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Началникът на Полицията
призова за спазване на
противоепидемичните мерки
Калина ГРЪНЧАРОВА
лавен инспектор Даниел
Костадинов - началник
на Районно управление
„Полиция” в Тутракан, се
срещна с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на
общината.
Той запозна представителите на местната власт с инициативите и мерките, взети от
ръководството на МВР във
време на извънредно положение в страната и с важността
от сътрудничество „местна
власт - Полиция”.
Стана ясно, че няма регистриран случай на заболял
от коронавирусна инфекция,

Г

Гл.инспектор Даниел КОСТАДИНОВ, началник на РУП-Тутракан

а под карантина са общо 61
граждани на общината. Въведеното извънредно положение изисква и извънредни
действия.
Влязлата в сила заповед на
здравния министър за задължително носене на предпазни
средства - маски, бе една от
темите на работната среща.
„Предупредете гражданите
на населените места, че това
е задължително, а не е пожелателно” - помоли кметовете
Костадинов.
Образувани са административни производства срещу
гражданите, които са установени, че не носят маски.
на стр. 3

Съветници и кметове БСП-Тутракан с дарение
дариха част от заплатите си за общинската болница
Калина ГРЪНЧАРОВА
270 семейства от всички
села в община Тутракан
получиха пакет с хранителни продукти - дарение от

местните парламентаристи и кметове, информира
председателят на Общински съвет-Тутракан Нехат
на стр. 4

Цена 0.70 лв.
Честито Възкресение Христово!

С най-голямо уважение поздравявам
православните християни от област Силистра с
големия празник, който тази година посрещаме в
условия на противоепидемични мерки. От векове
насам Великден преминава в традиционни ритуални
преживявания с най-близките в семейството.
Независимо от необикновената обстановка, която
не позволява на всички да бъдат в храмовете, аз
съм уверен, че вярващите ще намерят подходящата
форма, за да съпреживеят заедно и поотделно
Христовото Възкресение.

Ивелин СТАТЕВ, Областен управител

Уважаеми съграждани,

В навечерието на Великия ден денят на Божието Възкресение,
приемете моите пожелания за
здраве, радост и благоденствие във
всеки дом в община Тутракан!

Честито Възкресение!
Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

Уважаеми съграждани
от община Тутракан
Пожелавам здраве, радост и
споделени мигове!
Нека празниците Ви заредят с
чисти помисли и нови идеи!

Честит Великден!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Пожелаваме добро здраве, пролетно
оживление в живота и труда, богата
духовност и добродетелност във
всички начинания!

Честит Великден!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет
Месут АЛИШ, Председател на ОбС

Община Ситово
Общински съвет - Ситово
Нека здравето и доброто
настроение не ни напускат цяла година!
Велики дела да свършим и велики мисли
да имаме!
на стр. 5
Д-р Богомил БОЙЧЕВ прие дарението от председателя на
ОбР на БСП-Тутракан Данаил НИКОЛОВ

„Моника - 92” ООД, гр. Тутракан
Много здраве да си пожелаем и
по-добри един към друг да бъдем!
Нека светлината на Христовото
възкресение озари живота ни!

Христос Воскресе!
инж.ик.Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

„Славянка” АД, гр. Тутракан
С пожелание за здраве, благополучие и
светли Великденски празници.
Нека има Мир и Любов в сърцата на
всички хора!

Честито Възкресение!

инж. Красимир ПЕТРОВ,
Изпълнителен Директор

Честит Великден!

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан
Велики дела да свършите, Велики
мисли да имате, Велики да сте!

Христос Воскресе!
Георги ПЕНЕВ, Управител
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Кметство с. Старо село
Пожелавам на всички да са
здрави и щастливи!
Великденските празници да
са ново начало в битието ни!

Честито
Възкресение
Христово!
Пламен МАРИНОВ,

Кметско наместничество, с. Бреница
Нека да запазим вярата и да
устремим надеждата, да умножим
любовта си към
вечните човешки ценности доброта и разбирателство!

Весели Празници!
Гюнюл ДАИЛ, Кметски наместник

НОВИНИ
ПРОЛЕТНА СЕИТБА
Пролетната сеитба в Силистренска област започна,
информират от Областната земеделска дирекция.
2675 дка са хектара със слънчоглед и още 3 350 хектара с царевица. Има засети и 12 хектара с картофи.
СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” В ОДМВР-СИЛИСТРА
С НОВ ШЕФ

Кметство с. Нова Черна
С пожелание за здраве,
благополучие и
светли Великденски празници!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Честито
Възкресение Христово!
Светослава КИРОВА, Кмет

16.04.2020 г.

Кметство с. Цар Самуил
Щастливи да са предстоящите
Великденски празници за царсамуилци!
Пожелавам хубаво пролетно
настроение, здраве и много късмет!

Весели
празници!
Мехмед ЮМЕР,
Кмет

Продължава контролът по спазване на мерките
по време на извънредно положение в страната
О
т РЗИ съобщиха, че
към 13.04.2020 г. в
задължителна карантина и съответно наблюдение в област Силистра
са 1 385 лица. Общо 871
са предписанията за български граждани, пропуснали контрола на други
граници, в т.ч. по данни на
ОДМВР, общините и др. За
912 души карантината е
преминала без оплаквания.
Продължават проверките
според предписанията на
МЗ във вид на противоепидемични мерки.
От други съобщения до
Областния щаб става
ясно, че няма констатирани нарушения. Лицата в
карантина, които са без
лични лекари, получават
консултации по телефона.
Продължава дежурството на ГКПП Силистра на
служители на РЗИ и РЗОК,
както и работата на де-

журен инспектор от РЗИ
за въпроси и отговори на
тел. 0879 170 186.
В периода 13-15 април
пазарите работят при
стриктни мерки за безопасност, вкл. с изискване за отстояние от
2 м между клиентите и
продавачите, както и след
направена дезинфекция.
От 16 април пазарите ще
бъдат затворени до второ нареждане. Мерките
са съгласно заповед на
здравния министър (http://
www.mh.government.bg/…/
zapoverd-01-199-11-04-2020.
pdf).
Българска агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) публикува списък с
български производители
и преработвателни предприятия за „онлайн търговия”. Цел: възможност
за директна доставка до
адрес на пресни български

продукти.
В списъка са регистрирани по Наредба № 26 за
специфичните изисквания
за директни доставки на
малки количества суровини и храни от животински
произход: мляко и млечни
продукти (кисело и прясно
мляко, сирене, кашкавал,
извара и масло), яйца, мед
и обект за преработка на
птиче, телешко и свинско месо. Става дума за
преработка от кланици,
месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.
Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както
още посевен и посадъчен
материал (за тях важи
регистрация като производители или търговци по
ЗЗР). Въпросните фирми са
регистрирани то Закона
за храните (ЗХ), където е

приложимо – по Закона за
ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД) и Закона
за защита на растенията
(ЗЗР).
Бизнес операторите,
желаещи да влязат в списъка, също трябва да имат
регистрация по ЗХ и ЗВД.
Производителите на посевен и посадъчен материал
трябва да са регистрирани
като производители или
търговци по ЗЗР.
Желаещите могат да
изпратят координати за
връзка на имейл адрес
a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният
номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени
име на фирмата, телефон,
електронна поща, линк към
сайта си (ако разполагат
с такъв) и асортимент за
потребителите.
“ТГ”

Досъдебно производство за спекула с
предпазни маски в тутраканска аптека
А
Със заповед на министъра на вътрешните работи
Младен Маринов главен инспектор Радостин Върбанов
е временно преназначен на длъжността началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Силистра.
Радостин Върбанов е роден през 1974 г. в Силистра.
Завършил е Националната спортна академия. Женен,
с едно дете.
В МВР е започнал работа през 2000 г. като районен
инспектор, като до момента е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности.
КРИМИНАЛЕ
Сигнал за скандал в централната част на село Звънарци е получен около 17:30 ч. на 8 април в РУ - Кубрат.
Това съобщиха от разградската полиция.
На място е установено, че двама братя от тутраканското село Цар Самуил на 22 и на 19 години са
нанесли побой на 22-годишен мъж от село Звънарци.
След сбиването другоселците напуснали мястото и
се укрили.
За случая е уведомен дежурния на РУ-Тутракан с цел
установяване и задържане на извършителите. Започната е проверка.
Четири пожара в сухи треви и един в отпадъци са
погасени още от противопожарните звена вчера в
Силистренска област. Няма материални загуби. Спасени са къща в Тутракан и гори край Главиница, село
Пожарево и село Кайнарджа.

пелативната прокуратура във Варна
взе на специален
надзор образувано досъдебно производство
за спекула с предпазни
маски в тутраканска аптека. Производството е
било образувано от Териториалното отделение в
Тутракан към Районната
прокуратура в Силистра
за извършено престъпление по член 225, ал. 6 от
Наказателния кодекс.
Текстът в закона ангажира наказателната
отговорност на всеки,
който продаде стока
на цена над определената. Изменението в този
текст на Наказателния
кодекс е в сила от 24
март тази година и ще
бъде в сила до отмяна

на извънредното положение. Престъплението се
наказва с лишаване от
свобода от 1 до 3 години
и глоба от 5000 до 10
000 лева.
До образуването на

досъдебното производство се стига, след като
на 17 март тази година
няколко граждани на Тутракан подали сигнал, че
управителят на местна
аптека им продал маски

за индивидуална защита
по 6 лева за бройка, без
да им издава касов бон.
Извършена била проверка от служители на
РУ на МВР в Тутракан,
която установила, че
аптекарят продава предпазните маски за лична
защита на цена доста
над установената за
страната за този вид
и модел. Фармацевтът
представил фактура за
тези маски със задна
дата.
Работата по досъдебното производство за
спекула с лични предпазни средства по време
на извънредното положение, обявено заради
разпространението на
пандемията от COVID-19,
продължава.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 13 април 2020 г.
1 възпитател, висше педагогическо образование
1 счетоводител, висше образование - специалност
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години
професионален опит
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,

компютърна грамотност.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен. За учителските места се
изисква педагогическа правоспособност.
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Кметство с.Шуменци
Нека са благословени
Великденските празници - нека
има много радост и веселие!
Пожелавам много любов,
здраве, късмет и кошници
пълни с писани
яйца и козунак!

Честито
Възкресение!

Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

3

Кметско наместничество с. Варненци
Нека с най-големия християнски празник
възкръснат вярата и надеждата ни за
по-добър, по-щастлив и достоен живот!

Честито
Възкресение
Христово!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кметски наместник

Началникът на Полицията
призова за спазване на
противоепидемичните мерки
от стр. 1
12 акта са съставени на 13
април в гр. Тутракан, заради
неизпълнение на мерките, и
то само за 2 или 3 часа, в които полицаите са имали възможност отделно от случаите
на контрол над поставените
под карантина лица, да осъществяват контрол и по отношение на изпълняването на
заповедта за задължителното
носене на маски. Чрез административните производства
се налагат глоби от 300 лева,
което е минималният размер
на този вид нарушение.
Целият състав на Тутраканската полиция - 73 служители,
в момента са на работа и
участват в контролирането
по спазване на противоепидемичните мерки. Те обслужват
и съседната община Главиница, която е с 23 населени
места. Крайно недостатъчни са полицаите, каза още
гл.инспектор Костадинов, за
осъществяване на ефективен
контрол във всички населени
места едновременно. Затова той търси подкрепата на
кметовете, за да решат някои
организационни проблеми по
отношение прилагането на
извънредните мерки.
Парковете в Тутракан и
селата са забранени за посещения, вкл. и за преминаване
през тях. Санкцията е също
300 лв.
За да бъде ефективна карантината, тя трябва да бъде
наложена от РЗИ. РЗИ е
административният орган,

Пожелавам всички делници да се превърнат в
празници, безкрайни емоции и безоблачни дни!
Всеки да се изпълни с пролетно настроение и
оживление, да бъде честит и обнадежден за
по-хубаво бъдеще!

Честито
Възкресение
Христово!

Христо БАНОВ, Кмет

Кметство с.Търновци
Нека Великденските празници
бъдат изпълнени с радост и много
щастливи изненади!
Желая Ви мир и надежда,
сбъднати пролетни обещания и
щастливи нови спомени!

Весели
празници!
Вежди ДАИЛ, Кмет

Кметство с. Преславци
Heкa изпълним сърцата cи c мир и любов, c радост и топла човешка
взаимност, за да не губим вяра в
доброто. От сърце пожелавам на
всички живот и здраве, спокойствие и
сигурност.
Да ca благословени дните Bи!
компетентен да налага такава карантина. Поставянето
под задължителна домашна
изолация трябва да става по
легален начин. До момента, в
който лицето не бъде поставено легално под карантина,
то не носи никаква административно-наказателна отговорност.
Всеки ден, от РЗИ изпращат
в Полицията списък с лицата,
карантинирани на територията на двете общини, след което се организира контролът
по отношение на тези лица и
връща обратно информация
на РЗИ. По този начин се
удостоверява, че контролът
над лицата е осъществен.
Главният инспектор апелира и към гражданите да
подават сигнали на кметовете
и на Полицията за хора, които

са засекли да нарушават карантината.
„Има хора, които смятат,
че удобството им е много
по-важно, отколкото ситуацията и животът и здравето на
останалите граждани. А това
наистина е безумие. Затова:
предупреждавате до една
известна степен и след това
- констатирате нарушения,
записвате ги и се обаждате на
полицейските служители, или
пускате информации, че сте
станали свидетели, че едикое си лице не носи маска и
ние ще задействаме процеса
по реализирането на административната му отговорност”
- уточни той.
За периода на Великденските празници, масовост на
присъствието са заявили в
Белица, в Тутракан и в Нова

Черна. „Аз съм вярващ, но не
съм духовно лице, което да
преценява доколко е полезно
към настоящия момент да се
съберат. Сигурно има хора,
които ще използват Великденските празници просто
като оправдание да излязат
и да си свършат тяхната
работа. Иначе нямам нищо
против празниците. Това е
светъл български празник.
Но, да не стане така, както
в София и на някакви други
места на Цветница - да се
изкарват хората от храмовете
и да им се пишат актове. И
ще е грозно да сблъскваме
вярата на хората с държавността, но това е отговорност
на всеки от духовниците по
населените места, които са
заявили, че ще ги провеждат
на открито.

С ръст на обучаемите продължава
дистанционният учебен процес в областта
О

бхватът на ученици
от 88 до 100 % е в 32
училища от общо 45,
т.е. всички училища в областта имат тази форма на
учебен процес. В 35 училища
се предлагат и дейности за
ученици със специални образователни потребности.
Делът на обхванатите
ученици нарасна на 92%
(предходната седмица –
90,59%). Необхванатите в

Кметство с. Белица

дистанционното обучение
ученици са 767, като 60% са
ангажирани в алтернативни
начини на работа – предоставяне на разпечатани
материали от образователни медиатори и други
служители на училищата,
както и с контакт по телефона. Проучени причини,
представящи картината
на тази категория ученици:
422 нямат едновременно

достъп до интернет и устройства за електронно
обучение; 102-ма ученици не
разполагат с устройства, а
интернет – други 82 ученици; 161 ученици са посочили
други причини.
Училищата са проучили
мнения на родителите за
дистанционното обучение.
Без да са степенувани по
важност, най-често посочваните проблеми са: учени-

ците се разсейват в домашна среда; децата в началния
етап не са самостоятелни;
учениците прекарват много
време пред устройствтаа;
родителите не са уверени в
компетентността си да помагат на децата си по различните учебни предмети;
има забавяне или спиране на
интернет връзката; ползват се стари устройства.
“ТГ”

Кязим КЯЗИМ, Кмет
Кметско наместничество с. Царев дол
Приемете моите благопожелания по
повод най-великия празник за нас денят на Възкресение Христово!
В него душите ни са озарени от
вярата и смирено прекланяме глави
пред словото и Спасителя.

Честито Възкресение!
Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник

Кметско наместничество с. Сяново

Нека запалените свещи във
Великденската нощ осветят
душите и сърцата ни и
пламъкът на добротата изпълват
живота ни!

Честито
Възкресение Христово!
Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник

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

общестВо
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Фурна "При Дидо", гр. Тутракан
С пожелание за пролетно
оживление в живота и
успешни начинания!

Христос Воскресе!
Данаил НИКОЛОВ,
Управител

„Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Да са благословени
Великденските празници!
Нека има много радост и
добро настроение!

16.04.2020 г.

ЗК "Христо Ботев - 92”, гр.Тутракан „ет "Ник Пластик", гр. тутракан
Здраве и сили, празнично настроение,
радост и усмивки пожелавам на
всички през Великденските празници!

Честито
Възкресение!
Цветелина КАЛЧЕВА, Председател

Здраве и сили, празнично настроение,
радост и усмивки пожелавам на всички
през Великденските празници!

Честито Възкресение
Христово!

Валя ПЕТРОВА,
Управител

Пролетна трудотерапия в
Дома за стари хора в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
кипът на Дома за стари
хора в Тутракан заедно с потребителите
стриктно спазва наложените
противоепидемични мерки на

Е

Честито Възкресение!
инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

Съветници и кметове
дариха част от заплатите си
от стр. 1
Кантаров.
На председателски съвет
на местния парламент е
взето решение общинските съветници да дарят по
200 лв. от заплатите си.
Председателят Кантаров е
дарил 500 лв., със същата
сума - 500 лв., към инициативата се включва кметът
на общината д-р Димитър
Стефанов, а също и кметовете на населените места
- по 200 лв. и кметските
наместници - по 100 лв.
С общата събрана сума
- 6 200 лв., са закупени
хранителни продукти с
активното съдействие на
общинския съветник д-р
Ирена Бонева.

„Благодарим много на
г-н Николай Николов, собственик на кланица „Едрина”, който направи също
дарение” – уточни Нехат
Кантаров.
Всеки пакет съдържа по
2 бутилки олио, 2 опаковки
брашно и леща, 3 опаковки
макарони, 2 кисели млека, по
половин килограм сирене и
кайма, ориз, захар и козунак.
Още една добротворна
кампания предстои, информира г-н Кантаров, която
ще бъде предназначена за
подпомагане на възрастни
хора и самотни майки от
гр. Тутракан. Тя ще бъде
посветена на предстоящите празници - Гергьовден и
Хъдрълес – на 6 май.

територията на страната,
общината и в социалното заведение. Забранени са
свижданията на възрастните

хора, те не могат напускат
района на Дома.
Персоналът се старае
ежедневно да разнообразява
свободното им време чрез
различни видове занимания.
В слънчевия и топъл ден
днес потребителите, заедно с персонала, се включиха
в почистване на цветните
градинки на Дома. При изпълнение на трудотерапията
всички спазваха изискуемата
дистанция помежду си, информира директорът на Дома
Димитрина Барбучанова.
Домът за стари хора в
Тутракан е открит на 14 юни
2001 г. след реконструкция на
бивша детска градина. Капацитетът е 40 потребители,
но в момента са 38, защото
със заповед РД01-0497 от
16.03.2020 г. на АСП, се забранява настаняването нови
потребители до момента на
отмяна на обявеното извънредно положение в България.

Благотворителните инициативи на
МДПС - Силистра продължават
та лястовица”, ЦСХОЛ
- всички в гр. Силистра,
двата ЦНСТ в с.Айдемир,
ЦНСТ в с. Малък Преславец, както и Комплекс от
социални услуги за лица
с психични разстройства

и пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр.
Главиница”.
Средствата за даренията са осигурени от Централния оперативен щаб
на МДПС.

Дарение за Центъра за настаняване
от семеен тип "Мечта" в Тутракан

Възрастен мъж от с. Старо село получи пакет от хранителните продукти за Великден

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Благодарим за дарителския жест в тези изключително трудни дни!”
- споделиха от Центъра
за настаняване от семеен
тип „Мечта” в Тутракан
удовлетворението си от
получените дарения в навечерието на великденските
празници.
Даренията - предпазни
маски, ръкавици и лакомства за потребителите,
са поредната осъществена инициатива от Младежката структура на
ДПС-Силистра. При посещението си в ЦНСТ „Меч-

та”, председателят на
Младежко ДПС - Джюнейт
Мюмюн бе придружен от
председателя на общинската организация на ДПСТутракан Нехат Кантаров.
В крайдунавския град
младите активисти на
Движението направиха
още едно дарение – на
Дома за стари хора и получиха благодарност от
екипа.
„Днес направихме още
няколко дарения в различни
социални институции - информира Джюнейт Мюмюн.
- Посетихме ЦНСТ- гр.
Алфатар, ДДЛРГ "Димчо
Дебелянов”, ЦНСТ "Бяла-

Директорът на Дома за стари хора в Тутракан
- Димитрина Барбучанова, приема дарението

региоН
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БСП-Тутракан с дарение за общинската болница

Калина ГРЪНЧАРОВА
първия ден на тази
седмица, общинските
съветници от групата
на БСП в Общински съветТутракан - Данаил Николов,
Георги Георгиев и Ралица
Венкова-Гюмюшева, зам.кметът Дарина Иванова и
кметовете на с.Шуменци - Симеон Димитров и на с.Белица
- Христо Банов дариха1000
лв. на МБАЛ-Тутракан.
Те се срещнаха с управителя на здравното заведение
д-р Богомил Бойчев, а Данаил
Николов, който е и председател на Общинската организация на БСП, връчи дарението.

В

Средствата са предназначени
за Отделението по анестезиология и интензивно лечение
(ОАИЛ) - това е волята на
дарителите.
„При сегашната ситуация,
счетохме, че е най-добре
средствата да се дарят на
болницата - сподели Данаил Николов. - Защото всеки
гражданин може да има нужда
в един момент от болнично
лечение.”
„Ще предам дарението на
д-р Стоянка Димова, началник
на ОАИЛ - каза д-р Бойчев, с
благодарност за благотворителния жест. - Ще е от полза
за закупуване на медика-

менти и консумативи, те ще
преценят най-добре от какво
имат спешна нужда.”
Няма нито един потвърден
случай за заразен с коронавирус в община Тутракан и
община Главиница, няма и
установена симптоматика
досега, стана ясно от провелия се разговор с д-р Бойчев.
Бързите тестове не са много
достоверни, защото отчитат
и други инфекции, затова в
здравното заведение се въздържат да ги предлагат масово. Там очакват да получат
и тестове, които ще показват
дали има изграден имунитет
към COVID-19.
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Елица Камбурова е сред
„Успелите деца на България”
З

а четвърти пореден
път гласовитата
малка певица Елица
Камбурова от Тутракан
е Горд член на Клуб 2019
или част от проекта „Успелите деца на България”
на Фондация „Димитър
Бербатов”.
10-годишната изпълнителка е четвъртокласничка в СУ „Йордан Йовков”, но в инициативата
Елица бе представена
от НЧ „Христо Ботев”,
с.Белица.
За Елица песента и
музиката са начин на живот и възприятие. Те са
послание към публиката,
към хората и отразяват света и емоциите
на изпълнителя. Поради тази причина Елица
предпочита концертните изяви, за сметка на
множеството конкурси в
страната - през 2019 г.
участва едва в 4. На всеки от тях се представи
блестящо и спечели призови места с максимален
брой точки.
“ТГ”

Виртуален Лазаровден в Добротица Медика обявява
национален телефон в
помощ на пациентите си

аред с COVID-19 и
други заболявания
продължават да застрашават живота и здравето на хората. Болниците
продължават да функционират, а Лечебни заведения
„Медика“ не престават
да лекуват пациенти не
само от русенска, но и
от съседните области.
За тяхно удобство е на
разположение национален
телефонен номер - 0700 2
0966. На него, наред с другите обявени контакти на
регистратурите, ще може
да се осъществи връзка
с всички структури на ЛЗ
„Медика“.
Целта на посочения номер
е хората да се улеснят и да
не предприемат пътувания
само с цел информация, а
такава да получат от служителите, които отговарят на обажданията. Всеки
ден от 08:00 до 18:00 часа
могат да се обаждат лица,
които са били пациенти на
ЛЗ „Медика“ и трябва да се
явят на контролни прегледи. След записване на час,
ще получат подробности

Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
смихнати и здрави, в
домовете на жителите на село Добротица
"влязоха" символично виртуални лазарки, спазвайки
стриктно железните мерки
определени от Националния
оперативен щаб за борба
с коронавируса, научаваме
от председателя на Чита-

У

лищното настоятелство
на НЧ "Йордан Йовков-1899
г." Галина Йорданова.
„Въпреки ограниченото
пространство за излизане
извън домовете, използвайки съвременните технологии и чрез различните
приложения на телефоните,
Лазарките - Никол, Калина,
Даяна, Симге и Серче, Ъшъл,

Иляйда, Михаела и Неджля,
Инджи, Наталия, Дилек,
Селен и Зара, изпълниха
сърцата ни с радост, а очите със сълзи от вълнение”
- конкретизира Йорданова.
По предложение на председателя на Читалищното
настоятелство и решение
прието на заседание от
всички негови членове, сре-

щайки разбиране и подкрепа
от страна на родителите
на момичетата-участнички
в празника, се спази и тази
година традицията за Лазаров ден.
И още - Искра Георгиева кмет на село Добротица, е
дарила специално ушити за
празника елечета и полички,
за по-големите деца.

как могат да се придвижат до болницата, предвид
изградените КПП-та на
входовете и изходите на
гр. Русе.
Номерът е на разположение и на хора, чиито
близки са настанени в отделенията на болниците от
групата лечебни заведения
„Медика“. По телефона, те
ще получат информация как
да доставят необходими
принадлежности и пратки.
Ще бъдат информирани и
как могат да изпратят роднините си до болницата и
кога те ще бъдат изписани.
На 0700 2 0966 могат да
звънят и пациенти, които
имат нужда от неотложна
помощ. На посочения номер,
също така мoгат да бъдат
записвани часове за специалисти от ДКЦ-2, УМБАЛ
„Медика Русе“, кардиологична болница „Медика Кор“ и
Медицински център „Медика Експерт“. Бременните
ще получават информация
за консултациите, които
трябва да бъдат извършени, по време на този
период.

общестВо
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„Топъл обяд у дома в условията на извънредна поетично
ситуация” ще осигурят в община Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
бщина Главиница ще
реализира Програма
„Топъл обяд у дома в
условията на извънредна
ситуация - 2020 г.“, от
която ще могат да се
ползват 170 потребители. Според изискванията,
нейни ползватели могат
да бъдат лица с ниски

О

доходи, под линията на
бедност, определена за
страната, за времето, в
което са поставени под
задължителна карантина; уязвими лица, в това
число и възрастни над
65 години, без доходи или
с доход под линията на
бедност, определена за
страната, които живеят сами и нямат близки

грижещи се за тях и в
условията на извънредното положение, обявено за
страната не са в състояние да си осигурят прехраната, а също и лица,
които поради възрастта
си, поради трайно увреждане или в резултат от
заболяване не могат да
се самообслужват и не
могат да осигурят сами

или с помощта на близките си своите ежедневни
потребности от храна.
От 1 май до 19 юни т.
г., в рамките на работните дни, ще се приготвя
храна, която ще се доставя ежедневно до дома
на потребителите.
Проектът ще бъде финансиран от Агенция за
социално подпомагане.

Официалните ветеринарни лекари ще
преглеждат закланите агнета във фермите
С
топаните на дребни
преживни животни,
които извършват
клане във фермите си за
предстоящите Великденски празници и Гергьовден,
трябва строго да спазват
общите структурни и хигиенни изисквания. Клане се
извършва само във ферми,
регистрирани като животновъден обект по реда
на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД). Допуска се
клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото е
предназначено единствено
за лична консумация на
купувача.
Собственикът на фермата, в която се извършва

клане, ще уведомява ОДБХ
най-малко 24 часа преди
клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен
лекар, който да извърши
преглед на закланите агнета. При клане във фермата
персоналът е задължен да
спазва всички санитарнохигиенни изисквания, както
и да използва лични предпазни средства. Фермерите
гарантират изпълнението
на общите структурни и
хигиенни изисквания към
обектите, които произвеждат храни.
Клането във фермите
да се извършва в отделно
обособено за целта място, което се състои от
най-малко две помещения
или от едно помещение, в

което ясно са разграничени
две зони - за „мръсни” операции и т.нар. „чиста” зона.
Всички повърхности в помещението и инвентарът
за клането на животните
да са с ненарушена цялост
и да позволяват измиване,
почистване и дезинфекция,
наклонът на пода да позволява лесно оттичане на
водите.
Всички помещения от
фермата, в които се борави с храни (в конкретния
случай месо) трябва да се
поддържат чисти и редовно
да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне
замърсяване на агнешкото
месо с остатъци от извършваната дейност, прах
и други.

С цел гарантиране на безопасността на добитото
месо, закланите животни
да се предават от фермера на крайния потребител
без излишна забава. Всеки
фермер, изпълнявайки изискванията гарантира, че
безопасността на храните
не е застрашена и по този
начин осигурява високо ниво
на защита на потребителя.
Областните дирекции по
безопасност на храните
(ОДБХ) в цялата страна
изготвят списъци на фермите, от които гражданите ще може да закупуват
заклани агнета за лична
консумация. Списъците ще
бъдат поставени на видно
място в сградите на ОДБХ.
“ТГ”

За достъпа на земеделски стопани и животновъди
П
о повод постъпили
запитвания от земеделски стопани,
предвид въведените контролно - пропускателни режими за областния
град, директорът на ОД
„Земеделие” - Христина
Николова, уведомява, че
до ниви, овощни градини,
лозя, оранжерии и други
земеделски земи, на както
и до животновъдни обекти,
пчелини, водни обекти за
отглеждане на аквакултури може да се осъществи
достъп за извършване на
необходимите мероприятия по сеитба, пръскане,

почвообработка, грижи
за животните, рибата и
други. За тази цел всички
земеделски стопани и животновъди ще се пропускат през контролно-пропускателните пунктове
след представяне на един
от следните документи:
1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3,
като земеделски стопанин
(зелено картонче). Ако не
е заверено за 2020 година
важи заверката и за 2019 г.
2. Служебна бележка,
издадена от земеделски
производител, удостоверяваща, че преминаващото

лице е негов служител или;
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин) или
4. Попълнена декларация
по образеца на МВР.
Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват
семена, посадъчен материал, торове, препарати,
ветеринарномедицински
продукти, фуражи, поливна
техника и др., необходими
за извършване на земеделските, животновъдни и
рибовъдни дейности.
Земеделските стопани и

Срокът за деклариране и плащане на
корпоративен данък е удължен до 30 юни
о 30 юни е удължен
срокът за деклариране
и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от
Закона за корпоративното
подоходно облагане/, данъка
върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните
предприятия, данъка върху
приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както
и на данъка върху дейността от
опериране на кораби.
До момента са подадени
над 200 000 декларации за
облагане с корпоративен данък,
всички по електронен път.
През 2020 г. задължените
по ЗКПО лица правят авансови
вноски на база прогнозната
данъчна печалба за тази го-
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дина. Ако дружеството вече е
подало годишната си данъчна
декларация за 2019 г., може да
направи корекция в размера на
авансовите вноски до 15 април,
като промяната се прави с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.
Ако годишната декларация не е
подадена до 15 април, тя трябва да се подаде до тази дата,
като се попълни само частта
от нея, в която се декларират
авансовите вноски за 2020 г.
Корекции на размера на така
декларираните авансови вноски се правят с декларацията по
чл. 88 от ЗКПО.
Лицата, извършващи дейност
като едноличен търговец, както
и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, също
декларират приходите и раз-

ходите си за 2019 г. до 30 юни,
като авансовите вноски за 2020
г. се правят по начина, описан
за задължените по ЗКПО лица,
само че за тях срокът е 30 април 2020 г. Когато тези лица са
придобили и други доходи като
физически лица (например
доход от наем или хонорар)
срокът за декларирането на
тези доходи е до 30 април.
Декларирането на доходите,
които се облагат с данък върху
общата годишна данъчна основа и окончателен данък за доходи от чужбина от физическите
лица, трябва да стане до края
на април, същият е и срокът
за внасяне на тези данъци,
напомнят от НАП.
Националната агенция за
приходите съветва клиентите

Васил
ТЪРПАНОВ
гр. Тутракан

Пролет моя
Пролет моя! Може би последна!
Таз година, позакъсня.
Започна много мрачна и студена,
с която твоят чар, позагрубя…
Сега, настъпи оживление!
Фауна и флората… летят!
Природата, която позаспала,
живна тя, сега е във разцвет…
Днес е Цветница, и Връбница.
Великденски предвесници са те!
След тях, през Страстната Неделя,
човек отчита своите грехове…
На този ден, отново и отново,
на свойта мъка, пак ще се отдам.
На скъпата си дъщеря… Лиляна
ще я приветствам с имения ден.
Поздравявам ги през тази Пролет.
Всички хора с име на цветя
С пожелания, за радост и мечтания,
и утрешни по светли упования…
Сега пред нас стои дилемата!
По Хамлетовски… "Да бъдем, или не"?
Народът, сган, тълпа… обезумяла но, обединена и с протегнати ръце…
Към търговци – фарисеи,
е призивът през тази интифа!
Не кощунствайте! Ще бъдете презрени!
Не манипулирайте, човешката беда…

животновъдите ще бъдат
допускани до областните
центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“,
ОС „Земеделие“, ОД на ДФ
„Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при
необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи
и ветеринарномедицински
продукти, магазини за резервни части, техника и
оборудване, както и други,
необходими за осъществяване на земеделската им
“ТГ”
дейност.

Възрастните хора не ще оцелеят
но туй не ще да е беля.
Но младостта със жар и вдъхновения,
епохи нови те ще възродят…

си да отложат посещенията си в
офис на ведомството до преустановяването на извънредното
положение, като дотогава използват електронните услуги,
достъпни на https://inetdec.nra.
bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на
НАП продължават да работят
и да обслужват клиенти при
допълнителни мерки за защита
и постоянна дезинфекция на
помещенията.
Подробна информация за
данъчните и осигурителни правила по време на извънредното
положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП
- https://nap.bg/page?id=762.
Информационният център
на НАП отговаря на въпроси
на клиенти на телефон: 0700
18 700 от 8.30 часа до 18.00
часа в делнични дни на цена,
според тарифите на съответния
“ТГ”
оператор.

Да, този ден ще дойде!
За Вас, за младостта.

Великден! Ден за преклонения,
всеки вярващ ще е в своя дом.
Затихнал, замислен и в очакване
по-светло утро, в утрешния ден…
На есен, може би, по-късно.
Вирусът… Ще бъде победен!
Нов Луи Пастьор във времето ще пръкне А Коронавирусът в дън земя вглъбен...
Тъжно е сега и няма вече песен.
Пусто е по паркове, кина…
Но друг ще е животът утре, моделиран.
Тоя ден ще дойде… Вярвайте в това…

С обаждане по телефона възстановяваме забравен ПИК от НАП
отребителите, които имат
персонален идентификационен код (ПИК) от НАП,
но са го забравили, ще могат да го
възстановят само с едно обаждане
на информационния телефон на
приходната агенция: 0700 18 700
или 02/98596801 за чужбина, като
изберат меню 6 – „Информация с
ПИК“, под меню 3 – „Забравен ПИК“.
Необходимо условие е клиентът да
има достъп и да ползва към момента
електронния си адрес, който е заявил
при издаването на ПИК.
След свързване с консултант от
Информационния център и след надеждна идентификация, клиентът ще
получи временен ПИК. С него той ще
може да влезе в е-услугите на НАП,
да въведе нов код и да го потвърди.
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На имейл адреса си потребителят ще
получи линк за активация на въведения от него код, с който ще може да
ползва пълния обем електрони услуги,
предоставяни от НАП.
В случай, че потребителят няма достъп до електронния си адрес, посочен
при издаването на ПИК, то той трябва
да попълни и подаде заявление за получаване на нов в удобен за него офис
на НАП. Издаването на ПИК отнема
само няколко минути. От съображения
за сигурност, той се дава лично на
клиента или на упълномощено от него
лице в запечатан плик. Причината е,
че всички действия извършени с ПИК,
включително подаване на декларации
и документи , се считат за саморъчно
подписани от клиента.
“ТГ”

и още Нещо...
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сМЯХ

Забавна астрология
10 любими
израза на

СУДОКУ

Това, че депутатите се отказ- от който й е звъняно в 11 часа през
ват от заплатите си означава, че нощта. Позвънява той, а отсреща
наближава края на извънредното му отговаря някакъв мъж.
положение...
- Ти кой си? - пита войнствено
съпругът.
Най-безопасно от корона вирус
- А ти кой си? - отвърнал гласът
е на село. Там какво пипаш? Мо- отсреща.
тика, лопата, дето никой няма да
- Мъжът на Ленчето!
ти ги пипне!
- А аз съм разносвачът на пици.
Как сте ми омръзнали, ако знаеш...
Спомняте ли си, когато ядяхме
и пиехме как си пожелавахме:
Отива циганин в казармата. След
„Когато сме най-зле, така да сме!'' 9 месеца баща му се обажда:
Ми, ето - сбъдна се!
- Честито, сине, жена ти роди!
- Какво ми роди?
- Защо всички дами, започнаха
- Брат.
да си качват снимки от детството?
- Защото генерал Мутафчийски,
Разговарят англичанин, франзатвори салоните за красота.
цузин и българин.
Англичанинът: - Нашето произНа българина като му кажат: ''Не ношение е трудно, произнасяме
излизай!"... излиза да види кой е "инаф", а пишем "еnough".
излязъл...
Французинът: - Боже Господи, при нас е още по-сложно!
Много им е тежко положението Произнасяме "Бордо", а пишем
на женените мъже! Навън - коро- "Bordеаuх".
навирус, у дома чумата ги дебне
Българинът: - Не се излагайте,
от всякъде!
колеги. Ние произнасяме: "А?", а
пишем "Повторете, моля". ..
След двуседмична карантина с
жена си, Стивън Кинг започна да
- Как е?
пише още по-страшен роман от
- Тъщата я удари кола тука, в
"То", заглавието е "Тя".
София. Оправя се.
- И мойта я удари кола, ама у
Най-новият женски проблем:
Видин. Умре на место.
Има какво да облека... Няма
- Абе, Видин си е Видин!
къде да ходя...
- За последен път те питам кога
Ревнив съпруг намира непознат ще ми върнеш онези 100 лева?
номер в телефона на съпругата си,
- Много се радвам, че ме пи-
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Телец

таш за последен път!

един възкръснал...

На животинския пазар:
Българинът не вярва, че същест- Прощавайте, колко струва вува Covid-19, но вярва, че 5G ще
този кон?
му убие кокошките...
- Това е кокошка...
- Явно цената ме заблуди...
"Гледай му акъла, крой му
маска".
- Пусни телевизора да чуем
брифинга!
Карантинка и Вируслав в лег- Пуснах го... От осмия етаж!
лото.
Тя: „Не ме закачай тази вечер,
- Имаш седем бонбона. Колко боли ме главата!"
ще ти останат, ако ти поискам
Той: „Че аз няма да те карам
един?
задачи да смяташ!''
- Седем!
Дойде време, в което, миризмаБрифингът на Великден:
та на спирт от събеседника, вдъхва
- 20 заразени, няма починали, чувство на сигурност и уважение!

Сканди

1. Не ми е жал за парите, дето похарчих, жалко че бих толкова път.
2. Не ми трябва чуждо, не пипай моето.
3. И най-лошият мир е по-добър от най-добрата кавга.
4. Не безпокой този, който се е установил.
5. По-добре красив диван, отколкото красив
залез.
6. Яденето е сериозно нещо.
7. Галеното теленце от две майки суче.
8. Когато си втори икономисваш сили.
9. Не мога да понасям запалки-еднодневки!
10. Дегустатор – това е истинското ми
призвание.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Онлайн конкурс „България моята Родина“ организират в Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
нлайн конкурс за
изпълнение на стихове от български
автори „България - моята Родина“ организират Община Тутракан,
Общински център за извънучилищни дейности
и в.”Тутраканче”. Тази
форма на реализация на
областния конкурс е избрана предвид обявеното
извънредно положение в
страната.
Всеки участник трябва
да запише видео с времетраене до 4 минути,
заснето с телефон или
фотоапарат, а след това
да го качи на facebookстраницата на конкурса
„България - моята Родина“ в срок до 30 април
т.г. – това е главното
условие за участие.

О

Освен традиционните
категории: „Деца от
детските градини” и
ученици във възрастови
групи - от I до IV клас, от
V до VII клас и от VIII до
XII клас, в тазгодишното
издание на конкурса е
включена и най-забавната категория - „Семейството и аз“
„Вие рецитирате! Вие
сте патриоти! Искате
да покажете своя талант? Ние ви предоставяме възможността да
го направите, като се
включите в нашия конкурс „България - моята
Родина“ - категорични са
организаторите.
Във всяка възрастова
група ще бъдат отличени класиралите се на I, II
и III място с грамота и
предметна награда.

Виртуална изложба
“Великденската украса в нашия дом”
Калина ГРЪНЧАРОВА
етски отдел на Градската библиотека в
Тутракан е организатор на виртуална изложба,
посветена на предстоящите великденски празници,
научаваме от библиотекаря
Стефка Капинчева.
В инициативата - Виртуална изложба “Великденската украса в нашия
дом”, могат да участват
деца, техните родители и
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всички приятели на Детския отдел.
„Нека на най-големия
християнски празник украсим нашия дом и внесем
Великденско настроение
въпреки предизвикателните
времена, в които живеем.
Пазете се, бъдете здрави
и щастливи!” - пожелават
организаторите.
Инициативата ще продължи до 20 април - тогава
ще бъдат обявени резултатите - най-харесвани-

Изпращайте материалите 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 април
2020 година.

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

те снимки на Великденски
украси.
Снимките изпращайте
на Стефка Капинчева stefi_velina@abv.bg - или

ги поствайте на Фейсбук
страницата Виртуална
изложба “Великденската
украса в нашия дом” с коментар.

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.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

16 април - Хана СТАНЧЕВА, Мл.експерт "Архитектура и
градоустройство", Община Тутракан
17 април - Д енка ГАНЕВА, ФТС "Детелини", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
17 април - Валентин РОЙБОВ, Подвижна горска стража,
ДГС-Тутракан
18 април - Пламен ПРОДАНОВ, Предприемач, "Палермо"
ООД, Тутракан
18 април - Вихрен МАРИНОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
18 април - Сенами РАШИД, Гл.експерт "Стопански дейности", Община Тутракан
20 април - Милен МАРИНОВ, Общински съветник, ОбСТутракан
20 април - Киро КИРОВ, Мед.фелдшер, СПИ "Христо Ботев", с. Варненци
20 април - Нурхан АЛИ, Гл.счетоводител, Община Главиница
20 април - Илмие ХАШИМ, с. Вълкан, община Главиница
22 април - Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник, с. Сяново,
община Тутракан
23 април - Павел КОВАЧЕВ, печатница "Ковачев", гр.
Силистра

24 април - Георги ПЕНЕВ, Предприемач, "ГРЕН-ДИ-ТРАНС"
ЕООД, Тутракан
24 април - Пламен ВЕЛИКОВ, Шофьор, Община Тутракан
25 април - Д-р Деян МАЛЧЕВ, Акушер-гинеколог, МБАЛТутракан
26 април - Стив ХАРАЛАМБИЕВ, Ротари Клуб Тутракан
26 април - Дафинка КАСАБОВА, Общински съветник от
ГЕРБ, ОбС-Тутракан
26 април - Евгения БОНЕВА, гр. Тутракан
26 април - Бейзат АЛИ, Ст.спец. "АФО", с. Дичево, Община
Главиница
27 април - Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил, община
Тутракан
27 април - Величка ПЕТРОВА, Домакин на клуб, с.Варненци,
община Тутракан
29 април - Маргарита КОСУЛИЕВА, Гл.експерт "Местни
приходи", Община Тутракан
29 април - Станимира ВОЙНОВА, Гл.спец. "Местни приходи", Община Тутракан
19 април - Възкресение Христово - Великден - Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Велислава, Величка, Величко,
Велка, Велко, Вельо, Вили и Велина

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

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