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Във време на пандемия от COVID-19:

Софийска фирма с дарение за Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ълната от дарения
в кризисния период
за предпазване от
коронавирус продължи софийската фирма „Профи
Трейд” ЕООД с управител
Петко Чамов. Дарението е
изпратено до Община Тутракан, която е направила
разпределението, информира секретарят Даниела
Гвоздейкова.
300 бр. различен размер

В

ръкавици, 50 бр. предпазни
облекла (гащеризони), 1000
бр. калцуни, 100 бр. шапки,
50 бр. предпазни очила, 100
бр. защитни маски и 50 бр.
шлемове включва дарението.
По 10 бр. шлемове и очила,
както и по 100 бр. ръкавици
и маски са предоставени на Районно управление
„Полиция”-Тутракан, а всичко останало - за нуждите
на МБАЛ-Тутракан.

Цена 0.70 лв.

Общинските съветници
и кметове ще дарят част
от месечната си заплата
Подробности очаквайте в следващия брой
на вестник "Тутракански глас"

„Великден у дома” покана за участие
В община Ситово - Малък дар, но от сърце! в онлайн конкурс!
спешен телефон за
нуждаещите се и
консултации с психолог

Елис ФЕРАД с картината от благотворителния търг
на автора й - Румен СИМЕОНОВ

алко дарение, но
от сърце, получи
МБАЛ-Тутракан. Румен Симеонов от Тутракан,
чието хоби е рисуването,
обяви една от своите картини на търг във Фейс-

М

на стр. 3

бук, с условието, парите,
получени от нея да бъдат
дарени на тутраканската
болница. Картината стана
притежание на Елис Ферад
на стр. 5

ВГ „Щурчета”сред „Успелите деца на България”
З

а втора поредна година малките талантливи певици от
Вокална Група „Щурчета”
са номинирани и участват
в проекта „Успелите деца
на България” на Фондация
„Димитър Бербатов”. Те
са „Горд член на Клуб 2019”.
Целите на проекта са
да създава сред децата
нагласа на уважение към
успеха, дължащ се на талант и усилия; да стимулира
развитието им в различни
области; да ги мотивира да
търсят изява; да намалява
агресията и насилието
сред подрастващите чрез
пренасочване на енергията
им в градивна посока.
Фондация “Димитър Бербатов” е първата институция в България, учредила
годишни награди за ученици
на стр. 8

на стр. 8

Засилват се предпазните
мерки за защита от COVID-19
Справката на РЗИ Силистра показва, че към 6 април
в областта има 1 158 лица
под карантина по причина
на завръщането им от стра-

ни, в които има случаи на
COVID-19, и съгласно заповед
на МЗ в това отношение. За
545 души карантината е прина стр. 2

регион
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Засилват се предпазните мерки за защита от COVID-19
НОВИНИ
УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С
ПРОЕКТИ ПО ДВЕ МЕРКИ КЪМ МИГ „ГЛАВИНИЦАСИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”
На свое заседание проведено на 01.04.2020 г., Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“ взе решение за удължаване срока
за кандидатстване с проекти по две отворени процедури.
Първата процедура е по мярка 4.2. „ Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, втората - по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
"СНЦ МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”.
Приемът се удължава до 29.05.2020 г.
Бел.ред.: На стр.6 и 7 в този брой са публикувани двете
обяви.
БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ НА ТУТРАКАНКИ ОТ ГЕРМАНИЯ
100 бр. защитни маски са изпратили от Германия Мелекбер Махмуд и дъщеря й Сибел, тутраканки родом, които
понастоящем живеят там.
Нуждаещите се могат да се снабдят с маски от магазин
"Силви", на главната улица "Трансмариска" №27. Там ще
ги посрещне Сейдегюл Рамис.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ДАРИ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ
И РЪКАВИЦИ НА 3 ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА
Областният управител на област Силистра Ивелин Статев дари 500 предпазни маски за многократна употреба
на служители от няколко институции (ОДМВР Силистра
- за участващите в патрулите по контролните пунктове; за
служба "Социално подпомагане" и за "Гранична полиция").
Отделно - 200 броя ръкавици са предоставени на ОДМВР.
Преди няколко дни от името на държавната власт,
представлявана от областния управител на територията
на седемте крайдунавски добруджански общини, бяха
разпратени благодарствени адреси до дарители от всички
общини, предимно за болниците в региона. Тази традиция
ще продължи в близките дни в рамките на извънредното
положение при изпълнение на мерките за ликвидиране на
коронаровируса.
УДЪЛЖАВА СЕ ПРИЕМЪТ ПО МЯРКА
„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ”
Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 30 април
2020 г. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19
на територията на Република България. По мярката, даваща възможност за модернизация на винарските изби,
документи за подпомагане се приемат от 16 март. Крайният
срок за подаване на заявления беше до 10 април 2020 г.
Напомняме, че кандидатите по мярка „Инвестиции в
предприятия“ освен за закупуването на нови машини и
съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, ще могат да кандидатстват и за строителномонтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за
производство и съхранение на вино, контрол на качеството
на произведените вина и др.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ПОЛОЖЕНИЕ
До 6 април, на специален надзор в Апелативната прокуратура във Варна са постъпили общо 128 дела за извършени престъпления по време на извънредното положение,
наложено като мярка за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
От постъпилите дела от целия район на Апелативната
прокуратура 124 се водят за нарушаване на карантинните
мерки по член 355, ал. 2 от НК, а четири са за фалшиви
новини във връзка с коронавирусната инфекция - по член
326 от НК.
За един ден в началото на седмицата са постъпили общо
девет досъдебни производства от апелативния район. Четири от тях са били образувани от Районната прокуратура
в Силистра, по две - от районните прокуратури в Добрич
и Разград, и едно - от Районната прокуратура във Варна.
КРИМИНАЛЕ
Телефонен проводник с дължина около 600 метра е
отнет противозаконно от землище в района на селата Нова
Черна и Сяново. Престъплението е извършено в периода

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

от стр. 1
ключила без оплаквания, т.е.
без проява на характерната за
болестта клинична картина.
По списъци от ГКПП, ОДМВР
и от общините в област Силистра на 396 лица са връчени предписания съгласно
изискванията. Данните за тях
са в националната уеб-базираната система за координация между МВР и РЗИ, както
и на други институции, за
чието ползване е проведено
обучение.
В община Тутракан към
дата 6.04.2020 г. 50 души на
територията на общината са
под контрол и наблюдение от
органите на РУП за домашна
карантина.
Както и в другите общини,
кметовете и кметските наместници дават указания по възможност целите семейства на
завърналите се да спазват
доброволно карантината,
като препоръчват при необходимост техни роднини или
близки да им носят закупени
хранителни продукти или
лекарства. Според наблюденията, в повечето случаи
хората съвестно спазват карантината.
В община Ситово са раздадени ръкавици и предпазни костюми за многократна
употреба на извършващите
дезинфекция на административни сгради и общински
помещения. Маски и дезинфектанти са осигурени за
работещите с граждани в
общинската администрация,
както и на служителите в домашния социален патронаж,
които приготвят и разнасят
храна на своите клиенти.
На кметствата са раздадени
дистанционни термометри и
1 500 предпазни маски.

РЗИ поддържа добра оперативна комуникация с ОДМВР по отношение на взаимодействието за установяване
на нарушения във връзка
с карантината от страна на
определени лица, като на
органите се предоставят заверени копия на връчените
карантинни предписания. На
личните лекари се изпращат
съобщения за същите лица,
които са от съответната пациентска листа, защото подлежат на активно наблюдение
от тяхна страна. С лицата без
личен лекар се държи връзка
по телефон с цел проследяване на клиничното им състояние и евентуално даване
на указания за действия при
поява на оплаквания.
--На ГКПП Силистра се осъществява 24-часов граничен
здравен контрол с инспектори
от РЗИ и със служители на
РЗОК. Инспектори от РЗИ
дават и 24-часови дежурства
на телефон 0879 170 186, на
който граждани и служители
от други ведомства отправят
своите въпроси и сигнали.
--Всеки ден РЗИ Силистра
попълва данните за новопристигнали от чужбина лица
в уеб-базираната автоматизирана система за лица под
карантина. Както е известно,
това става със съвместните
усилия на общините, МВР
по места, РЗИ и Бюрата по
труда. От Община Главиница
съобщиха: завърнали се от
Германия - 5 души; подготвя
се секция в интернет страницата на общината, която
да включва информация за
карантинираните на територията на община Главиница;
създадена е организация за

дните на изплащане на пенсии от Пощенските станции,
за да бъде предотвратено
струпването на възрастни
хора пред пощенските клонове.
В община Ситово, Социално предприятие "Независим
живот" всеки ден готви за
свои клиенти, вкл. за хора с
увреждания.
Напомняне: силистренският
ГКПП разполага с 24-часов
здравен контрол с представители на РЗИ и РЗОК). Продължават дежурствата на инспектори от РЗИ Силистра и на
тел. 0879 170 186 за въпроси
и сигнали от страна на ведомства и на граждани. Сигнали
за нередности приема и БАБХ
на т.нар. горещ телефон (0700
122 99), както и през онлайн
формата на сайта.
--От Областна дирекция за
безопасност на храните Силистра съобщиха, че вече са
част от електронното правителство на страната, т.е. е възможна обмяната документи по
електронен път. Служител
на дирекцията има отговорност да следи постъпилите в
системата документи. За да
ползват електронните услуги,
потребителите трябва да разполагат с електронен подпис и
да имат регистрация в сайта
на съответната дирекция – в
случая ОДБХ Силистра.
--Информация от Инспекция
по труда:
Близо 600 бр. сигнали от
граждани са постъпили в
Инспекцията по труда от
13.03.2020 г., когато беше
обявено извънредното положение до момента. Това
е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено
се получават за идентичен

период. Най-много от тях
касаят заплащането на труда – около 1/3 от всички
сигнали. Следват сигнали,
свързани с прекратяване на
трудовото правоотношение.
Инспекцията по труда е прекратила към момента плановите проверки и е насочила
усилията си към решаване
на сигналите.
Извършват се проверки
и за контрол по спазване
на противоепидемичните
мерки, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса
COVID-19. За отстраняване
на нарушенията контролните
органи прилагат всички свои
правомощия – даване на задължителни за изпълнение
предписания и търсене на
административнонаказателна отговорност.
Инспекцията по труда напомня на работниците и служителите, че и в периода на
извънредно положение те не
могат да бъдат изпращани в
неплатен отпуск без тяхно
съгласие. Работещите не
трябва да подписват документи, с чието съдържание
не са съгласни – например
за прекратяване на трудов
договор по взаимно съгласие
или със задна дата, или заявление за неплатен отпуск.
Работодателят следва да
им предостави веднага заповеди за прекратяване на
трудовите договори, в които
да са отразени всички дължащи им се обезщетения
– за неизползван платен
годишен отпуски, за неспазено предизвестие, ако им се
дължи такова, за придобито
право на пенсия и др. Срокът на предизвестие тече и
по време на ползването на
законоустановен отпуск.

БАБХ с проверки по Великден и Гергьовден
Б

ългарска агенция по
безопасност на храните (БАБХ) започва
засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи
центрове за яйца, складове
за търговия на едро с храни,
заведения за обществено
хранене и търговски обекти за търговия на дребно,
пазари и борси, във връзка
с предстоящите официални
празници (Великден и Гергьовден).
В периода 6.04.-8.05.,
включително, във фокуса
на засиления контрол попадат производството
и търговията на традиционно предлаганите за
празниците храни (агнешко
месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца,
пресни зеленчуци), както и
на боя за яйца. Ще се следи
за произхода и правилното
съхранение на суровини и
храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на
здравна маркировка (син
цвят – с произход България,
червен цвят – с произход,
различен от българския, в
съответствие със Заповед
№ РД 11-631/25.03.2019 г.),
а също така и дали търговците предоставят на
видно място информация
за страната на произход
на месото.
Инспекторите ще следят
строго начина на съхранение, етикетирането и
маркирането на яйцата
(включително недопускане на яйца от клас “Б” в
търговската мрежа, т.е.
за преработка - в производството на различни яйчни
продукти. Ще се вземат
проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.
По време на официалните
празници 17-20.04., вкл., на 1

и на 6.05. ще бъдат осигурени дежурни служители в
ОДБХ, които да осигуряват
дейността на контролния
орган и да реагират на
сигнали на граждани.
До края на обявеното
в страната извънредно
положение във връзка с
пандемията от COVID-19,
БАБХ продължава да извършва засилени проверки
в обектите за производство и търговия с храни, и
заведения за обществено
хранене, които приготвят
и доставят храна до краен
потребител. Проверките
включват използване на
подходящо защитно работно облекло, химични
вещества и оборудване за
дезинфекция и предпазни
средства (ръкавици /при
необходимост и в зависимост от естеството на
работа/ и маски) от служителите, заети в производството, предлагането и
доставката на храни; чес-

тотата на провежданата
дезинфекция.
Ще се следи създадени ли
са условия, които възпрепятстват прекия досег на
клиента с непредварително
опаковани храни с изключение на плодове и зеленчуци;
за наличие на информация
на видно място за потребителите, че плодовете и зеленчуците преди употреба
следва да бъдат добре измити, като при възможност
бизнес операторът да осигури еднократни найлонови
ръкавици/пликове/торбички
и други с оглед намаляване
риска от замърсяване на
продуктите;
Специално внимание се
обръща на записите по
Системата за управление на безопасността на
храните, по-конкретно за
хигиена и дезинфекция на
помещения, инвентар и
технологично оборудване,
и хигиена и здравен статус
на персонала.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 6 април 2020 г.
1 възпитател, висше педагогическо образование
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,
1 счетоводител, висше образование - специалност компютърна грамотност.
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
професионален опит
***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.

регион

9 - 15.04.2020 г.
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В община Ситово - Държавата раздава храни от
спешен телефон за първа необходимост на над
нуждаещите се и 41 хиляди нуждаещи се
консултации с психолог Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
условията на извънредно положение в
страната, спешен
телефон откри Община
Ситово. На него могат да
се обаждат самотно живеещи и трудно подвижни
възрастни хора, които са
в невъзможност да се самообслужват и да поръчат
закупуването на храна и
лекарства.
И още един нов момент
- на нуждаещите се от
психологическа подкрепа,
телефонни консултации
дава психологът Рашид Абтула на тел. 0897 080 323.
Освен за общинския център - Ситово, спешни телефони има открити и за
всяко от 11-те населени

В

места на територията на
общината.
Заявки за закупуването
на храна и лекарства се
приемат на следните телефони:
За Ситово - 088 448
4120; 086 632 2700;
с. Босна - 088 659 1994;
с. Гарван - 088 659 2070;
с. Добротица - 088 501
9375;
с. Ирник - 088 530 0721;
с. Искра - 088 235 6124;
с. Любен - 088 659 1797;
с. Н. Попина - 088 530
0723;
с. Поляна - 088 448 4138;
с. Попина - 088 279 7838;
с. Слатина - 088 509
9171;
с. Ястребна - 088 708
5283.

ад 41 000 нуждаещи се
в страната ще получат пакети с 16 хранителни продукта от първа
необходимост. Ще бъде раздадена 1400 тона храна. От
помощта ще се възползват
предимно възрастни над 65
г., хора с увреждания, под
карантина или такива с
ниски доходи, съобщиха от
Министерството на труда
и социалната политика.
Индивидуалните пакети
са със средно тегло 30 кг
и съдържат продукти като
брашно, олио, ориз, консерви и др. Те са осигурени по
Оперативната програма
за храни, финансирана от

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица. Кампанията се
реализира в партньорство
между Агенцията за социално подпомагане и Българския червен кръст.
С помощта на общинските администрации продължават да се идентифицират случаи на хора с
ниски доходи, попаднали в
затруднена ситуация. При
възможност те също ще
бъдат включени в настоящата кампания. До момента са раздадени почти 6000
тона пакети с храна на 457
000 лица и семейства.
“ТГ”

Специални мерки и ред
при раздаване на
пенсиите преди Великден
пециални мерки са предвидени във връзка с новите
плащания на пенсиите (ще
се случи в периода 7-23 април),
вкл. с великденската добавка. От
НОИ съобщават, че графикът в
пощенските станции ще бъде до
16 април, като допълнително в
периода 21-23 април ще е изплащането на пенсиите на неуспелите
да си ги вземат преди Великден
(тази година на 19 април). Още на
7 април са извършени преводите
към сметките на хората, които
получават парите си по банков път.
Предвид нежелателното струпване на много хора на едно място
(в случая – на опашка) в пощите,
в началото на работното време (до
12 ч.) предимство ще имат клиенти
над 60 г. Подобно на режима за пазаруване в магазините, намира се
за правилно да бъде препоръчано
на клиентите под тази възраст да
посещават клоновете на „Български пощи“ ЕАД по възможност в
следобедните часове (става дума
и за тези, на които се налага да
бъдат обслужвани извън графика
за пенсии).
Според специална наредба на
НОИ, изплащането на пенсии по
домовете е само за хора над 68

С

г., самотно живеещи и клиенти
с решения на ТЕЛК. За ползване
на тази възможност се подава
заявление до началника на съответната пощенска станция, даваща
пенсията. Възможно е и пенсията
да се изплати на упълномощен
представител, което става с еднократно изрично или нотариално
заверено пълномощно.
Без пълномощно е възможно изплащане на пенсия до двукратния
размер от социалната пенсия за
старост срещу подпис на съпруг/
съпруга, на пълнолетни деца или
на родители на пенсионера. Това
става с представяне на документи
за самоличност както на получателя, така и на пенсионера.
С цел опазване на здравето
както на клиентите, така и на
служителите на дружеството, ръководството на „Български пощи“
ЕАД уведомява всички да спазват
стриктно изготвените графици
за изплащане на пенсии. И още:
да се съблюдава наложеният ред
при влизане в салоните на пощенските станции, където изплащане
пенсииите: да се спазва безопасно
разстояние един от друг (мин. 2
м), а клиентите да са с предпазни
средства.
“ТГ”

апазон е от 22:00
ч. до 5:00 ч. Заради усложнената обстановка рибарите
трябва стриктно да
спазват въведените мерки срещу разпространението на
COVID-19. Груповите
дейности са забранени, задължителна
е и двуметровата
дистанция.
Въпреки министерското решение,
от Изпълнителната
агенция по рибарство
и аквакултури призовават хората да си
останат вкъщи до
края на извънредното
положение.
“
ТГ”

1300 маски дари председателят
Нехат КАНТАРОВ

Калина ГРЪНЧАРОВА
1300 защитни маски дари
председателят на общинската
организация на Движението за
права и свободи в Тутракан Нехат Кантаров. (на снимката)
Маските са предназначени
за възрастни хора над 60-годишна възраст, уточни той.
Досега са раздадени над
1000 маски. Нуждаещите се
от тях граждани са ги получили посещавайки Клуба на
движението в крайдунавския

град - на ул. „Александър
Стамболийски” 50.
Възрастните хора от селата
на територията на община
Тутракан също са снабдени
със защитни маски.
500 броя маски за многократна употреба е дарението
на народния представител от
ДПС - Делян Пеевски, сподели още Нехат Кантаров, за
чийто благороден жест той
изрази искрена благодарност
от името на общинската организация на ДПС.

Консултации за обезщетенията
за безработица ще провеждат
по телефона НОИ
ационалният осигурителен институт открива временна гореща
телефонна линия за въпроси,
свързани с отпускането и изплащането на обезщетения
за безработица. Осигурените
граждани ще могат да отправят запитвания относно
действащото у нас законодателство, актуалните промени
в нормативната уредба и
осигурителните си права при
безработица. На разположение ще са експерти от НОИ,
които ще предоставят консултация за реда за подаване
на документи, сроковете за
получаване на обезщетение
и конкретните условия. Единният телефонен номер за
цялата страна е 0700 14 802.

Н

Всяко едно от териториалните
поделения на Националния
осигурителен институт също
осигурява телефони, на които
гражданите могат да бъдат
консултирани по въпроси
за безработицата. Линиите
ще бъдат отворени за обаждания всеки работен ден от
9:00 ч. до 17:30 ч. Списъкът с
номерата е достъпен на официалната интернет страница
на НОИ.
В териториалните поделения на НОИ в Североизточна
България телефоните са:
Разград - 0882912442;
Русе - 082/816460; Силистра - 086/815064; Търговище - 0601/60608 и Шумен
- 054/855896.
“ТГ”

24 ветеринари започват
Здравното министерство
разреши фермерските пазари държавната профилактика
при стриктни санитарни мерки

Хайде на нощен риболов!
Р
З
азрешен е нощният любителски риболов от
брега. Това стана
ясно от заповед на
Десислава Танева,
министър на земеделието, храните и
горите. Мярката се
отнася за периода
от 1 април до 1 ноември.
Освен на конкретни
места по река Дунав,
нощен риболов ще се
извършва и в големите язовири.
За април нощният
риболов е разрешен
от 20:30 ч. до 06:00
ч. В интервала май
– юли часовият ди-

ДПС-Тутракан с грижа
за възрастните хора

дравният министър Кирил
Ананиев издаде заповед,
с която се въвеждат изисквания за работата на кооперативните и фермерските пазари,
обработката на земеделските
земи и непрекъснатост на дейностите по отглеждане на животни и производство на фуражи,
съобщиха от ресорното министерство. Тя вероятно идва в отговор на сигналите от различни
браншове за силно затруднена
селскостопанска дейност, както
и решенията на редица общини
да затворят изцяло фермерските
пазари по време на извънредното положение, което на практика
лиши най-малките производители от възможността да продават
директно продукцията си на
клиенти.

В документа се посочва, че
всяка община трябва да създаде организация за работата на
кооперативните и фермерските
пазари, като се отчете спецификата като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки
на малки количества суровини
и храни. За целта са възможни
различни мерки, включително
разширяване на площта на
пазарите и поставяне на информационни табели за спазването
на мерките, заграждения, предотвратяването на струпването на
хора, еднопосочно движение в
рамките на пазара, осигуряване
на персонал, който да подпомага
достъпа на клиентите, хигиенни
мерки, спазване на дистанция
“ТГ”
и др.

По покана на директора на ОДБХ
Силистра д-р Себахтин Халид бе
проведена работна среща с участието на д-р Валери Милчев - началник на отдел „Здравеопазване по
животните“ в дирекцията, и на д-р
Владимир Солаков – председател
на ОК на Български ветеринарен
съюз в област Силистра. Обсъдени
са параметрите на бъдещата работа
по изпълнение на държавната профилактична програма за 2020 г. от
страна на 24 ветеринари в региона.
От 1.04.2020 г. стартира изпълнението на държавната профилактична
програма за настоящата година. В
момента е налична ваксина срещу
болести като антракс и туберкулоза
по говедата с препоръчителен срок
за изпълнение в границите на м. април т.г. Прилагането на ваксина срещу „син език“ е със срок м. май-юни.
Предвидено е спазване на 30-дневен
период за прилагане на ваксината от
последната ваксинация. Стартира

и ваксинирането на дребните преживни животни, както и на едрите.
По график вървят профилактичните
прегледи на пчелите. През м. юни е
планиран отчет за полугодието.
От началото на м. април се събират от ветеринарите подробни
заявки по обекти и видове животни
за гореописаните мероприятия,
като ваксините и консумативите
се приемат в хладилни чанти. Във
ведомството, ръководено от д-р
Халид са изготвени за предоставяне
на служебна бележка от ОДБХ с
подпис и печат за свободно пътуваме на територията на областта при
изпълняваме служебните задължени
на всички ветеринари, работещи
на терен. Във връзка усложнената
обстановка в страната по повод
COVID- 19, всеки ветеринар сам
си набавя предпазни средства за
лична безопасност за изпълнение на
задълженията си по време на работа
“ТГ”
във фермите.
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поетично
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Ангел в бяла престилка
Със слънчеви зари роден и озарен
е седмият априлски топъл ден.
Пролет е! Време е за живот и за мечти!
Неусетно времето лети ли, лети!
И вятърът в клоните тихо шепти:
„Докторе, чуй ме! Празник имаш днес ти!“
Светът отново те почита, възхвалява.
Благославя те! Трудът ти оценява!
Към тебе тревожно, безмълвно поглежда
да го окрилиш, да го дариш с надежда.
Защото такава е твоята съдба
да водиш упорита ежечасна борба
с пандемията - тази неочаквана беда,
за да изчезне и да няма от нея следа.
А ти без умора болестта ще щурмуваш.
Заболелите всеотдайно ще лекуваш.
И в студ, и вятър, и в сняг, и дъжд, и пек
ти ще си останеш истински човек!
С болките - човешките, ще трябва да живееш.
За старци и деца ще се грижиш и милееш.
И нека Бог те пази от беди, злини!
Да те дарува щедро с блага и добрини!
Ангел в бяла престилка за всички болни си ти!
Днес светът се крепи на твоите крехки плещи!“
07.04.2020 г.

общество

Преподавател по Математика с
Грамота от литературен конкурс
Калина ГРЪНЧАРОВА
авърши конкурсът
"Защо съм учител",
обявен от издателска
група "Просвета" във връзка
с неговата 75-та годишнина. От цялата страна
участваха над 500 учители
със свои есета, като от
Силистренска област те
са 11 педагози.
„Интересът към конкурса
беше голям, а материалите
- много добри, което направи избора ни изключително
труден” – категорични са
организаторите.
Комисията оценявала
творбите е: Весела Михайлова, Любов Шишкова,
Надежда Янакиева и Марин
Гинев - редактори по български език и литература

З

в издателство „Просвета”.
Сред отличените с Грамоти и книги са Маргарита
Иванова от ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий", с. Нова
Черна, Вера Димитрова
от ОУ "Г. С. Раковски", с.
Ситово, Ценка Маринова
от СУ "Христо Ботев", гр.
Тутракан, Сабрие Кодак и
Мариета Спирова от СУ
"Йордан Йовков", гр. Тутракан.
В този брой публикуваме
творбата на Ценка МАРИНОВА, с която тя участва
в конкурса - „Учителят
днес!”. Г-жа Маринова, която всички познават като
отличен преподавател по
математика в СУ „Христо
Ботев” се оказа, че има и
поетичен талант.

796 випускници в Силистренско
ще полагат зрелостен изпит
по български език
30 май и 1 юни са засега
най-оптимистичните дати за
провеждане на зрелостните
изпити в България, съобщи
на пресконференция министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев.
По информация от Регионалното управление по образование в Силистра 796
випускници, с 37 по-малко от
миналата година, за заявили
желание за явяване на държавен зрелостен изпит по
български език и литература.
Заявили зачитане за втори
държавен зрелостен изпит

на изпита за професионална
квалификация са 336 ученика - 46%. Това представлява
значително нарастване спрямо миналата година, когато
32,7% от зрелостниците предпочетоха изпита по професия.
Запазват се предпочитанията на учебни предмети от
миналата година за втория
държавен зрелостен изпит.
От общо 441 ученици 192 са
избрали биологията и здравното образование, 112 випускници ще полагат изпит по
география и икономика, а 93
са избрали английския език.

Как в с.Нова Черна учат
по време на епидемия
З

Коронавирус:

Калина ГРЪНЧАРОВА
аради коронавирусната епидемия, всички
училища в България
затвориха врати, а това изправи пред сериозни предизвикателства и учители, и
ученици, и родители.
Работата с малките ученици изисква близост и директна комуникация, затова сегашната ситуация е трудна.
Български език и математика са сред предметите,
които изискват повече самостоятелна работа, затова
е по-лесно да се преподават
от дистанция.
Виртуалното образование
занимава голяма част от
родителите, особено тези,
които успоредно трябва да
работят от вкъщи.
В Основно училище „Св.

Св.Кирил и Методий” в с.
Нова Черна учениците са на
синхронно обучение, информира директорът Маргарита
Владева.
”Използваме електронни
платформи, дигитализирани уроци и платформата на
Shkоlo” - уточни тя.
Проблем се явява в семействата с две и повече децаученици, а с един компютър.
А те са около 10 в с.Нова
Черна. Тогава, на помощ
идва медиаторът. Това е
Веска Абаджиева, която от
м.ноември м.г. работи в училището по проект "Подкрепа
за успех".
Медиаторът разнася по
домовете учебни печатни
материали за тези деца и
така образованието продължава.
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Ценка
МАРИНОВА,
гр. Тутракан

Учителят днес!
на моите колеги …
Живеем ние в интересно време,
а времето дриблира като топка с нас.
Дали е леко то или е бреме?
Избягваме да разсъждаваме над тоз въпрос.
Обичам аз усмивките прекрасни на децата
и полета на детската мечта.
Уви! Веднага се намира да внесе „баланса“
тийнейджър псуващ или разгневен баща.
На празник чувствам обичта голяма!
Огласят двора песни, поднасят ми букети със
цветя!
Прекрасно е! Сърцето ми ликува!
Намусена жена мърмори: „… с какво ги заслужава
тя?“
По телевизора „гореща“ новина представят,
че удвоена е заплатата ми пак …
Усмихвам се безсилно! Ох, пак ще обяснявам
на близки и познати този „факт“.
О, електронен дневник и учебник електронен!
Родителят е информиран на мига.
…но интернета спира и стартира пак отново.
„О, Боже! Минаха петнадесет минути от часа.“
И всеки ден повтарям си отново:
„Без нерви днес, с усмивка и спокоен глас!“
Във час съм вече: пак въпрос без отговор
и нов въпрос. Мълчи притихналият клас.
След часовете – консултация и всеки ученик
решава пример, … и се чува весел вик:
„Реших задачата! Тя лесна е била, госпожо!
Не знаех! Аз не учих! Мислех, че не мога.“
Почивка? Междучасие? Отмора?
„Госпожо, карат се и блъскат се във коридора!“
Търча напред, назад. Въвеждам ред.
Надявам се нещата да се подобрят напред.
Учител съм, но уча неуморно
закона нов, наредби нови, справки и писма …
Специализация и курсове, платформи нови …
Не мога да отвърна от компютъра глава.
Бумащина ли? Няма днес бумаги,
но бумащината е около нас навред –
безчет анализи, писма и справки „много важни“.
С децата дейност се признава само с документ.
„Надежда всяка оставете тука …“ –
колеги със ирония цитират пак,
но аз си знам, че ще вървим напред, дори и с мъка
и заедно с децата ще променяме Света.
Да, този Свят тъй крехък, малък, нежен,
но едновременно с това и тъй голям.
Светът – непроменим, студен и вечен,
но който всеки ден променяме със много плам.
Живеем ние в интересно време!
Дали е леко то или е бреме?
Щастливци сме, че Бъдещето е във нашите ръце –
полита от учителските длани със разперени криле!
Ценка МАРИНОВА
учител по математика,
СУ „Христо Ботев“, Тутракан

регион

9 - 15.04.2020 г.

5

Малък дар, но от сърце!

сме уверени, че ще бъдат
от стр. 1 оползотворени по най-доот с. Калугерене, община брия начин. Благодарим на
Главиница, която я закупи тутраканските медици и
за 150 лева. Парите вече им пожелаваме здраве и
са преведени по сметката сили в тези трудни времена! Благодаря на Елис за
на МБАЛ -Тутракан.
„Знаем, че са малко, но нейното благородство!”

- сподели Румен Симеонов.
(на снимката)
„Тази идея е на Румен
Симеонов! Дано много хора
вземат пример! Много малко биха направили това,
което направи той! Добър
човек - с добро сърце! Да е
жив и здрав!” - написа във
Фейсбук Елис Ферад.
„Моето хоби” се нарича
албумът в профила на Румен Симеонов в социалната
мрежа. В него всеки може
да разгледа част от творчеството на тутраканския
художник - повече от 200
картини.
„В свободното време,
когато ми остане такова,
обичам да рисувам. Не владея техники на рисуване,
не претендирам, че умея
да рисувам, просто по този
начин разпускам” - уточнява скромно той.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Нови книги

Лек за депресията
„Лек за депресията“
(превод: Радостин Желев, 336 стр., цена: 18
лв.) ни учи, че в голям
брой от случаите способността ни да се
справяме с трудностите зависи и от начина,
по който ги тълкуваме.
Понякога нещата не са
толкова катастрофални,
колкото ни се струва.
Добрите психотерапевти са получили висока
квалификация именно
да помагат на пациентите с депресия да
разглеждат подобни
стресови ситуации в не
толкова проблематична
светлина. Но един добър приятел или любим
човек понякога може да
изпълни подобна роля
– като посочи явните
и не толкова явните
причини, поради които
депресията прави даде-

на ситуация да изглежда
по-мрачна, отколкото
е в действителност.
Въпреки бързото нарастване на употребата
на антидепресанти през
последните години честотата на депресията
в САЩ не е намаляла:
тя се е увеличила. По
последни данни от научни изследвания всеки
четвърти американец –
над седемдесет милиона
души – в някакъв момент
от живота си ще изпълни критериите за тежка
депресия. Честотата на
депресията нараства
застрашително от няколко десетилетия. Днес
се среща, грубо казано,
десет пъти повече, отколкото преди две поколения. Как е възможно
съвременните хора да
са толкова уязвими от
депресията? Каква про-

мяна е настъпила?
Американският лекар и
популяризатор д-р Стивън С. Иларди е завършил
клинична и социална психология, както и математика и икономика, понастоящем преподава в
Университета в Канзас,
автор е на над 40 професионални разработки
и през активната си
терапевтична дейност
е лекувал депресията на
няколкостотин пациенти. В книгата „Лек за
депресията. Как да победим депресията без лекарства“ Иларди предлага програма в 6 стъпки,
наречена Терапевтична
житейска промяна.
Ето какво казва той:
И шестте компонента на програмата ТЖП

– омега-3 мастни киселини, ангажиращи ума
занимания, физически
упражнения, излагане
на слънчева светлина,
социални контакти и
подобрен сън – притежават антидепресивни
свойства. Това ни е
известно от тоновете публикувани научни
изследвания. Но ТЖП
е единственият подход, който съчетава
тези отделни елементи в цялостен вид - в
комплексна програма
от типа „стъпка по
стъпка“, чието действие е много по-мощно
от това на всеки от
компонентите й, взет
поотделно.
А според психоложката Хариет Лърнър,
автор на книги с милионен тираж, тази
програма не е само
за депресията. Всеки
може да я използва за
свое благо.

От НЧ “Христо Ботев - 1901 г.”, с.Зафирово:

Нови постижения за Школата по
изобразително и приложно изкуство
Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
оради обстоятелствата свързани със
здравната обстановка в страната във връзка
със заповедите на Министъра на здравеопазването
и Министъра на образованието бе отменена церемонията по награждаване
на отличените участници в Националния конкурс
за весела детска рисунка
„Малките нашенци” в гр.
Казанлък.
Децата от Школата по
изобразително и приложно
изкуство към НЧ „Христо
Ботев - 1901 г.”, с. Зафирово участваха със свои
произведения и в двата
конкурсни раздела.
Жури председателствано от Иван Гайтанджиев
и членове художничката
Маргарита Димитрова и

П

Деница Ганева - директор
на ОДК, гр. Казанлък оценява и класира участниците
в конкурса.
Поради горните обстоятелства, Дипломите и
медалите на отличените
участници бяха изпратени
по куриер и така, в последния ден на м.март, децата

от Школата по изобразително и приложно изкуство
ги получиха.
В раздел „Изобразително изкуство”, Преслава
Стелиянова Костадинова - на 9 г., е отличена
със Специална награда на
ОДК, гр.Казанлък, медал и
Диплом.
В раздел „Приложно изкуство”, Габриела Илиева
Миткова - на 12 г., бе класирана на III място, за което
получи Медал и Диплом.
Ръководителят на Школата - Лорета Станева,
получи Диплом за активно
участие в конкурса.
В един от най-престижните конкурси за весела
детска рисунка в България - „Малките нашенци”,
организиран от Министерството на образованието
и науката, Фондация „Чудомир”, Националния дворец на децата и ОДК „Св.

Иван Рилски”, гр. Казанлък,
участваха стотици деца
от различни институции и
школи от цялата страна.
Конкурсът се провежда за
XXIII-та поредна година по
време на Чудомировите
празници.
Децата от Школата по
изобразително и приложно
изкуство участват в конкурса за 11-ти пореден път.
Тази година - с пет скулптурни творби сътворени
от Преслава Стелиянова
Костадинова - 9 г., Сибел
Раданова Севдалинова - 9 г.,
Габриела Илиева Миткова 12 г. и Селин Назми Бирджан
- 12 г. , а също и с девет
рисунки изпълнени от Елени
Константинова Куцуки - 8
г., Сибел Раданова СевдалиПреслава и Габриела със своите награди от Националния
нова - 9 г., Емилия Еленова
конкурс "Малките нашенци"
Демирова - 10 г., Джанан
Ханъмсер Али - 11 г., Петя ва - 11 г., Химена Иванова - 9 г.
Пожелаваме на всички
Светославова Станева - 7 Алексиева - 11 г. и Преслава
г., Анелия Руменова Илие- Стелиянова Костадинова деца здраве и нови успехи!

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: 29.05.2020 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: 29.05.2020 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
• Размерът на финансовата помощ за проекти, които след искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване
местното природно, културно и/или историческо наследство и
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
• Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер
- Допустими разходи:
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:
които след извършване на инвестицията ще генерират нетни
бренията на недвижимо имущество;
- 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/
(финансов анализ), но общият размер на допустимите за
оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
- 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
• Разликата между пълния размер на допустимите за фи- кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
свързани с консултации относно екологичната и икономиченансово подпомагане разходи и размера на финансовата
ската устойчивост;
- 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 Информацибъде само в парична форма.
патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
онната система за управление и наблюдение на Структурните
- Критерии за подбор на проектните предложения и инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата
на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.Разходи за разработване на тяхната тежест:
електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/
1. Проектът има иновативен характер за територията на
бизнес план, включващ предпроектни изследвания и марке-

сМяХ
Коронавирусни

Стана тя, каквато стана - топлата вода е за пиене, а ракията
- Какво ще си облечеш на
- за миене!
Великден?
- Пижама с агънца!
Спорим с мъжа ми за носенето на маски и ме пита: -Т'ва
- Ало, от Полицията звъня!
генералчето ли ти го каза?
Мъжът Ви, като се върна от
Викам му: - Питаш ме, все
Испания, спазва ли 14-дневна
едно сме си лежали в леглото
карантина?
и ми е споделял конфиденци- От Вас чувам, че се е върална информация...
нал, шефе!
А той: - Ми то напоследък
всички жени с него лягате, с
Катаджиите са на границанего ставате...
та на нервен срив. От всеки
автомобил вони на спирт, а
Преместих хладилника в
водачите са трезви!
спалнята... на мястото на гардероба... за къде да се облиАко си отчаян, спираш чая и
чам?!?
почваш ракия! Досега отракиен няма!
Напоследък пера само пижами... Сложих дънки в пералняПолезно съветче за борба с
та и ми изписа: "Ти къде?”
вируси: Ако държите в едната
ръка печено бутче, а в другата
Опитах се да си направя
халба бира, няма как да се
дезинфектант за ръце, а то
пипате по лицето

излезе водка с тоник...

ловина пълна!
- Добре, много ми се иска
Идва лято... Комарите има да да те видя в гората с наполосе чудят къде сме...
вина сух кибрит, наполовина
остър нож и наполовина пълна
Вирусът е ясен, кажете сега пушка. А наоколо е пълно с
как прясното мляко разбира, наполовина сити мечки...
че си с гръб към котлона?
„Учителка” по български
Във връзка с последните съ- език: - Направих теста. Има
бития, фразата: "Плюя на теб!" две чертички. Аз съм сказуемо!
ще се разглежда като опит за
Жена е при гинеколога и се
убийство...
оплаква:
- Докторе, нямаме деца!
- Коя е най-лошата покупка
- А мъж?
за 2020 година?
- Имам... Иван Петров.
- Годишна винетка.
- Утре да дойде при мен.
На другия ден:
Един се напушил много яко
- Петров, вече три години
и паднал през балкона.
жените от 9-ти микрорайон
Наобиколили го хора и го идват да правят аборти от теб,
питат: - Какво стана?
а вкъщи не можеш да имаш
- Не знам… и аз сега идвам! деца?!
"Я колко моем да лежим,
- Докторе, аз в плен не се
они толко карантина не мо'ат размножавам.
да сложат"...
съвременна шопска мъдрост
Семеен скандал. Мъжът
ядосано сочи рамото си:
- Аз съм безкраен оптимист
- Кракът ти повече да не е
и за мен чашата винаги е напо- стъпил тук...

Забавна астрология
10-те любими израза на
зодия:

Овен
1. По-добре не спорете с мен.
2. Първо ще го направя, а после ще помисля.
3. Там където останалите спират, аз натискам
газта.
4. Ще бъда вечно млад.
5. Направи го като мен – и без това няма да го
направиш по-добре.
6. Най-трудното е да изслушаш събеседника
докрай.
7. Упорството не е порок.
8. Лесно е да се контролира ситуацията, сложно
– собствените емоции.
9. Един овен е добре, два овена са много.
10. Не нападам пръв, но не дай Боже да ме
засегнат.
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

ВГ „Щурчета”сред „Успелите деца на България”
от стр. 1 добрите в областта на науката, спорта и изкуството.
- включително за най-малВГ „Щурчета” е предките. Проектът предвижда
ставена с участията и
отличаване не просто на
завоюваните награди от
талантливи, а на изявяваразлични национални певщи се деца - тези, които,
чески конкурси. Седем таосвен, че усъвършенстват
лантливи момичета пеят в
заложбите си, ги проявяват
нея - Бояна Богданова, Елица
в състезания с други деца.
Камбурова, Мария Кръсте„Проектът е успешен,
ва, Ралица Инджева, Санем
защото мотивираме повече
Самет и Шейда Сабри.
деца да се стремят към
Ръководител на групата е
своя вътрешен максимум и
Антония Камбурова, а от
защото обществото вече
тази творческа година те
засвидетелства повече
са част от самодейните
внимание и уважение към
състави към НЧ „Христо
техните постижения” Ботев – 1942 г.”, с.Белица.
категорични са от Фонда„Изминалата 2019 г. за
цията.
децата бе емоционална,
В 12-тото издание на
ползотворна и интересна.
проекта „Успелите деца на
"Щурчета"-та бяха гости на
България” са включени найредица концерти в страна-

„Великден у дома” покана за участие
в онлайн конкурс!
Д

енят на много хора малки и големи, във
време на пандемия
преминава онлайн. За неговото разнообразяване
са помислили от Община
Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности, в. „Тутраканче” и СУ
„Йордан Йовков”, които са
главните организатори на
онлайн-конкурс посветен на
предстоящите Великденски
празници.
Конкурсът ще се проведе
в две категории - „Рисунка”
и „Снимка”.
„Мили деца и родители,
празник е! Проявете своето
творчество, заедно с мама
и татко! Споделете своя
Великден! Покажете ни на-

чина, по който посрещате
празника! Можете да ни
изпратите своите снимки
и рисунки на боядисани
яйца, великденски трапези
и всичко онова, което прави Великден специален за
вас!” - приканват организаторите.
Изпра ща йте м а те ри алите на e-mail: tn_ocid_
konkurs@abv.bg, заедно с
имената на участника,
години и заглавие на творбата.
Най-добрите ще бъдат
наградени с Грамота и подарък и обявени в страницата на конкурса във Фейсбук
- „Онлайн конкурси ОЦИД“.
Срокът за подаване на
творбите е до 21.04.2020 г.

та и имаха възможността
да срещнат големи български творци - музиканти,
актьори, журналисти, да
намерят нови приятели,
да опознаят красотата на
Родината” - е записано в
анонса по представянето
на групата в сайта на Фондация „Димитър Бербатов”.
Започна публикуването
в съвсем произволен ред
на одобрени номинации.
Те ще могат да бъдат
разглеждани и аплодирани в секция Клуб 2019 http://dberbatov.org/nagradi/
nominee/home/190041 . Номи-

нациите вътре в секцията
ще се подреждат по броя на
аплодисментите, а двете
номинации с най-много аплодисменти ще се виждат
на началната страница на
уебсайта. Постепенно и
най-късно до 15 април секцията ще бъде попълнена
с всички номинации, които
са били оформени съгласно условията на проекта.
Тогава ще бъде обявен и
окончателният списък с
членовете на Клуб 2019.
Разбира се, за успелите
деца на България ще има и
награди.

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

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.

Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

Епиграми
Има и такива
Не ги гледай, че изглеждат млади,
те са стари дървояди.

Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

Мнение
Играе по правилата,
само когато получава своята заплата.
Точно и ясно
Казаните смели думи
не се изтриват с гуми.
Напомняне
По кривият път
умни хора не вървят.

Търговия с препарати за растителна защита,
торове, семена и фураж на изключително приемливи
за клиентите цени!
Предлагаме градинска техника, агроконсултации,
заверка на дневници на земеделски производители и
сключване на всякакъв вид застраховки.
Доставка до всяка точка на България!
Всичко това може да намерите в Агроаптека
"Арас Агро" в с. Калугерене, ул. Втора №40
Управител Октай Шабан,
Агроном-Растителна защита
За допълнителна информация на тел.: 0883 401 822

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ
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Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия
в село Суходол!
За контакти: 0886 721 902

Честит рожден ден
и да почерпят:

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

9 април - Ценка БОЙЧЕВА, Тутракан
9 април - Нели ГОРАНОВА, Ст.спец. АОН, Община
Главиница
10 април - Елица ТОДОРОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 април - Цветанка ПЕТКОВА, Мед.сестра, ДГ "Патиланчо", Тутракан
13 април - Д-р Себахтин ХАЛИД, Ротари Клуб Тутракан
13 април - Красимир БОНЕВ, Ст.спец "Техник", Община
Главиница
13 април - Гюлбие АРИФОВА, Домакин клуб, Община
Тутракан
15 април - Жоржета СТЕФАНОВА, Ст.спец. "АФО", с.

Зафирово, Община Главиница
10 април - Лазаровден - Лазар, Лазарка, Лазарина
11 април - Връбница Цветница - Божура, Биляна, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Гергин(а), Гроздан(к)
а, Далия, Дафина, Делян(а), Дилян(а), Детелин(а), Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл(ка), Иглика, Калин(к)
а, Калия, Камелия, Карамфил(к)а, Китка, Латинка, Лили,
Лила, Лилия, Лиляна, Люлина, Маргарита, Магнолия, Малина, Невен(а), Незабравка, Петуния, Ралица, Роза, Росен,
Росица, Смилян(а), Теменуга, Теменужка, Трендафил(ка),
Фидан(к)а, Цвета, Цветан(а), Цветанка, Цветелин(а),
Цветомир(а), Цветозар (а), Цветослав(а), Цвятко,
Явор(а), Ясен(а), Ясмина и др.

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