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Заседания на местните парламенти:

Приета е новата щатна структура
на общинската администрация
Калина ГРЪНЧАРОВА
приемане на две допълнителни точки към дневния ред започна февруарското заседание на Общински
съвет-Тутракан. Предложението
на кмета д-р Димитър Стефанов
бе за приемане на тригодишна
бюджетната прогноза за местните
дейности на община Тутракан и
даване на съгласие от Общинския
съвет за поставяне на паметна
плоча в терен публична общинска
собственост в с. Старо село.
Най-напред бе избран регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на „МБАЛ - Тутра-

С

25-ма са под карантина в
Силистренско заради коронавируса
25 души, пристигнали от
Китай, Италия и Тайланд, са
под наблюдение в момента
в Силистренско в 14-дневния карантинен срок заради

коронавирус. Това съобщи
директорът на Регионалната
здравна инспекция в Силистра д-р Теодора Начева.
на стр. 3

Вицепрезидентът Илияна ЙОТОВА в Тутракан:

Необходим е рестарт
на държавата

на стр. 3

Силвия КАЦАРОВА:

Живот като на кино
или зов за любов
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Топъл дъжд”, „Големият кораб
минава”, „Бяла въздишка“, „Обичам те” – емблематичните песни
на едно от големите имена на
българската поп музика Силвия
Кацарова звучаха в Тутракан по
време на представянето на автобиографичната книга на певицата
„Мой свят...”, която излезе от печат
в края на миналата година.
Силвия Кацарова е един истински приятел на Тутракан, тя е сред
изпълнителите, които винаги са
при своите фенове по време на
празничната лятна седмица „Огненият Дунав” и други културни
събития.
Впечатляваща бе срещата й с
младите пеещи таланти на крайдунавския град - Вокална група
„Слънчева усмивка” с ръководител
Доротея Бальовска и Вокална
на стр. 5

Вицепрезидентът Илияна Йотова се срещна с посланика за един ден Никол Георгиева и
кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов

Калина ГРЪНЧАРОВА
ицепрезидентът Илияна
Йотова посети Тутракан
на 27 февруари. Поводът
- инициативата на британското
посолство "Посланик за един ден",
която преминава и под патронажа
на българския вицепрезидент.
Най-напред, по стара българска
традиция, тя бе посрещната с хляб
и сол в СУ "Христо Ботев”, където
се срещна с ръководството на училището, с Клуб "Млад журналист"
и осмокласниците.
В инициативата "Посланик за

В

на стр. 4

Мили дами от
община Тутракан,
За мен е удоволствие да Ви
поздравя с Вашия прекрасен
празник! Нека в този ден нашето
уважение, нашата обич,
признателност и благодарност
бъдат най-скъпият подарък за
всички Вас!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ,
Кмет на Община Тутракан

Скъпи жени от
община Тутракан!
Честит празник на всички
вас,
които създавате живот,
носите радост и
сбъдвате мечти!
Вие правите земното ни
битие пълноценно,
смислено и красиво!
Желая ви щастие и обич!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Скъпи жени от
община Ситово!
Празникът е още един повод да
засвидетелстваме нашето уважение и
признателност към Вашата всеотдайност
като майки, съпруги и дъщери!
Желаем на Вас и семействата Ви здраве и
щастливи дни, изпълнени с
вдъхновение и успехи!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Уважаеми дами
от община Главиница!
Приемете нашите
сърдечни пожелания по случай
Вашия хубав празник!
Бъдете нежни и красиви,
възторжени и вдъхновени!
Съхранете женствеността и
лъчезарието си!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

регион
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Очаквайте:

НОВИНИ
КРИМИНАЛЕ
44-годишен мъж е задържан за оказване на съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по
опазване на обществения ред. На 25 февруари в Тутракан
полицейски служители посетили мъжа, за да му връчат акт
по наредба на общината, но той побягнал, не изпълнил
полицейско разпореждане и оказал съпротива при задържането си. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е
досъдебно производство.
Пожар в сухи треви в района на Главиница са погасили огнеборци от Противопожарния участък в града. Няма
материални щети.
39-годишен управлявал лек автомобил „Опел“ с регистрационни табели, издадени за друго МПС. Той бил засечен
от полицейски служители вчера в село Искра. По случая е
започнато бързо производство.
35-годишен е заподозрян в противозаконно отнемане на
МПС. Според информацията към момента, във вечерните
часове на 28 февруари в село Коларово той отнел лек
автомобил „Пежо“, с който катастрофирал по-късно през
нощта в близост до разклона за село Ситово. Мъжът, който
е неправоспособен, е пострадал леко при произшествието.
Образувано е досъдебно производство.
В Тутракан на 29 февруари екип на местната противопожарна служба е погасил пожар в сметище. Няма материални
загуби.
С 2.01 промила алкохолна концентрация 43-годишен
управлявал лек автомобил „Опел“. Пътни полицаи го спрели
на 03 март около 01:15 часа по ул. „Христо Ботев“ в Тутракан
и го тествали с дрегер. Водачът е отказал да даде кръвна
проба. Образувано е бързо производство.
Бързо производство е образувано и срещу 31-годишен,
засечен да шофира под въздействие на дрога. На 3 март около 21:30 часа по ул. "Силистра" в Тутракан той управлявал
лек автомобил „Шевролет“, когото полицейски служители го
спрели за проверка. С техническо средство било установено,
че шофира след употреба на амфетамин. Отказал е да даде
кръвна проба. Срещу него е започнато бързо производство.

Продавам
сливова градина в с.Сяново
За справки на тел.: 0899 501 839

Работа

Фирма "Дълбокови - 2008” ЕООД
търси да назначи сервитьор
За кандидатстване:
0899 88 50 10 - Нело Дълбоков

"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, 13:40, 14:45, 17:15 и 18:00 ч.
За Русе - 7:30 (без събота и неделя), 7:40, 9:40, 10:30,
12:30,13:40, 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 11:45
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

Филм за Тутраканската епопея
В
навечерието на Националния празник на
Република България,
екип на Военния телевизионен канал засне кадри
от Тутракан и експозиция
„Тутраканска епопея“, които представят Първата
световна война и епичната
битка за Тутракан.
Директорът на Исторически музей - Тутракан,
Петър Бойчев - изследовател и специалист по военна
история разказа интересни
факти, свързани с хода на
битката, победата и отзвука.
Предаването "Щрихи от
миналото" ще е посветено
на Добруджанския фронт и
ще се излъчи на 17 март от
17:30 часа.

Служители на РУ-Тутракан задържаха
26-годишен по подозрение
в притежание на наркотици
С
лужители на РУ-Тутракан установиха и
задържаха 26-годишен
местен жител, заподозрян
в притежание на наркотични вещества. На 25
февруари в дома на мъжа

полицаите са извършили
процесуално-следствени
действия, в резултат на
които открили две полиетиленови торбички, съдържащи съответно 158.3
грама и 126.2 грама суха

листна маса, идентифицирана като канабис с полеви
наркотест.
В къщата бил намерен и
един боеприпас 22 калибър
за огнестрелно оръжие,
притежаван без надлежно-

то разрешително.
Мъжът, който е известен
с предишни криминални
прояви, е задържан за срок
до 24 часа. Образувано е
досъдебно производство.
“ТГ”

Картина на трудовия пазар
в Силистренска област
П

рез ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни
от област Силистра са 320.
Започналите работа безработни без квалификация са
152, с работническа професия - 103, а специалистите
със средно специално и
висше образование – 65.
Устроените на работа младежи до 29 години са 51, а
жените - 198. Заетост е осигурена на 54 продължително
безработни, както и на 26
безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са
осигурили заетост на първичния пазар на 227 безработни. С посредничеството
на бюрата по труда други
22 безработни от областта
са наети по мерки по ЗНЗ
и схеми по Оперативната
програма «Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през
месеца свободни работни
места от работодатели на
територията на област Силистра са 282.
През месеца търсенето
на работна сила в реалната

икономика се изразява в
заявените общо 238 места
в бюрата по труда, с 91
повече от декември миналата година. В зависимост
от икономическите дейности най-много свободни
работни места са заявени
от държавното управление
(56); преработващата индустрия (42); търговията
(24); образованието (17);
хотелиерството и ресторантьорството и селското стопанство ( по 16); хуманното
здравеопазване и социалната работа (15); и др.
По схеми по ОП РЧР в
бюрата по труда в област
Силистра през януари са
заявени 44 работни места.
Към края на януари в
трите бюра по труда в област Силистра – Силистра,
Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са
5665, като спрямо същия
период през 2019 г. са с 249
по-малко. Като търсещи работа лица са регистрирани
и 217 заети, 32 учащи и 92
пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра,

е 12,4%, като нараства с
0,8 п.п. спрямо предходния
месец. /В сравнение с януари 2019 г. равнището на
безработица е по-ниско с
0,6 процентни пункта./ На
база административната
статистика на Агенцията по
заетостта равнището на регистрираната безработица
за страната за януари 2020
г. е 6,3 на сто, изчислено
като дял на регистрираните
в бюрата по труда безработни лица към икономически
активните лица на 15–64
години, установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в
абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа
– 37,8% /589/ безработни
лица/, следват общините
Главиница – 28,3% /944/,
Ситово – 29,2% /439/, Алфатар – 24,9% /247/, Дулово – 15,1% /1465/, Тутракан
– 10,0% /525/, и най-ниско
в община Силистра – 6,3%
/1456/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края
на януари са 1824 (32%) от
всички регистрирани безработни в областта. От тях без
специалност са над 76 на
сто, а тези с основно и пониско образование са 73%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност
– 58%, с работнически професии – 30%, специалисти
– 12%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и
по-ниско образование - 51%,
хората със средно образование са 42%, а висшистите
– 7%.
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 44%, а младежите до 29 години – 11%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 402.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 2 март 2020 г.
1 сервитьор, основно образование
компютърна грамотност.
2 заварчици, средно образование, двусменен режим
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
на работа
1 чистач/ хигиенист, основно образование
***За всички работни места трудовите договори
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
договорът е безсрочен.
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,

регион
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Заседания на местните парламенти:

Приета е новата щатна структура
на общинската администрация
от стр. 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община
Тутракан.
„Приканвам ви да проявите
чувство за отговорност и да не допускате разделение между хората,
тъй като тутраканци се славим с
толерантност. Приканвам ви да не
подкрепяте докладната и изменението на Наредбата, с което даваме
право Общината да легитимира
отношението си с Министерството
на образованието и да доплати
безплатните ясли и градини за малцинствата” – призова общинският
съветник Кристиян Калчев.
Зам.-кметът Дарина Иванова
даде за пореден път разяснения кое
налага промяна в Наредбата: „Става
въпрос за един проект, който не е на
Община Тутракан, а на Министерството на образованието. Този проект се реализира в детски градини
на територията на цялата страна.
Той е ориентиран към уязвими групи. Тези уязвими групи се включват
деца от предучилищна възраст с
различни проблеми, включително
и роми. Деца малтретирани, деца
със СОП, деца, които са в риск.
Тези деца не се освобождават от

кан” ЕООД за 2020 г. - това е досегашният одитор Емилиян Ганев.
На какъв принцип и критерии се
определя кои улици в града ще се
ремонтират попита общинският съветник Ралица Гюмишева по време
на обсъждането на актуализацията
на капиталовите разходи
„За селата самите кметове ги
определят, отговори д-р Стефанов.
А в гр. Тутракан, директора на ТСУ,
заедно със служителите от дирекцията, определят най-компрометираните и най-натоварени улици. Не
е нормално да се ремонтират или
асфалтират улици, по които минават на ден пет коли, а да оставим
компрометирани улици, по които
минават примерно петстотин коли”.
Общинският съвет даде съгласие
кметът на общината да направи
предложение до Министъра на
финансите за трансформиране на
средства от целевата субсидия за
капиталовите разходи за дейности
по текущ ремонт на общинска пътна
и улична мрежа.
Очакван дебат се заформи при
обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата

такса. Промяната в Наредбата е,
за да даде шанс тези такси да се
поемат от Министерството по този
проект. Тук не става въпрос за освобождаване на някой от такси и да не
влизат такси в Общината. Тук става
въпрос да включим текст, който ще
позволи на проекта да поеме тези
такси и те ще дойдат като приход
в Общината”.
Директорът на ДГ „Патиланчо“
Марияна Димитрова даде също
разяснения по темата. Стана ясно,
че децата включени в проекта са
около 100 и няма нито едно ромче.
Родителите попълват карти, в които
се идентифицират по етнос.
„Нямаме моралното право да
откажем допълнителна работа с децата, още повече че проектът цели
изцяло овладяване на български
език” – каза още Димитрова.
Общинските съветници дадоха
съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху недвижими имоти – частна
общинска собственост, представляващи 26 бр. помещения в бившата
поликлиника, с предназначение за
здравно заведение в полза „МБАЛ
- Тутракан” ЕООД за срок от 10 г.
Одобрена е и новата обща числе-

ност и структурата на общинска администрация на Община Тутракан,
която включва 7 кметства, 5 кметски наместника, 2-ма зам.-кметове
и секретар, а също 7 дирекции и
един отдел.
Отчетът за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 г.
беше приет единодушно.
През настоящата година Община
Тутракан ще предостави средства в
размер на 3600,00 лв. за бензин 720 литра и дизел - 720 литра за
обезпечаване нуждите на Районно
управление на МВР - Тутракан.
С решение са определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на
община Тутракан.
За представител на Община
Тутракан в заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиКСилистра, което ще се проведе
на 12 март бе избран зам.-кметът
Цветелина Георгиева.
На сесията бяха приети и няколко
разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост.

Приета е Програма за управление на община Главиница
бщински съвет-Главиница
проведе редовно заседание на 27 февруари.
Към предварителния дневен ред
съставен от девет докладни записки, кметът на общината Неждет
Джевдат предложи още една, която беше включена от съветниците.
Най-напред бе приета Програма
за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г. В поголямата си част тя е основана на
предизборните ангажименти поети
от общинския кмет, на законовите
задължения на всеки кмет, както и
на Плана за развитие на общината.
„Мотивиран съм да довърша
започнатото през 2016 г., а именно
да продължа с модернизиране
на жизнената среда в общината
и постигане на устойчив растеж,
посочва кметът Джевдет. Тази
обща цел съответства на визията
ми за развитието й: „Подобряване
облика на община Главиница като
място с добри условия за живот,
осигуряващо нуждите на местното
население в областта на образованието, културата и социалната
сфера”. Осъзнавам високите очаквания на нашите съграждани и
поемам отговорност да работя за
развитието и по-доброто бъдеще
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на община Главиница”.
Програмата има две стратегически цели – създаване на условия
за насърчаване бизнес развитието
на местните производители и осигуряване на качествена среда на
живот на местното население чрез
подобряване на инфраструктурата
и предлаганите услуги.
Общинският съвет прие предложения размер на основните месечни заплати на кмета на общината
и кметовете на кметства, отчета за
дейността през 2019 г. на Местната

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните, Годишната
програма за читалищната дейност,
както и мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд
за индивидуално и общо ползване
за 2020-2021 стопанска година.
Представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена
територия, обслужвана от „ВиК“
ООД - гр. Силистра ще бъде кметът

Неждет Джевдет, а при невъзможност той да присъства - неговият
заместник Сюзан Хасан.
За представител на Община Главиница в органите на управление
на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците - регион
Силистра бе избран кметът Неждет
Джевдет, а при невъзможност той
да участва лично – Сюзан Хасан,
зам.-кмет на Община Главиница.
Разрешение получи и изработването на проект за Подробен
устройствен план в землищата на
гр. Главиница и с.Калугерене, както и една разпоредителна сделка
с с имот общинска собственост за
разполагане на пчелин в с.Сокол.
Заседанието завърши с решение
за упълномощаване на кмета на
общината да подпише Запис на
заповед без протест и без разноски
платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 76
782,03 лв. за обезпечаване 100%
от стойността на авансово плащане
по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на Стратегията
за водено от общностите местно
развитие” на МИГ „Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа”.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Нова Наредба за местните данъци и такси в община Ситово
ъм 11-те докладни записки
формиращи дневния ред
на заседанието на Общински съвет-Ситово проведено на
28 февруари бе добавена още
една - по предложение на кмета
на общината Сезгин Алиибрям - за
подписване на запис на заповед от
Община Ситово в полза на ДФ „Земеделие” обезпечаваща авансово
плащане за календарната 2020
г. към МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа” в размер
на 37 818,02 лв.
След отмяна на Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на Община
Ситово, местните парламентаристи
приеха нова Наредба. Те гласуваха
единодушно предложената Програма за управление на Община

К

Ситово за мандат 2019-2023 г. От
нея става ясно, е тя е съобразена
с основните принципи на Европейския съюз и е структурирана така,
че да отразява приоритетите и дей-

ностите в отделните направления.
За реализирането й кметският екип
ще се основава на принципите на
законосъобразност, целесъобразност и финансова стабилност.

На заседанието бяха приети
Програма за енергийна ефективност за периода 2019-2023 г.,
краткосрочна програма на Община
Ситово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива за периода
2020-2022 г., както и Общински
план за младежта.
Полицейски участък Ситово
ще бъде подпомогнат през тази
година с 20 л бензин, 150 л автогаз
и 70 л дизелово гориво ежемесечно, като на кмета на общината е
възложено да сключи договор за
дарение на предоставеното гориво.
Съветниците приеха отчета за
дейността на Общинска администрация Ситово и на ОП „Общински
имоти и услуги - 2012“.
Калина ГРЪНЧАРОВА
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25-ма са под карантина в
Силистренско заради коронавируса
от стр. 1 лища в Дуловската община.
Постъпила е информация
Засега няма установени от личните лекари и от учизаразени граждани. По данни лищните ръководства за увена Регионалното управление личена заболеваемост на
на образованието са отме- учениците от респираторни
нени пътувания на ученици инфекции и грип.
по проекти в Италия. От тази
Преустановени са занятиястрана няма да бъдат прие- та и в Професионалната гиммани техни групи с ученици. назия по селско стопанство в
До 4 март бяха преустано- Ситово, показва справка от
вени занятията във всички Регионалното управление на
държавни и общински учи- образованието в Силистра.

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

От 1 до 3 май 2020 г.

Екскурзия до Белград
3 дни /2 Нощувки/
Програма
1-ви ден: Отпътуване на 01.05. /петък/ 06.00 ч. от
Тутракан – Русе към Белград. Пристигане в Белград.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден: Закуска. Панорамна обиколка с автобуса
с местен екскурзовод (минимум 1,5 ч): площад "Теразие"; Националното събрание (Скупщина); улица "Крал
Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св.
Сава” - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката,
улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" –
пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при подходящи атмосферни условия. Свободно
време. По желание и предварителна заявка - вечеря
в традиционен сръбски ресторант на бохемската
улица "Скадарска”. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. 7:30 ч. отпътуване за България
по живописния път по протежение на Дунав към пролома Железни врата. Преминавайки 2 852 километра
през Европейския континент, река Дунав пресича
10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място,
където ясно може да се види мощта на реката е
проломът Железни врата - най-голямата речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата
електроцентрала на река Дунав, открита през 1972
г. и оставаща и до днес една от най-големите в
Европа. Отпътуване за България през Румъния.
Пристигане късно през нощта.
ЦЕНА: 255 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2 или 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при
мин. 20 туристи - 45 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи - 26.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Валутен курс: 1 евро = 118 ср. динара Часово
време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт с актуалност минимум 6 месеца
след датата на влизане в страната.
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

общество
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5 .03.2020 г.

Вицепрезидентът Илияна ЙОТОВА в Тутракан:

Необходим е рестарт на държавата
от стр. 1
един ден" участваха три ученички от
СУ „Христо Ботев” - Никол Георгиева, Траяна Димитрова, Радина Бъчварова, и трите от 8а клас, които са и
членове на Клуб „Млад журналист”.
На финала на инициативата, сред
стотиците участници от цялата страна, вицепрезидентът Йотова избра
Никол Георгиева за свой посланик.
При срещата в тутраканското
училище трите момичета прочетоха
своите есета съпътствани с мултимедийни презентации, а членовете
на Клуб "Млад журналист" зададоха
въпроси на Илияна Йотова, на които
тя отговори с удоволствие.
На 5 март в София ще се проведе
финална среща на всички класирани
в инициативата „Посланик за един
ден”, на която те ще се срещнат с
посланиците на различни държави
в България. В нея ще участва Никол
Георгиева заедно със своята преподавателка по български език и
литература Геновева Стоянова.
Вицепрезидентът Йотова информира присъстващите на срещата
за намерението си да бъде организирана подобна инициатива, в
която да участват само момчета - в
отговор на „Посланик за един ден”,
организирана от посолството на
Великобритания, която е само за
момичета.
И още - тя обеща да посети
Тутракан отново, като разгледа
природните забележителности в
района, след което заедно с Никол
ще посетят Фестивала на билките в
с.Младен, община Севлиево, който
се провежда на Еньовден.
Посещението на Илияна Йотова
продължи със среща в Община
Тутракан. Тя бе посрещната от кмета
д-р Димитър Стефанов, който й подари книги посветени на Тутракан.
Интересен разговор за природните
дадености на района, за работата по
проекти на Общината, за културноисторическото наследство и други
актуални теми.
Етнографски музей "Дунавски
риболов и лодкостроене" бе следващата спирка на вицепрезидента. С
интерес и голямо внимание Йотова
разгледа експозицията и представената информация.

Визитата приключи с посещение
на Мемориал "Военно гробище-1916
г." край с.Шуменци, където бяха
положени цветя.
На финала, вицепрезидентът
Илияна Йотова любезно отговори на
въпроси на местните медии:
- Какво означава за вас, когато
чуете името „Тутракан”?
- Признавам си, до скоро само
крайдунавски град. От днес нататък
е едно от най-прекрасните и красиви места, които има в България,
невероятна гледка. Едно градче с

- За какви проблеми научихте и
можете ли да съдействате?
- Едва ли за толкова малко време
мога да разбера всички проблеми,
но основното, което за съжаление
не е само за тази част на България,
това е миграцията, излизането на
младите и активните хора. Очевидно,
не е достатъчно само да има местна
икономика, да има място, където
някой може да работи. Големият
проблем на България през последните години и от тук нататък ще става
все повече е заплащането на хората,
Снимка за спомен след срещата на вицепрезидента Йотова
в СУ "Христо Ботев"

Никол, Радина и Траяна - участваха с есета
в инициативата "Посланик за един ден"

на пръв поглед доста патриархална
атмосфера, но с много амбициозни
хора, запазили най-хубавото на
българския дух, традицията.
- Кое Ви впечатли тук най-много?
- Най-вече отношението на гражданите към родното място - хора,
които ценят много къде живеят,
искат да го развиват. Страдат от
това, че не могат да дадат достатъчно
много на своите съграждани, за да
остават тук, да не отиват на гурбет и
да не се изселват от тази територия.
Много високо ниво на образование
има, запазен е духът на истинското
българско училище, в което освен на
знание, учат децата на родолюбие и
една наистина българска общност.
Големия град за съжаление ни
разтрогна като общество, докато
тук виждам един задружен екип, задружни хора, които много ценят родния си край и искат да преуспяват.

доходите. Ето, аз на практика, днес
виждам какво означава, когато
прочетете в теоретични доклади и
анализи, че България е сред първите
места на работещи бедни. Това е
типичната илюстрация. Има къде да
се работи, но за младите хора това
не е достатъчно, защото не могат да
вържат двата края. И затова те търсят реализации или в големия град
и за съжаление в повечето случаи
навън. Можем да правим нещо в
тази посока. Аз имам много стройна
схема в главата си какво трябва да се
прави в България, което да обхваща
и тези периферни райони. Хайде,
да видим какво имаме и на какво
можем да разчитаме като ресурс.
Най-вече, това са информационните технологии, не са искани като
природни дадености. Едновременно
с това България пък, за щастие,
е сред първите страни в Европа,

които имат най-сериозно развитие,
широколентов и високоскоростен
интернет. Тоест, трябва да уважим
училището така, както е направено
тук в у-ще "Христо Ботев", да има
специализирани паралелки, от там
нататък да се върже с висшето такова образование. Един млад човек,
когато му се създадат тези условия,
той може да си го работи вече това
вкъщи, както става в много краища
на света, но държавата трябва да
инвестира в такъв вид икономика, за
да има работни места за тези хора.
Второто нещо е туризмът. Вие
имате невероятното щастие да
живеете в тази част на България.
Само погледнете навън и вижте
каква е гледката. Едновременно с
това, някак си не използваме тази
природна даденост, не използваме
дългата история на тези места. Мога
да ви кажа от опит, че ако това е в
някоя друга държава, това ще е един
прекрасен туристически обект - в
него има толкова много история, за
което много други държави могат да
мечтаят. Те от нищото правят нещо,
а ние от нещото правим нищо, точно
обратното.
И на следващо място, това е цялата индустрия, икономика, която
можем да вържем с рибарството,
с преработвателната промишленост на малките предприятия, със
селското стопанство, с природните резервати. Тоест, това е една
програма, която, ако се развие от
всички общини по Дунава, но преди всичко това да бъде държавна
политика, аз съм сигурна, че никой
от младите активни хора няма да

пожелае да си тръгне от тук.
- Президентът, вицепрезидентът
и управляващите се избират от
народа, но защо двете институции
не се разбират?
- Защото имаме различен поглед за развитието на България.
Преди малко ви разказах една
микронна част от това, което и аз,
и президентът смятаме, че трябва
да стане в България. Омръзна ми
вече 30 години у нас да се сменят
толкова много правителства. Ние
сме от онези хора, неполитици. Аз
съм от онази част от българското
общество, която смята, че за България има и по-добри начини за
развитие, а не на парче. Да, добре
е да имаме инфраструктура, добре
е да имаме магистрали, но тези магистрали и инфраструктура трябва
да водят към нещо, те не могат да
съществуват сами за себе си. Ако
днес ние открием едно предприятие, то съществува само за себе
си. В повечето случаи България се
превръща в страна на ишлемето,
на кол центровете, защото няма
система в икономиката. Няма как
да задържиш младия човек, ако
не му кажеш: "Ей, учи това, защото
утре ти ще имаш работа и доходи.".
И затова когато сега се срещаме
с млади хора, те казват: "Добре,
ние ще го завършим, но къде ще
работим после?”
Ние с президента имаме друго
виждане, за това, че трябва да има
един рестарт на държавата, управление отговорно, което знае как
България ще изглежда следващите
5-10-15 години. Не само това ще

даде гаранция, че така ще се случи,
а няма просто да се движим по една
инерция. От там идват и нашите
различни погледи за това как трябва да се развива обществото и как
трябва да се развива икономиката.
Когато ние ги казваме на глас тези
неща, г-н министър-председателят
ги приема някак си много лично,
като критика към него. То не е
критика персонална към него,
критиката е към философията на
едно управление. Ние смятаме, че
България може да се управлява по
друг начин.
- Рестартът на държавата как
ще се случи?
- Ей, така - виждате ли пернишкия случай? Той вече отдавна
заглъхна в новините, но това не
означава, че хората в Перник имат
вода, а просто едни други проблеми
изместиха пернишките проблеми.
Виждате ли как там години наред са
се сменяли всякакви управи. Проблемът е оставал, защото няма отговорност и защото не се знае кой
как стопанисва тези води, кой каква
отговорност има. Когато говоря за
рестарт и за друг начин управление,
имам предвид и това на всяко едно
ниво да се търси отговорност, защото г-н министър-председателят
се сърди като му го кажем, но то е
самата истина. Той има решения на
собствения си Министерски съвет,
на собствените си министри, които
години не са изпълнявани. Кажете
тогава как няма да буксува една
държава. Даже трябва да ви кажа,
че на фона на това, което се случва,
все още дори се движим нормално.

На 3-ти март в Ситово Празнично в Главиница

С

ационалният празник на
България - 3 март, събра
жителите на Ситово, кмета
на общината Сезгин Алиибрям,
председателя на Общински съветСитово Ридван Кязим, зам.-кметовете Еда Самиева и Севджан Адем,
секретаря на Общината Адриан

Н

Андреев пред паметника на загиналите във войните в центъра на
селището.
Събитията от преди 142 години
представи секретарят на ТЧ „Христо Смирненски” - Галина Борисова.
На този паметен ден да сведем
глави пред знайни и незнайни

герои, паднали за свободата на
България! Нека помним и реализираме техните идеи, завети, мечти
за силна и свободна България!
Венци и цветя на признателност
бяха поднесени от представители
на институции, политически партии и гражданите.
“ТГ”

голям тържествен
концерт бе посрещнат
националният празник
на България в гр. Главиница.
На 2 март в зрителната зала
на градското читалище присъстващите бяха поздравени
от кмета на общината Неждет Джевдет, след което
своето изкуство показаха
самодейните състави.
На 3 март, пред бюст
паметника на Васил Левски
признателното гражданство положи венци и цветя
и почете паметта на героите.
Организатори на събитията са НЧ " Христо Ботев
-1940 г." и Община Главиница
“ТГ”

общество
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Силвия КАЦАРОВА в Тутракан:

Живот като на кино
или зов за любов
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Свободата българска...

Калина ГРЪНЧАРОВА
есетки тутраканци
се стекоха в парк
"Христо Ботев", където се състоя тържествената заря-проверка по повод
Националния празник на
страната. Преди 142 години
на този ден са направени
първите стъпки към утвърждаването на България за
суверенна държава.
„Отново е 3-ти март
- дата свещена, ден - найсъкровен в календара на
българската национална
история. На този ден преди 142 години се възражда
една държава, която отново
заема своето място на картата на Европа” – посочиха
водещите Любомира Бойчева и Калоян Петров от СУ
„Йордан Йовков”.
Събитието премина с
участието на Мемориалната чета "Таньо войвода",
НД "Традиция” - Силистра
и представителни блокове
от СУ "Йордан Йовков" и СУ
"Христо Ботев".
Гост на празника бе Владимир Токтаев, аташе на
Генералното консулство на
Русия в Русе, а командващ
зарята - почетният гражданин на Тутракан подполк. Борислав Калчовски от Военна
академия "Г.С.Раковски".
Тържеството бе открито
с изпълнения на ВГ „Слънчева усмивка” при ОЦИД и ВГ
"Щурчета" при НЧ „Христо
Ботев”, с. Белица.
Присъстващите бяха поздравени от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и от руското
аташе Владимир Токтаев.
„Ние, българите, с упование и надежди сме се
устремили към по-доброто,
към съзидателното начало

наследство и историята на
Тутракан, завещавайки ги
на бъдните поколения, за да
е жив духът на дедите ни. И
още много дела ни очакват
да извършим за благото на
народа ни, благодарение на
това, че имаше 3 март 1878
г. Поклон пред героите! Да
живее България!”
В Община Тутракан са
получени Поздравителни
адреси от народните представители Александър Сабанов и Стоян Мирчев, областния управител Ивелин
Статев, почетния гражданин на Тутракан проф. Иван

Д

от стр. 1 справи добре, е успешен,
ако не - тъгува.
- Кое беше най-голямото предизвикателство през тези години?
- Да отстоявам себе
си. Да бъда това, което съм. Да ме приемат

група „Щурчета” с ръководител
Антония Камбурова. Гласовитите Пламена Георгиева и Йоана
Богданова очароваха гостенката със своите изпълнения.
Засилен бе интересът и към специалната
среща, на която твводещата на предаването „Търси се” - Нели
Хаджийска, представи
книгата на Силвия Кацарова „Мой свят”. За своя
живот изпълнен с тежки
и светли моменти – в
личния и професионален
път, певицата си спомни за пореден път, като
разказа за част от тях.
Тя благодари на кмета
д-р Димитър Стефанов
за поканата и чудесните
мигове прекарани в крайдунавския град.
За читателите на
в.”Тутракански глас”
Силвия Кацарова бе любезна да даде интервю:
- Какъв е поводът,
за да напишете тази

книга?
- Това, че имах юбилей
- 65 години, и човек трябва да направи нещо за
юбилея си - или концерт,
или албум, или книга. Пък
и моята дъщеря отдавна
ми казваше "Мамо, животът ти е много интересен, можеш да го опишеш
в книга".
- Откъде идва вдъхновението?
- От самия ми живот,
самата филмова лента,
самата роля, която съм
изиграла в собствения
си живот, защото всеки,
идвайки на земята, има
определена роля и ако се

такава, каквато съм. Защото много хора, които
са от различен произход,
наистина имат трънлив
път, трудно им е да

пробият и да докажат
себе си, а има много
талантливи хора, които
не са успели да докажат
способностите си.
- Какви са знаците на
съдбата?
- Знаците всеки ден ги
имаме, стига човек да е
отворен към вселената,
да ги разчита, да вярва
и да ги изпълнява.
- А какво ви натъжава?
- Много ме натъжава гледката, особено
в София, не знам как е
в по-малките градове,
може би не е толкова
страшно, колкото е в

София, в големия град. Да
виждаш толкова бедни и
нещастни хора да ровят
по кофите. Последното,
което видях, направо ме
разтърси. Видях една
жена, и то млада, много
по-млада от мен, беше

си увила крачетата, явно
са замръзнали. Цялата
беше с найлонови торбички, увити крачета
и цялото си тяло беше
увила, имаше картони на
гръбчето. Такава гледка,
направо не ми излиза от
ума, тормози ме от няколко дни.
- Какво искате наймного да запомнят читателите от Вашата
книга?
- Да разберат, че човек може да пребори и в
най-тежките си мигове
препятствия, стига да
вярва в чудесата и да
ги очаква, особено, ако
ги пожелаете от Бога.
Аз имам мои молитви,
които наистина са вълшебни. Колкото пъти
съм си пожелала нещо,
то наистина ми се е
давало, сбъдвало ми се е.
- Ако „Обичам те” е
любимата песен, коя
е последната засега
песен, която звучи по
българските радиостанции?
- "Живот като на кино"!
И най-новата песен, която направихме с Георги
Милтиянов, един млад
музикант и диригент, по
негова музика и текст
на Пейо Пантелеев - един
поет от Бургас. Те ми
направиха една прекрасна нова песен, която се
казва "Зов за любов".

и утвърждаване на възрожденските идеали на нашите
революционери. Да съхраним
пламъка на възрожденските
българи е наш дълг, въпреки
днешното трудно, но динамично житейско съвремие –
посочи в словото си кметът
д-р Стефанов. - Ние, потомците чрез себеотдаване и
труд следваме повелите им.
Съхраняваме неповторимата архитектура, културно

Владимир Токтаев - аташе на Генералното руско
консулство в Русе поздрави тутраканци за празника

Гаврилов и ген.-майор Груди
Ангелов – началник на ВА
„Г.С.Рааковски”.
Пред паметниците на
Ботев и на загиналите във
войните бяха поднесени
венци и цветя на признателност от гражданите,
от името на различни институции и политически
партии. Празникът завърши
със заря и изпълнения на
ТФ „Дунавска младост” от
НЧ "Н.Й.Вапцаров", оперния
певец Владимир Маринов и
ФТТ „Найден Киров”-Русе.

обяви
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “
Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014 - 2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Основна цел на мярката е: Модернизиране на преработващи
предприятия с цел производство на качествени местни храни и
продукти, създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността и конкурентоспособността си;
насърчаване на пазарните взаимодействия между земеделските
производители и преработвaтелите на земеделска продукция на
територията на МИГ. Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” - Мярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти “
- Допустими кандидати по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3
от 1999 г., чийто минимален стандартен производствен обем на
земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или
такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване
на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
- Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията
на община Главиница или община Ситово, или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община
Главиница или община Ситово
- Проекти, представени от кандидати, неотговарящи на тези
условия ще бъдат отхвърлени като недопустими по стратегията
за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
- Дейности, допустими за финансиране:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които
водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието
чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните
мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на
ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на
суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на
вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията,
и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на
производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и
тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични
продукти.
Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след
подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали
всички свързани с тях плащания са направени.
- Допустими разходи:
1. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
• мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
• месо и месни продукти;
• плодове и зеленчуци, включително гъби;
• пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
• зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение
на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени
изделия;
• растителни и животински масла и мазнини с изключение на
производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
• технически и медицински култури, включително маслодайна
роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

• готови храни за селскостопански животни (фуражи);
• гроздова мъст, вино и оцет.
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична
и вторична биомаса от растителни и животински продукти с
изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва
за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в
някои от секторите по т. 1.
3. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и
други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите
на околната среда.
4. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на производствения процес по преработка и
маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазването на околната среда включително намаляване на
вредните емисии и отпадъци;
г) подобряване на безопасността и хигиенните условия на
производство и труд;
д) подобряване на енергийната ефективност в предприятията
и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на
суровините и храните.
5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за
производствени дейности.
6. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти,
необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ.
7. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива,
за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и
произвеждани от предприятието.
8. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на
лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са
на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите
на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
9. Материални инвестиции за постигане на съответствие с
новоприети стандарти на Съюза за постигане на съответствие с
Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II
и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при
клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към
производството на суровини и храни от животински произход в
кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара,
включително чрез финансов лизинг.
10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане
на добри производствени практики, системи за управление на
качеството и подготовка за сертификация в предприятията само
когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
12. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи,
за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
13. Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания
за техническа осъществимост на проекта.
Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори
по т. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства,
трябва да са описани в приложение № I по чл. 38 от Договора
за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък
„приложение № I от Договора", и в приложение към Условията
за кандидатстване по мярката.
Съответствието на проектите със секторите по т. 1 се определя
въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка
и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство
и получените крайни продукти.
Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018г.,
на Министъра на земеделието, храните и горите), общите разходи свързани с консултации (разработване на бизнес план,
включващ продпроектни изследвания и маркетингови стратегии
или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ),
извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на
пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на
помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи. Разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари
за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за
екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания

за техническа осъществимост на проекта общо не могат да надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни
разходи, включени в т. 2 - 12.
- Период на прием и място за подаване на проектни
предложения:
Настоящата процедура е с един краен срок за кандидатстване:
Начало на прием: 28.02.2020 г.
Краен срок на прием: 03.04.2020 г., 17:30 часа
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.
- Бюджет на приема
Общият финансов ресурс по процедурата е 206 000,00 лева.
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ,
предоставяна за проект:
Минималният размер на общите допустими разходи за един
проект е 9 779,00 лева
Максималната стойност на общите допустими разходи за един
проект е 391 160,00 лева
Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за
един проект е 4889,50 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 117,348 лева
Интензитет на финансовата помощ: До 50% от допустимите
разходи в зависимост от кандидата и проекта.
Разликата между пълния размер на одобрените разходи и
размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
- Критерии за подбор на проектните предложения и тяхната тежест:
1. Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между
земеделските производители и предприятия от хранително - преработвателната промишленост на територията на МИГ - 30 точки
2. Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти,
произвеждани на територията на МИГ - 15 точки
3. Проектът е свързан с внедряване на иновации - 10 точки
4. Проектът е за преработка на биологични продукти - 5 точки
5. С проекта се въвеждат нови процеси и технологии, целящи
опазването на околната среда – 10 точки
6. Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на минимум 1 ново работно място и запазване на съществуващи работни
места – 30 точки
Общо: 100 точки
- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
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
по-висока оценка/и по следния критерий:
- Крайна оценка по критерий 6: „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на – минимум 1 ново работно място
и запазване на съществуващи работни места” – предимство
получава кандидат, който е предложил разкриването на повече
работни места
- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
За контакти:
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа”;
Информация и консултации по процедурата може да получите
всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес: гр.Главиница,
ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да
искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване
до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само
по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва
наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани
на следните интернет адреси:
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/
- 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/
- 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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за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа
Сдружение „Местна инициативна група Главиница-Ситово тингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи МИГ - 20 точки
Крайдунавска Добруджа” открива процедура за подбор на (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания
2. Проектът насърчава популяризирането на местни припроектни предложения BG06RDNP001-19.363 по Мярка 7.5 и окомплектоване на пакета от документи и консултантски родни забележителности - 15 точки
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по
3. Проектът насърчава популяризирането на местното кулпроекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят турно-историческо наследство - 15 точки
отдих, туристическа инфраструктура“
Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛ- 5 на сто от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
4. Проектът включва създаване на достъпна среда за хора
- Период на прием и място за подаване на проектни с увреждания - 10 точки
СКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г.
Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ предложения:
5. Проектът включва създаване съоръжения за безопасност
Настоящата процедура е с един краен срок за кандидат- на ползвателите - 10 точки
Основна цел на процедурата: Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа стване:
6. Проектът подобрява информационната обезпеченост на
Начало на прием: 28.02.2020 г.
за инфраструктура за отдих, местен туризъм, туристическа интуризма на територията на МИГ - 10 точки
Краен срок на прием: 03.04.2020 г.17:30 часа
формация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за
7. Проектът, осигурява подобряване на околната среда и
Място на подаване на проектните предложения: Подава- постига екологичен ефект и въздействие - 20 точки
публично ползване. Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския нето на проектно предложение по настоящата процедура
Общо – 100 точки
се извършва по изцяло електронен път чрез Информационземеделски фонд за развитие на селските райони.
За да бъде предложено за финансиране едно проектно
ната система за управление и наблюдение на Структурните предложение, общата крайна оценка на етап техническа и
- Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа ” - мярка инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 т.
7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП),
- Ранкиране при липса на финансов ресурс:
чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
отдих, туристическа инфраструктура“
В случай, че две или повече проектни предложения имат
https://eumis2020.government.bg.
- Допустими кандидати:
еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда- Бюджет на приема
1. Община Главиница;
ни в низходящ ред, и ще се дава предимство на проекта/ите,
Общият финансов ресурс по процедурата е 117 350,00 лева. получил по-висока оценка/и по следния критерий: 2.„Проектът
2. Община Ситово;
- Минимален и максимален размер на финансовата помощ, насърчава популяризирането на местни природни забележи3. Юридически лица с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да имат седалище на територията на предоставяна за проект:
телности“.
• Минимален размер на допустимите разходи за проект – 19
Община Главиница или община Ситово.
При равен брой точки и по този критерий, проектите ще
558,00 лева
- Дейности, допустими за финансиране:
бъдат подреждани в низходящ реди ще се дава предимство
• Максимален размер на допустимите разходи за проект - на проекта/ите, получил по-висока оценка/и по следния криДопустими са само дейности на територията на МИГ за:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на обо- 391 160,00 лева
терий: 7.„Проектът, осигурява подобряване на околната среда
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ и постига екологичен ефект и въздействие“
рудване и/или обзавеждане на туристически информационни
за проект - 19 558,00 лева
центрове;
- Лице/а за контакт и място за достъп до подробна ин• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ формация:
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за за проект - 97 790,00 лева
За контакти:
- Интензитет на финансовата помощ:
представяне и експониране на местното природно и културно
Данка Милчева – Изпълнителен директор на МИГ „ГлавиниДо 100% от допустимите разходи в зависимост от кан- ца-Ситово Крайдунавска Добруджа”;
наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на дидата и проекта:
Информация и консултации по процедурата може да по• Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер лучите всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в офиса на
оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и
на допустимите за финансово подпомагане разходи за про- МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” на адрес:
занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на екти, които след извършване на инвестицията не генерират гр.Главиница, ул.“Дунав" № 13 А , тел.: 088 445 9599
съоръжения за туристически атракции, които са свързани с нетни приходи;
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да
местното природно, културно и/или историческо наследство и
• Размерът на финансовата помощ за проекти, които след искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване
предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съ- определя въз основа на анализ „разходи - ползи" (финансов предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават
оръжения за туристическа инфраструктура (информационни анализ), с изключение на случаите за проекти, по които раз- само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се
табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, мерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро:
Адрес на електронна поща: mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg
- Допустими разходи:
• Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер
Пълният пакет документи за кандидатстване са публиИзграждане, включително отпускането на лизинг, или подо- на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, кувани на следните интернет адреси:
бренията на недвижимо имущество;
които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
- на сайта на сдружение МИГ „Главиница - Ситово Край1. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и приходи, установени въз основа на анализ „разходи - ползи" дунавска Добруджа“: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/
оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
(финансов анализ), но общият размер на допустимите за
- на сайта на Информационната система за управление
2. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля и наблюдение на средствата от Европейските структурни и
хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, левовата равностойност на 100 000 евро:
инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно
свързани с консултации относно екологичната и икономиче• Разликата между пълния размер на допустимите за фи- кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
ската устойчивост;
нансово подпомагане разходи и размера на финансовата
- Начин за подаване на проектни предложения:
3. Следните нематериални инвестиции: придобиването помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се
Подаването на проектно предложение по настоящата процеили развитието на компютърен софтуер и придобиването на осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да дура се извършва по изцяло електронен път чрез Информаципатенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
бъде само в парична форма.
онната система за управление и наблюдение на Структурните
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата
- Критерии за подбор на проектните предложения и инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за
на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.Разходи за разработване на тяхната тежест:
електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
бизнес план, включващ предпроектни изследвания и марке1. Проектът има иновативен характер за територията на

В OУ "Отец Паисий" с. Стефан Караджа:

Ден на розовата фланелка
В
сяка година последната сряда на февруари е известна
като Ден за борба с тормоза в училище. Познат
е също и като „Ден на
розовата фланелка“. На
този ден участниците
носят розови тениски и
аксесоари, организират
се различни инициативи,
за да символизират своята позиция.
За поредна година учениците от OУ "Отец Паисий" в с. Стефан Караджа, подкрепени от своите учители и Местната
комисия за борба срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните - организираха инициатива

с послание „ПРИЯТЕЛИ
Празникът приключи
СРЕЩУ НАСИЛИЕТО”.
с пускане на стотици
Тази година мероприя- розови балони в небето.
тието за "Деня на розо“ТГ”
вата фланелка" бе поход
до близката горичка, с
много игри на открито и
песни за приятелството.
Отбелязването на
този ден ни напомня,
че тормоз в училище
съществува и ни подканя да помислим как да
постъпваме в такива
ситуации и как можем
да се противопоставяме
на тормоза ВСЕКИ ДЕН.
МКБППМН към Община
Главиница подкрепи инициативата на ОУ „Отец
Паисий” като дари лаптоп за учебни цели в
полза на децата.
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тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Самодейците от Тутраканско празнуваха Танцуваща България
Калина ГРЪНЧАРОВА
1 март, освен Празник на
мартеницата, е и Ден на
самодейците. На хората, за
които музиката, песента и
танците са любимо хоби,
а наученото те показват
пред публиката в България и
в чужбина. Аплодисментите
са най-голямата награда
за тях.
Повече от 300 любители
на народното творчество
от читалищата и клубовете на територията на
община Тутракан се събраха заедно да отпразнуват
този ден.
Празничната среща започна с химна на България
изпълнен от Елица Камбурова и бе открит от Светла
Коева - секретар на НЧ
"Възраждане", Старо село.

Калина ГРЪНЧАРОВА
дна прекрасна инициатива на учителите по
физическо възпитание
Ивелин Спасов и Галина
Спасова бе осъществена в
СУ "Христо Ботев" в Тутракан на 2 март. Поводът
- Националният празник на
страната ни.
Картата на България бе
нарисувана и оцветена на

Е

спортната площадка, около
нея с маркери бе обозначена
още една карта, а когато
настъпи голямото междучасие - всички ученици се
хванаха на народното хоро.
И кукерска група имаше...
Така, в навечерието на
националния празник, учениците пресъздадоха танцуваща България!

Новочерненски ученици
рецитираха на празника

Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и неговият заместник
Дарина Иванова поздравиха
самодейците като им по-

желаха още по-голяма амбиция при подготовката на
различните танци и песни.
Д-р Стефанов връчи Поздравителни адреси по повод
Деня на самодееца на пред-

седателите на Читалищните настоятелства и ръководители на формации към
културните институции.
Празничната вечер продължи с изпълнения на ДВГ

"Щурчета" и "Мини-щурчета
с ръководител Антония
Камбурова, Мъжка вокална
група при НЧ „Светлина 1904 г.”, с.Варненци и др.

"Моят най-добър приятел" Мартенска работилница в с.Попина
мартеници и мартенска
украса, информират от културната институция.
В работилницата взеха
участие малки и големи!
музикално-поетичен
Най-малките оцветяваха, а
рецитал учениците
по-големите научиха как от
от ОУ "Св. Св. Кирил и
бутилка се прави мартенска украса. Всички участва- Методий" отбелязаха Нациха с радост и желание. На- оналният празник - 3 март!
Съвместно с НЧ "Васил
края подредихме и витрина
за Баба Марта, уточняват
още от читалището. “ТГ”

С

ченици от СПИ "Христо
Ботев", с. Варненци взеха
участие в Конкурс за детска
рисунка "Моят най-добър приятел",
организиран от МОН и РЦПППО
- Силистра. Конкурсът е насочен
към деца и ученици със специални
образователни потребности от селата Средище, Варненци, Ситово и
гр.Главиница. Има за цел да даде

У

възможност на децата да изразят интересите си, желанията си, любовта
си към съучениците си, да покажат
обичта си към домашните си любимци или просто да изразят обичта към
някой от обкръжението са на белия
лист. Компетентно жури ще разгледа
постъпилите творби и ще ги награди.
От СПИ - Варненци участват трима
ученици от VII клас.
“ТГ”

Йорданов-1942" и Кметство
с. Нова Черна бяха поднесени цветя пред паметника на
загиналите за свободата на
България.
“ТГ”

В

чест на Баба
Марта и
традицията
да се изработват
мартеници за този
ден, в НЧ "Никола
Вапцаров-1940",
с.Попина бе отворена Работилница
за изработване на

Честит рожден ден
и да почерпят:

6 март - Антон ВЛАДЕВ, Фелдшер, "Спешна помощ"-Тутракан
14 март - Енвер БАЙРЯМ – Общински съветник, ОбС-Главиница
8 март - Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, община Главиница
14 март - Гинка СТОЯНОВА, Счетоводител, Община Тутракан
9 март - Зейфула ИБРЯМ, Кмет на с.Зарица, община Главиница
14 март - Д-р Кенан ДУРАН, Ротари Клуб Тутракан
10 март - Анка АНДРЕЕВА, гр. Тутракан
14 март - Мария ЛАЗАРОВА, ФГ "Детелини", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
14 март - Румен КОЛЕВ, Работник Гробищен парк, Община Тутракан
Тутракан
10 март - Айсун КОШУДЖУ, Нач.-отдел "Устройство на територията",
14 март - Федаим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово, община ГлаОбщина Главиница
виница
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ "Н.Й.Вапцаров",
14 март - Радка ПЕНЕВА, Чистач, Община Тутракан
Тутракан
15 март - Нергис ФЕВЗИ, Гл.спец. Бюджет, Община Главиница
15 март - Михаил ВЕДЕРОВ, Работник поддръжка, Община Тутракан
11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община Тутракан
12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. АФО, Кметство Зебил, община
16 март - Тодор ПЕТРОВ, ЕТ "Света Тереза", с. Сяново, община Тутракан
Главиница
16 март - Айтен РАШИД, Ст. спец. "Подготовка на проекти", Община
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически музей-Тутракан Тутракан
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