гости, които продължават
да ни пишат години след
това какво се е случило с
техните деца и как "Речни
ноти" е бил стъпка в тяхното израстване.
- Кой последно написа
такова мнение?
- Това беше майката
на едно момченце, на име
Иван. То е от Варна. Иван
участва в нашия конкурс
преди две години и след
него израстването му е
било видимо. И наистина, в
много от конкурсите, в които го наблюдавахме, той
беше изключителен. За него
беше написана и авторска

Дневният център в с.Сокол вече е Център
за социална рехабилитация и интеграция

невният център за пълнолетни лица с увреждания
в с. Сокол, който беше
с капацитет 15 потребители се
преобразува в Център за социална рехабилитация и интеграция
(ЦСРИ), информира кметът на община Главиница Неждет Джевдет.
Така той ще предоставя почасови
услуги включващи рехабилитация,
психологическа помощ, социални
услуги и други на над 60 потребители.
Община Главиница ще осигури
безплатен транспорт на потребителите на ЦСРИ. Те ще се придвижват
от различните населени места на
общината до село Сокол и обратно
с общинските линии, осъществявани от "Общински превози" ЕООД

Д

- гр. Главиница.
Преобразуването на Центъра,
стана възможно след реализиране
на проект по Програма "Красива
България", който е внесен от Община Главиница, одобрен и изпълнен в рамките на 2018 година.
Изграждането на пристройка създаде възможност да се разкрият
допълнителни помещения за медицинския персонал, санитарни,
рехабилитационни помещения и
други, които са задължителни, за
да функционира новата услуга.
Новата дейност е форма на
социална услуга за придобиване
на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид
и степен на увреждане, както и
подкрепа на лица от различни

рискови групи, чрез целенасочени
дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.
Услугата включва разнообразни
дейности, като: рехабилитация,
социална дейност, психологическа помощ, трудотерапия, информационно-консултантска дейност
и организиране на свободното
време.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности ще се осъществяват от
специалисти, които ще съдействат

менни или с трайни увреждания,
които се удостоверяват с протоколи от ЛКК или експертно решение
на ТЕЛК, РЕЛК или НЕЛК.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават
писмено заявление в "Социално
подпомагане", гр. Главиница,
като прилагат копие от експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК.
Насочването на лицата към
ЦСРИ се извършва със заповед на
директора на Дирекция "Социално

и подкрепят потребителите и
техните близки, посредством
индивидуални и/или групови
занимания.
Потребители на услугата в
ЦСРИ, могат да бъдат лица с вре-

подпомагане", гр. Силистра.
Допълнителна информация за
начина на кандидатстване в Центъра, можете да получите на телефони: 0876991493 и 0897426618.

песен. Въобще - има смисъл
от участието в някои конкурси в България.
- Стипендиите са от
образователното министерство, нали?
- Да. Те са целогодишни,
всяко дете получава стипендия от по 1600 лв., която
се превежда от министерството на училището, в
което то учи, лично за
неговото израстване. Получават ги победителите в
четвърта възрастова група - VIII-XII клас. Там имаме
три стипендии.
- А колко участници очаквате?

- Обикновено има по над
80 участници. Нашият конкурс е през летния период,
който обикновено хората
използват за ваканция и
почивка, но въпреки това
никога не сме оставали без
необходимия брой участници. Надяваме се купонът
тази година да бъде много
голям, особено в четвърта
възрастова група. Това е
единственият конкурс в
България, в който първият
тур в тази възрастова група се провежда зад завеса
- абсолютно анонимен е - и
това привлича много вниманието на участниците.

регион
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Танцьорите от Главиница
представиха България
на фестивал в Сараево

анцьорите от Ансамбъл „Ритъм - Главиница“ с ръководител
Росен Атанасов участваха в 4-я Международен
фестивал за деца и юноши

Т

„Пазители на традициите“, който се проведе от
31 юли до 5 август 2019
г. в столицата на Босна
и Херцеговина - Сараево.
Целта на фестивала е

да съхрани традициите
и обичаите, да изгради
приятелство, а в програмата на фестивала се
даде възможност на участниците да представят
културната идентичност
на своята родина, а така
също и да ги запознае с
традициите, културата,
историята и туристическите забележителности
на Босна и Херцеговина.
В допълнение към общуването, имаше срещи
и концерти, а за участниците във фестивала
програмата даде възможност да посетят и да се
запознаят с културно-историческите паметници и
туристически красоти на
Илиджа, Сараево, Конич,
Яйце и други градове в
Босна и Херцеговина.
България бе представе-

на от Ансамбъл „Ритъм
- Главиница", а в културното събитие участваха
още танцови състави от
Албания, Черна гора, Хърватия, Сърбия, Индонезия
и други.
След турнето в Са-

раево, танцьорите се
завърнаха с много положителни емоции и нови
запознанства.
Пътуването се реализира благодарение на екипната работа между
Община Главиница, СУ

„Васил Левски“, НЧ „Христо Ботев - 1940 г.“ и
земеделските кооперации
в нашия град.
Диана КАРАЧОРОВА,
Секретар на
НЧ "Хр.Ботев-1940 г."
гр.Главиница

Приключи Лятната
Златните момичета! занималня на ОЦИД!

от стр. 1 лата страна. Фестивалът
се провежда под патронажа
изключителна конкуренция на Министерство на култус професионални певчески рата на Република Бългаансамбли, клубове и школи рия, а официални медийни
за народно пеене, наши- партньори са Българска
те момичета спечелиха национална телевизия /
златни медали в своята БНТ/, Българско национално
възрастова група и в кате- радио /БНР/, ФЕН ФОЛК ТВ
гория "Обработен фолклор" и Информационна агенция
- информира ръководителят на
групата Антония Камбурова.
Изпълнението на
песента "Ерген
деда" по музика
на Петър Льондев беше високо
оценено и предавана пряко по
Фен Фолк ТВ.
В конкурса се
включиха повече
от 300 професионални и самодейни певчески
състави от ця-

„Фокус“.
През тази седмица песента "Ерген деда" ще
звучи в ефира на детската
класация на радио СТАРТ.
На сайта на радиото ще
можете да гласувате и
подкрепите нашите талантливи момичета.
“ТГ”

а 9 август беше последният забавен ден
от Лятната занималня, организирана от
ОЦИД и Община Тутракан,
информира Сашка Атанасова, която я ръководеше.
С активното съдействие
на директора на ОЦИД Доротея Бальовска и Велислава Бояджиева, през този
един месец вниманието на
децата беше ангажирано
с различни дейности. С
риболова ги запозна Васил
Дойнов, рисуваха с Аурел

Н

Стоянов, народни танци
научиха от Чудомир Валериев, а тенис на маса
- от Момчил Василев! "Удоволствие беше да споделя

толкова прекрасни моменти с децата на Тутракан!"
- категорична на финала
на Лятната занималня е
Сашка Атанасова.
“ТГ”

общество
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Продавам
машина за отделяне на костилки
от кайсии и сини сливи.
За информация:0899 233 273

ОБЯВА
„МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“, с
финансовата подкрепа на ОП
РЧР, обявява процедура №
BG05M9OP001- 1.061 „МИГ
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” – „Приспособяване на работниците,
предприятията и предприемачите към промените,
въвеждане на социални и
нетехнологични иновации в
предприятията”
Процедурата е във връзка
с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“,
Инвестиционен приоритет 7
„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”
на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е
подобряване на организацията и условията на труд
в местни предприятия чрез
въвеждане на нови модели и системи, трансфер на
знания за въвеждане на добри практики, подобряващи
ресурсната ефективност,

производителността и конкурентоспособността, повишаване на предприемаческата
култура и нивото на знания и
умения на работодателите,
и на работниците, наетите и
самостоятелно заети лица,
за организацията на труда и
на работните процеси, вкл.
чрез нетехнологични иновации, внедряване на социални
иновации в предприятията,
насочени към безопасни и
здравословни условията на
труд, както и усъвършенстване на системите в сферата
на управление на човешките
ресурси.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ
се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския
Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от
общностите местно развитие.
Проектите ще се изпълняват
на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска
Добруджа“.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Подкрепа за практики за

5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП
и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески
умения.
Индикативният бюджет по
настоящата процедура е в
размер на 469 400 лв.
Краен срок за кандидатстване: 09.09.2019 г., 17:00
часа
Пълният комплект Условия
за кандидатстване е публикуван на следния интернет
адрес:
http://www.mig.glavinitsasitovo.org и https://еumis2020.
government.bg.
Проектните предложения
по настоящата процедура за
подбор на проекти, следва
да бъдат подадени само
по електронен път, като се
използва Информационната
система за управление и
наблюдение на средствата
от ЕС в България (ИСУН
2020) - https://eumis2020.
government.bg/, където е налично ръководство за работа
със системата.

Община Главиница, Област Силистра

Община Главиница, Област Силистра

Обявление

Обява

Община Главиница обявява публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на общински имот
с предназначение „за офис“, представляващ самостоятелен обект с сграда с идентификатор №
15031.501.1212.4.29, етаж трети на втори административен блок с площ 37,82 кв. м., разположен в имот
№ 15031.501.1212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Главиница ул.”Витоша”№
46, предмет на АЧОС № 4222/14.11.2018 г.
Търгът ще се проведе на 30.08.2019 г. от 11:00 часа
в заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница. Закупуването и
получаването на документацията се извършва всеки
работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупуването й. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги
на гражданите, етаж 1. Краен срок на закупуване на
документацията и подаване на заявления за участие
е до 16:00 часа на 29.08.2019 г.;
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 27.09.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за
участие, закупуване на тръжни документи, оглед на
обекта и подаване на заявления за участие до 16:00
часа на 26.09.2019 г.

Безработицата в Силистренско
рез м.юни постъпилите на
работа регистрирани безработни от област Силистра са 530. Започналите работа безработни без квалификация са 272,
с работническа професия - 170, а
специалистите със средно специално и висше образование - 88.
Близо половината от устроените на
работа са жени, а младежите до 29
години са 118. Заетост е осигурена
на 132 продължително безработни,
както и на 35 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар
на 247 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други
145 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост
и схеми по Оперативната програма
«Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през юни свободни работни места от работо-

П

Работа

въвеждане на гъвкави форми
на заетост;
2. Подкрепа за практики
за усъвършенстване на системите за управление на
човешките ресурси в предприятията, с акцент върху
практиките за трайно интегриране на младите хора на
работното място, по-лесното
съвместяване на професионалния, семейния и личния
живот, както и удължаване
трудовия живот на по-възрастните работници и служители;
3. Подкрепа за практики за
въвеждане на иновативни,
по-производителни и „по-зелени” модели за организация
на труда в предприятията; в
т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване
професионалния и здравния
статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
4. Подкрепа за практики,
насочени към развитие на
корпоративната социална
отговорност;

датели на територията на област
Силистра са 399, като те са с 50
повече от предходния месец.
Към края на юни в трите бюра по
труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4550. Техният
брой намалява с 250 в сравнение с
края на май. Като търсещи работа
лица са регистрирани и 210 заети,
39 учащи и 91 пенсионери.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа
– 32,2% /502 безработни лица/,
следват общините Главиница 24,0% /802/, Ситово – 18,3% /275/,
Алфатар – 18,1% /180/, Дулово
– 13,4% /1299/, Тутракан – 7,1%
/373/, и най-ниско в община Силистра – 4,8% /1119/.
Продължително безработните

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52 от Наредба № 3 за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в
изпълнение на Решения № 483 r 484 по протокол № 59/
26.06.2019 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижими имоти - частна общинска
собственост, както следва:

Публичният търг да се проведе на 30.08.2019 г. /петък/ в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“
№44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
Тръжната документация се получава всеки работен
ден от Информационния център на община Главиница.
Краен срок за закупуване на тръжна документация и
подаване на заявления за участие в търга – 29.08.2019
г. /четвъртък/ Информация за провеждане на търга
и документи за участие се съдържат в тръжната
документация.
Повторен търг при неявяване на кандидати да се
проведе на 27.09.2019 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за
участие и закупуване на тръжна документация, оглед
на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00
часа на 26.09.2019 г.
За контакти: Община Главиница, началник отдел.
„Общинска собственост“ , тел.086362128
лица (с престой на борсата над 1
година) към края на юни са 2011
(44%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях без
специалност са над 74 на сто, а
тези с основно и по-ниско образование са 71%.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без
специалност – 63%, с работнически професии – 25%, специалисти
– 12%.
Според образованието от общия
брой регистрирани безработни

в областта преобладават тези с
основно и по-ниско образование
- 57%, хората със средно образование са 35%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови
групи показва, че най-голям се
запазва относителният дял на
безработните над 50 години – 45%
от всички регистрирани, тези от 30
до 49 години са 43%, а младежите
до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата
с намалена работоспособност
“ТГ”
са 345.

Фирма набира строителни работници за
изпълнение на покривни, шпакловъчни,
бояджийски, кофражни и бетонови дейности
за обекти в гр.Тутракан.
За информация:тел.0898 511 589

Работа
Аптека "Хестия", гр.Силистра
търси да назначи магистър-фармацевт
или помощник-фармацевт.
За информация:0899 616 753 и 0899 630 780

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

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

и още нещо...

13.08.2019 г.
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ОБЯВА
„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 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГЛАВИНИЦА И СИТОВО“
Сдружение „Местна инициативна група ГлавиницаСитово 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, реги-

стрирани 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 . Д О П У СТ И М И Д Е Й НОСТИ
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
архитектурни 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, пре-

даване и възраждане на различни аспекти на културното
наследство.
8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране
на проектите.
4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
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 строително-монтажните 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 културно-исторически 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, проуч-

вания, 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, предпроектните 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
ПРОЕК ТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда един краен срок на
кандидатстване:
Краен срок: от 10.06.2019
г. до 17:00 часа на 02.09.2019 г.
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.
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 – лево-

вата 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:
19.05 - Мярка "Проучване,
съхраняване и оползотворяване на природните ресурси
и културното наследство на
територията на общините
Главиница и Ситово"
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 повисока 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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интернет в
Детски конкурс за плакат във връзка с Безплатен
двата парка на Тутракан
инициативата "Да изчистим България" О

„Да изчистим България
заедно“ стартира национален конкурс за детско
творчество под мотото
„Добрият пример“ До 5
септември деца от цялата
страна ще могат да влагат
таланта и въображението
си в изработката на плакати за участие в деня на
голямото чистене По повод
деветото издание на наймащабната доброволческа
инициатива у нас - „Да
изчистим България заедно“,
bTV Media Group организира
национален детски конкурс
за плакат на тема „Добрият пример“.
Той стартира на 9 август
и има за цел да мотивира
най-малките да творят в
името на една по-чиста и

красива природа. Участие в
конкурса могат да вземат
всички деца до 13-годишна
възраст (включително),
като изработят плакат, с
който призовават хората
в дадено населено място
(град, село, квартал, междублоково пространство,
парк, местност и т.н.) да
дадат добър пример, като
се включат в кампанията
„Да изчистим България заедно“ на 14 септември.
Основното условие, с
което младите творци
трябва да се съобразят, е
плакатът им да съдържа
информация за датата,
часа и мястото на акцията
за почистване, облагородяване или залесяване и да
бъде във формат А3 (297mm

x 420mm). Участниците са
свободни да изберат сами
техниките и инструментите, с които ще творят – от традиционните
средства до компютърните програми. Плакатите
трябва да бъдат сканирани
или снимани цветно в пълен размер и изпратени на
e-mail адрес: dobriatprimer@
btv.bg до края на конкурса
на 5 септември.
Необходимо е да бъдат
придружени с попълнена и
сканирана декларация за съгласие от страна на родителите/ настойниците за
участие на тяхното дете
в конкурса. Изпратените
творби, които отговарят
на условията на конкурса,
ще бъдат оценени от пет-

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

първа причина изтъквам
неумението да общуваме
да общуваме помежду си
по един цивилизован начин.
Като втора причина бих
изтъкнал лошата организация на труда в различните
сфери на нашия обществено-икономически живот,
откъдето следва беднотия
и всички други беди.
За наказанието
Когато човек изпадне в
беда е принуден да проси.
Такъв човек заслужава
съжаление. Другият тип
хора - крадците, трябва
да бъдат наказвани найстрого. За съжаление, към
този тип хора спадат и
някои от властимеющите,
които злоупотребяват със
служебното си положение
и ограбват безцеремонно
националното богатство.
Законът трябва да се прилага с еднаква сила, както
за малките, така и за големите крадци, в зависимост
от степента на пораженията, които са нанесли.
Политически морал

Наложилата се демокрация в България е продължение на РСО /развито
социалистическо общество/. Няма да сгрешим,
ако кажем, че РСО положи
основите на капитализма в
България.
Фактът, че целият личен
състав от висшия ръководен екип на БКП е участвал в приватизацията т.е.
съгласи се с нея, означава, че притежаващите
политическа власт, са обсебили икономиката на
страната.
За алчността
Много бедният народ може
да оскотее от наложения му
недоимък. Много богатство
придобито по нечестен начин, може да му въздейства
развращаващо.
Когато българинът забогатее, той върши един от
трите гряха: строи голяма
къща, която не му е нужна,
сменя жената или намира
любовница, а не са редки
случаите когато прави и
трите глупости накуп.

Размисли
разни...
Причини
За бедственото положение на народа български
има много причини. Според
мен, две са основните причини за бедствието. Като

т месец време тутраканци и техните
гости могат да ползчленно жури от изявени ват свободно интернет,
творци и доказани специа- когато отмарят в двата
листи в различни области. градски парка - КрайдунавСред тях са Радостина
Николова - първият български детски автор, чиито
книги се превеждат и продават в Китай, и неколкократен носител на наградата „Бисерче вълшебно“,
едно от най-обичаните
лица на bTV и дългогодишен
посланик на „Да изчистим
България заедно“ – Станислава Цалова, и детският
писател, популярен с трилогията за приключенията
на Унки Марлюнки - Иван
Раденков. Журито се допълва от Милена Радева, която
има над 120 илюстрирани
книги в цял свят и е създател на сайта „Българска
илюстрация“, както и от
Мария Пеева – главен редактор на любимия на хиляди
български семейства сайт
mamaninja.bg и щастлива
майка на четирима синове.
Те ще имат нелеката
задача да отличат найдобрите плакати по няколко критерия, сред които
оригиналност на идеята,
послание, креативност и
съответствие с поставената тема. Петнайсетте
най-открояващи се творби
ще получат пакет специални награди. Имената на
наградените участници
ще бъдат публикувани на
сайта http://daizchistim.bg/
на 12.09.2019 г.

ският и "Христо Ботев".
Тази възможност е дадена за срок от три години
след финансиран проект на
Община Тутракан от Европейската комисия.

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

Как да постигнем щастие
Българите се хвалим пред
света, че сме много умни и в
това отношение се стремим
да го докажем. Според една
неофициална статистика,
българите са на второ място след евреите по интелигентност /това не им пречи
да са най бедните в света/.
За съжаление голяма част
от нашите умници използват ума си за престъпни
цели.
Според моето скромно
мнение, ще прогресираме
като нация, ако се съревноваваме на друго поприще
да докажем, кой е най-добрият човек и всеки да се
стреми да бъде такъв - това
ще ни направи по-богати и
по-щастливи.
Представа за трагедия
Най-голямата трагедия в
човешкия живот в общуването е да служиш на неблагодарник.
Постижение
Най-голямото постижение
в човешкия живот е да се
научим да бъдем щастливи!

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

15 август - Ружди АХМЕД, Ст.счетоводител, Община щина Главиница
19 август - Атанас ХРИСТОВ, Техн.сътрудник-Домакин,
Главиница
16 август - Иван КАРАИВАНОВ, Изпълнител-огняр, Община Главиница
21 август - Анастасия ЯКОВА, Общественик, гр.
Община Тутракан
16 август - Елена АНГЕЛОВА, Домакин, Пенсионерски Тутракан
клуб, Тутракан
15 август - Успение на Пресвета Богородица
18 август - Виолета СЯРОВА, Гл.спец. ЕСГРАОН, Об- - Мария, Марияна, Мариела, Мариета, Марио,

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

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