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Доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор
на МИГ "Тутракан - Сливо поле”:

Подписани са нови три договора
с бенефициенти от територията на МИГ-а
Калина ГРЪНЧАРОВА
а работата на Местната инициативна
група „Тутракан - Сливо поле”, за предизвикателствата, които предстоят
през настоящата година,
разговаряме с изпълнителния директор доц. д-р инж.
Валентина МАРИНОВА:
- Какви са последните
новини от МИГ „Тутракан - Сливо поле”? Има ли
още одобрени проекти и
подписани договори?
- Можем да се похвалим
с нови три подписани административни договора
между Министерството
на икономиката, СНЦ „МИГ
Тутракан - Сливо поле” и
бенефициенти от територията на Сдружението.
Бенефициентите участ-

З

вали в процедурата по Мярка 1 „Капацитет за растеж
на малки и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, чиито
проекти са подпомогнати
са фирмите СГМ „Пластикс”
ЕООД, „АЙ БИ ДЖИ МОТОРС” ЕООД и ЕТ„Кипарис”
- Иван Костанцалиев”.
При изпълнението на проектите ще се осигурят
нови работни места и ще
се провежда мониторинг за
тяхната устойчивостта,
който е с 3-годишна продължителност.
В допълнение, през юни
т.г., ще има отворен нов
прием по Мярка 1 „Капацитет за растеж на МСП“
на ОПИК.
На територията със сигурност
на стр. 2

Цена 0.70 лв.

Асфалтират улици
във всички села на
община Ситово

Започна асфалтиране на улици във всички населени
места от общинската пътна мрежа в община Ситово. В две от селата - Любен и Добротица, вече
е положен асфалт.
„В рамките на два месеца се надяваме да приключим планираните дейности по асфалтирането
в останалите десет села” - информира кметът на
Община Ситово Сезгин Алиибрям.
Средствата са осигурени по Постановление на
Министерския съвет и са в размер на 500 хил.лв.
Ще бъдат добавени и средства от капиталовата
програма за тази година.
„Благодарим на Министерския съвет за осигурените средства. Благодарим за огромната подкрепа
и на централното ръководство на ДПС, което ни
подкрепя във всяко начинание” - добави още кметът.

Лични предпазни средства и 5 хил.лв. Лаптоп за Силвена от Белица - дарение
за биохимичен анализатор дари от парламентарната група на БСП
депутатът от ДПС Делян Пеевски на

ъв време на извънредно положение в
страната, наложило
промени в битието на хората, народните представители от парламентарната
група „БСП за България”

В

на стр. 6

осъществяват инициатива
в подкрепа на ученици при
тяхното онлайн обучение.
Закупени са лаптопи на
стойност 20 000 лева,
които даряват на деца на
бедни семейства, за да не

останат извън системата
на електронното образование.
Лаптоп с послание от
депутата от 20-ти Силистренски избирателен
на стр. 5

регион
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НОВИНИ
НОВИ ДАРЕНИЯ ЗА БОЛНИЦАТА
Министерство на околната среда и водите изпълни
волята на дарителя „Пиринпласт“ АД и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС) предаде за болници в
страната дарените от фирмата 5 000 контейнера
за болнични отпадъци. В трите болници в област Силистра - МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Тутракан ЕООД и
МБАЛ Дулово ЕООД ще бъдат разпределени общо 166
бр. от дарението.
ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СИЛИСТРА С НОВ ДИРЕКТОР
Заемалата от
2015 г. насам поста директор на
дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и
човешки ресурси"
в Областна дирекция "Земеделие"
Силистра Гинка
Катева, по образование юрист, е новият директор на
ведомството към
Министерство на
земеделието.
С нейното назначаване със заповед от Министерство
на земеделието и храните е заменен Никола Чернев, управлявал дирекцията от 2016 г. насам, който преди това
в продължение на няколко години е бил главен секретар.
В ГЛАВИНИЦА ЩЕ ПРЪСКАТ, ПАЗЕТЕ ПЧЕЛИТЕ
Община Главиница уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растителнозащитни мероприятия в периода от 28 април до 3 май
2020 г., съгласно уведомителнo писмo от ЗКПУ „ТРИУМФ” - Главиница.
118 СТОПАНИ ЧАКАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА
ИЗМРЪЗНАЛИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ
118 заявления за щети от измръзвания на овощни насаждения са подадени досега в Силистренско, показва
справка от Областната земеделска дирекция. Обходени
са над 8 800 декара от подадените в заявленията площи и предстои да се издадат констативни протоколи.
В средата на м.март в Тутраканско температурите
паднаха до минус 9 градуса и пораженията бяха във фазата на цъфтеж на плодните дървета – кайсии и череши.
БЕЗРАБОТИЦАТА РАСТЕ
Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица
в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено
при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 12,7%.
Сравнението на месечна база показва увеличение от
0,3 пункта, а на годишна база нарастването е с 0,8
процентни пункта. Равнището на регистрираната
безработица в страната е 6,7% през март. Съществено влияние върху динамиката на безработицата
оказват мерките за ограничаване разпространението
на коронавируса в страната и въведеното на 13 март
извънредно положение.
Общият брой на безработните в бюрата по труда
в Дулово, Тутракан и Силистра към края на месеца е
5795, като спрямо февруари регистрираните са със 173
повече. Увеличение с 384 лица се наблюдава и спрямо
същия месец на 2019 г.
По общини регистрираната безработица в абсолютен
брой и относителен дял има следния вид: най-високо е
равнището на безработица в община Кайнарджа – 40,1%
/625/ безработни лица/, следват общините Главиница
– 26,6% /887/, Ситово – 28,4% /427/, Алфатар – 24,8%
/246/, Дулово – 15,4% /1491/, Тутракан – 9,8% /512/, и
най-ниско в община Силистра – 6,9% /1607/.
ОДОБРЕНИ СА 29 млн. лв. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ И ОБУЧЕНИЕ В
ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Министерският съвет одобри трансфер в размер на
29 998 109 лв. по бюджетите на общините за 2020 г. за
работа с деца и ученици от уязвими групи в детските
градини и училищата и за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени специалности
от професии и специалности от професии, по които има
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
Предоставянето на средствата по бюджетите на
общините за 2020 г. няма да доведе до въздействие
върху държавния бюджет, тъй като те са разчетени
по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г.
КРИМИНАЛЕ
40-годишен управлявал мотопед, нерегистриран по
надлежния ред. Той бил засечен от полицейски служители в село Черногор. Образувано е бързо производство.
Няма материални щети при пожар в сухи треви,
загасени от противопожарните екипи на 27 април.
Произшествието е станало в района на село Стефан
Караджа, където е спасена 100 дка гора.

27.04.2020 г.

Доц. д-р инж. Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор
на МИГ "Тутракан - Сливо поле”:

Подписани са нови три договора
с бенефициенти от територията на МИГ-а
от стр. 1
има и доста други желаещи, но
те тепърва ще имат възможност
да кандидатстват. В по-голямата
си част, мерките, които са по
Програмата за развитие на селските райони /ПРСР 2014 - 2020/,
са предвидени в Индикативния
график на МИГ „Тутракан - Сливо
поле” за прием през тази година.
Важно е да кажем и хората да
знаят, че преобладаващият ресурс
в Стратегията за местно развитие
на МИГ „Тутракан - Сиво поле” е
сектор Земеделие. Кандидати по
различните мерки могат да бъдат,
както земеделски производители
с опит, така и младите хора. Тези,
които очакваме да се върнат от
чужбина и желаят да се занимават
със земеделие. Приоритет за територията на МИГ „Тутракан - Сливо
поле” са секторите Овощарство и
Зеленчукопроизводство, даване на
възможност за достигане на българска продукция на родния пазар.
Пълната информация за приемите
и необходимите документи може
да бъде намерена на сайта на
МИГ „Тутракан - Сливо поле” и на
електронния портал на МС/ ИСУН
РБългария.
- По кои мерки ще бъдат отворени процедури за кандидатстване
през 2020 г.?
Предстоящите процедури, които
ще бъдат отворени са по няколко
Мерки:
- Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански
дейности”;

- Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“;
- Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
- Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата”;
- Мярка ОПИК 1 „Капацитет за
растеж на МСП“ и
- Мярка 109 ОПОС „Подобряване
на природозащитното състояние
на видове от мрежата Натура 2000
чрез подхода ВОМР“.
- Ще провеждате ли информационни срещи в населените места
на двете общини?
- В работната програма на МИГ
„Тутракан - Сливо поле” има заложени срещи с местни лидери,
НПО и ученици. С директорите
на училищата и детските градини
работим по няколко идеи, които
се обединяват в две направления.
Първото е как младите хора да останат в родния край, а второто - как
да запазят традициите на родния
край, чрез своите предци.
Вече неведнъж съм казвала, че
не всички Общини от селските райони на територията на РБългария
имат възможността да ползват
подхода ЛИДЕР - това е приоритет
и възможност за допълнителен
ресурс за общността, както за
публичните ползватели така и за
юридическите лица. Екипът ни
работи много активно с двамата
кметове и екипите им, като цяло се

стремим да изпълняваме стриктно
Стратегията на МИГ ”Тутракан
- Сливо поле”. Определено и в
двете общини има интерес и сме
постигнали доста добра посещаемост на проведените обучения и
информационни срещи.
Имаме идея да подготвим няколко проекта извън Стратегията,
които да бъдат насочени към поколенията как да работят - младите
хора да се опитат да учат възрастните на нови технологии на XXI век,
а възрастните да ги учат какво не
трябва да забравят младите, като
ценности и идентичност на българите. Ако се опитаме да имаме
такъв мост, мисля, че тогава ще
се подобри диалога между поколенията и ще бъдем едно малко
местенце, където ще създадем
поне мъничко спокойствие, защото вниманието към възрастните
хора, уважението са важни. Ако
ние, чрез нашия екип, можем да
направим това в двете общини, ще
бъдем доволни, защото тази идея е
почти кауза, макар и не в рамките
на това, което изпълняваме като
ангажименти по подхода ЛИДЕР и
СВОМР. Ще работим всеотдайно за
реализирането на идеята.
В края на месец март т.г. подадохме проектно предложение с наименование „Природата е нашият
дом“ по тематичен приоритет “Повишаване на ангажираността на
гражданите с опазване на околната
среда и климатичните промени“ в
рамките на втори конкурс за схема за малки инициативи на Фонд
„Активни граждани България” по
Финансовия механизъм на ЕИП

2014-2021 г.
Водим разговори с наши колеги
от МИГ в съседни европейски
страни за съвместни проекти на
теми свързани с иновации в земеделието, солидарността между
поколенията и не на последно
място, как река Дунав допринася
за развитието на региона.
Предстоящите информационни
срещи и обучения, ще засегнат актуални теми, с които ще се опитаме
да подпомогнем бенефициентите,
още в началния етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите,
които се правят на територията
на МИГ „Тутракан - Сливо поле”
ще бъдат част, от материалите за
следващия програмен период на
Общата селско стопанска политика
2021 - 2027.
Подходът ЛИДЕР/ПРСР е доказал своето място и перспектива в
политиките на Европейския съюз.
Важно е да се знае, че в периода
2021-2027 на ПРСР /Стратегия за
местно развитие/, ще са приоритет
на МЗХГ, тъй като чрез тях се правят правилни местни политики в
селските райони. Многофондовото
финансиране се доказа като добра
практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи
за бизнеса по места. Сега е моментът да заявяваме необходимостта
от средства по сектори. Надявам
се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием
по голяма част от потребностите
на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

Петима са заразените с COVID-19 в област Силистра
П
о информация от РЗИ
Силистра до Областен кризисен щаб към
27.04.2020 г. в Силистренска
област под наблюдение
във връзка с COVID-19 в
14-дневна домашна карантина до този момент са били
поставени общо 1 683 лица,
като за 1 366 тя е изтекла
без оплаквания, а 1 508
са били предписанията на
преминали ГКПП на връщане от страни, където има
регистрирани заболявания
от коронавирус. Напомня се,
че петима са заразените в
областта, хоспитализирани
в МБАЛ Силистра (трима от
тях са в ОАИЛ, а двама – в
„Инфекциозно отделение”).
Продължава и 24-часово
дежурство на инспектор от
РЗИ за въпроси и сигнали
чрез обаждания на телефон 0879 170 186. На ГКПП
Силистра се изпълняват дежурства за 24-часов граничен здравен контрол. Ново:
работата на дежурните слу-

жители на ГКПП Силистра
е обезпечена с таблети за
електронна обработка на
данните. На преминалите
лица – български граждани,
се дава разписка за връчена
декларация за запознаване
с предписанията за поставяне под карантина.
На лицата, водачи на товарни автомобили, които не
са български граждани, се
дава разписка за връчена
декларация с предписание
на три езика (български,
английски и турски), както и
им се определя маршрутен
лист с отразяване на дистанцията (ГКПП), през което
ще напуснат територията на
страната.
При спазване на разписаните условия започна организация за профилактични
дейности в амбулаториите
на ОПЛ в определените
дни (вторник и четвъртък)
в изпълнение на заповед
№РД-01-225/20.04.2020 г.
на министъра на здравео-

пазването относно отмяната
на ограничението за провеждане на детски и женски
консултации, и на профилактични имунизации, както и
във връзка с възстановяването на плановата лечебна
дейност в болниците.
От сайта на МЗ: Със своя
заповед министърът на
здравеопазването разрешава посещения на градски паркове и градини на
следните лица: - деца до
12 години, придружавани от
родител/и или член/ове на
семейството, но не повече
от двама възрастни всеки
ден (9,30 - 18,30 ч.); - собственици на кучета, но не
повече от един – всеки ден
до 9,30 ч. и след 18,30 ч.
Посещенията на градски
паркове и градини трябва
да се осъществяват при
стриктно спазване на противоепидемични мерки: предпазни маски, физическа дистанция от 2,5 м, влизането
в и излизане от парковете

и градските градини през
обозначените за целта места, както и придвижване по
обозначени маршрути.
Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините.
Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в
т.ч. сядане на пейки и тревни
площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания
на лицата, изпълняващи
служебните си правомощия.
Остава в сила забраната
за посещения на спортни и
детски площадки, и съоръжения - на открити и закрити
обществени места.
На база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини
следва да създадат необходимата организация за прилагане мерките, съобразно
спецификите на съответните
градски паркове и градини
на територията на общините.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 април 2020 г.
1 продавач-консултант, няма изискване за заемане
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
1 възпитател, висше педагогическо образование
1 счетоводител, висше образование - специалност
***За всички работни места трудовите договори
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
професионален опит
договорът е безсрочен.

регион
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Общински съвет-Ситово
проведе редовно заседание
Калина ГРЪНЧАРОВА
аради усложнената епидемична обстановка, с цел
опазване на здравето на
гражданите, редовното заседание
на Общински съвет - Ситово се
проведе при закрити врати за
гражданите.
Най-напред общинските съветници приеха решение, с което
дадоха съгласие Община Ситово
да кандидатства по процедура
чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
"Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания - Компонент 3" по Оперативна програма

З

"Развитие на човешките ресурси".
Проектът ще осигури надграждане
на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за
възрастни хора в риск. Операцията
ще се осъществи чрез прилагане на
вече изградения модел и единни
програми за предоставяне на такива услуги и обучение на персонала.
Бяха приети решения по две
разпоредителни сделки с имоти
общинска собственост намиращи
се в с. Добротица.
Кметът Сезгин Алиибрям информира съветниците за предприетите
мерки в общината за предпазване

Р

пълнят Годишната програма за
управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост и ще
изберат състав на Обществен съвет
за социално подпомагане.
бщински съвет-Тутракан
ще проведе редовното
си заседание на 30 април
(четвъртък) от 14:00 ч. Девет са докладните записки намерили място
в предварителния дневен ред.
Местните парламентаристи ще

О

ЗАПОВЕД
Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка
със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. за изменение на Заповед
№РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед №РД01-153/25.03.2020г., Заповед №РД-01-167/30.03.2020г., Заповед
№РД-01-188/09.04.2020 г. и Заповед №РД-01-196/10.04.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и обявеното Решение от 13.03.2020г.
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,
във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространение на COVID-19 на територията на страната, въвеждам
следните противоепидемични мерки:

НАРЕЖДАМ:

Кметът информира още, че събираемостта на местните данъци и
такси е добра, а недобросъвестните
данъкоплатци, след спазване на
законовите процедури, ще бъдат
дадени на съдия-изпълнител.
Сезгин Алиибрям беше категоричен в отговора на въпроса дали ще
могат да се проведат предстоящите
събори на селата Ситово и Искра няма да се проведат. Основанието е
извънредното положение в страната и предпазването на населението
от коварното заболяване.

Априлски заседания на местните парламенти в Главиница и Тутракан предстоят
закрила на детето за 2020 г. и План
за развитието на социалните услуги
на Община Главиница за 2021 г.
Общинските съветници ще до-

Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

№ рд-04-343/27.04.2020 год.

на населението от коронавируса.
Към този момент няма заразени
жители на община Ситово, отрицателен е и тестът направен
на жена от с.Искра, която е била
пациент на д-р Силвия Славова.
Силистренската лекарка е една
от заразените с опасния вирус
след посещението й в София по
великденските празници. Заразени
са и нейните възрастни родители,
а РЗИ-Силистра издирва всички
пациенти, които са били на преглед
при д-р Славова.

Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание ще проведе Общински съвет-Главиница на 29 април (сряда)
от 14:00 ч. Предстои да бъдат
разгледани и одобрени годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница за 2019
година; изменение и допълнение
на Наредба №11 за определяне и
администриране на местни такси и
цени на услугите; годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Главиница за 2020 г.;
приемане на Общинска програма за

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

разгледат и приемат Годишен план
за действие по изпълнението Стратегията за развитие на социалните
услуги в Община Тутракан за тази
година, както и Годишен план на
дейностите за подкрепа за личностно развитие, Общинска програма
за закрила на детето.
Ще бъде разгледано предложението за допълване на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020 г. и приемане
на решение за отдаване под наем
на 3 броя места за поставяне на
преместваеми обекти за търговска дейност, както и решения по
четири разпоредителни сделки с

общински имоти.
На това заседание ще бъде
обсъдено и прието решение по
предложението на кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов
за освобождаване от заплащане на
наемни цени на общински имоти
от търговците, на които дейността
е принудително преустановена и
такси за ползване на детска градина за времето на извънредно
положение.
Заседанията н Постоянните
комисии са ход от подготовката за
предстоящото заседание и те ще
се проведат на 29 април (сряда)
от 14:00 ч.

ИЗМЕНЯМ, считано от 27.04.2020 г., т. 1 от Заповед № РД-04286/21.03.2020 г., както следва:
I. Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки
и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията
на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на
следните противоепидемични мерки:
а) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и
обозначени за целта пунктове;
г) използване на обозначените маршрути за разходка;
д) забрана употребата на алкохол;
е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки
и тревни площи;
ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки
и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
Създава се нова т. 1 а:
1а. Посещенията на градински паркове и градини се разрешава
само на следните лица:
а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове
на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето
от 9:30 до 18:30 часа всеки ден.
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до
9:30 и след 18:30 часа всеки ден.”
Кметовете на населени места и кметски наместници следва да
създадат необходимата организация за прилагане на горните мерки,
съобразно спецификата на съответните градски паркове и градини
на територията на съответното населено място, при спазване на
съответните противоепидемични мерки.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам
лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан, и Началника
на РУП - Тутракан.
Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Тутракан и Началника
на РУП - Тутракан за сведение и изпълнение.
Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на
Община Тутракан и да се постави на мястото, определено за поставяне
на обяви и съобщения в сградата на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Населението в Силистренско драстично намалява
В Силистра, Ситово и Тутракан намалението е най-голямо
Брой и структури
на населението
ъм 31 декември 2019
г. населението на област Силистра е 108
018 души, което представлява 1.6% от населението
на страната и нарежда
областта на 25-то място
по брой на населението непосредствено след област
Разград (110 789) и преди
областите Габрово (106
598 души) и Смолян (103 532
души). В сравнение с 2018 г.
населението на областта
намалява с 1 253 души, или
с 1.1%.
Мъжете са 52 738 (48.8%),
а жените - 55 280 (51.2%),
или на 1 000 мъже се падат
1 048 жени.
Както в страната, така и
в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който
се изразява в увеличаване
на дела на населението на
65 и повече навършени години. В края на 2019 г. лицата
на 65 и повече навършени
години са 26 403, или 24.4%
от населението на облас-

К

тта. В сравнение с 2018
г. делът на населението
в тази възрастова група
нараства с 0.4 процентни
пункта.
В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените
на възраст над 65 години е
28.1%, а на мъжете - 20.6%.
Тази разлика се дължи на повисоката смъртност сред
мъжете и като следствие
от нея по-ниската средна
продължителност на живота при тях.
Делът на лицата на 65
и повече навършени години
е най-висок в общините
Алфатар (31.6%), Ситово
(27.8%) и Тутракан (27.7%).
В общините Главиница и
Силистра този дял също е
над 20.0% (съответно 24.4
и 26.7%). Най-нисък е делът
на възрастното население в
община Кайнарджа - 13.3% и
община Дулово - 19.9%.
Към 31.12.2019 г. децата
до 15 години са 14 815, или
13.7% от общия брой на
населението на областта.
Спрямо 2018 г. този дял

остава непроменен.
Към 31.12.2018 г. общият
коефициент на възрастова
зависимост е 61.7%, или
на всяко лице в зависимите
възрасти (под 15 и над 65
години) се падат под две
лица в активна възраст.
За сравнение, през 2010 и
2018 г. този коефициент е
бил съответно 47.4 и 60.5%.
Остаряването на населението води до повишаване
на неговата средна възраст, която в края на 2019
г. достига 45.6 години.
Тенденцията на остаряване на населението води
до промени и в неговата
основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите
на населението във и над
трудоспособна възраст
оказват както остаряването на населението, така
и законодателните промени
при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.
За 2019 г. тези граници за
населението в трудоспособна възраст са от 16 до
навършването на 61 години

и 4 месеца за жените и 64
години и 2 месец за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към
31.12.2019 г. е 62 002 души,
или 57.4% от цялото население в област Силистра,
като мъжете са 32 962, а
жените - 29 040. Броят на
трудоспособното население
намалява с 896 души, или с
1.4% през 2019 г. спрямо
предходната година.
Към края на 2019 г. над
трудоспособна възраст са
30 163 души, или 27.9%, а
под трудоспособна възраст
- 15 853 души, или 14.7% от
населението на областта.
Възпроизводството на
трудоспособното население
се характеризира чрез коефициента на демографско
заместване, който показва
съотношението между броя
на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60
- 64 години). Към 31.12.2019
г. това съотношение за
страната е 66, а за област
Силистра - 64. За сравнение, през 2001 г. в областта
всеки 100 лица, излизащи от

трудоспособна възраст, са души. Преобладаващият
били замествани от 109 брой населени места в обмлади хора.
ластта са с население от
100 до 999 души - 72, или
Териториално
61.0 % от всички населени
разпределение на места.
В съответствие с аднаселението
министративно-теритоъм 31.12.2019 г. в гра- риалното устройство на
довете на областта страната област Силистра
живеят 47 781 души, е разделена на 7 общини.
В община Силистра жиили 44.2%, а в селата - 60
237 души, или 55.8% от вее по-голямата част от
населението на областта. населението на областта
Най-голям е град Силистра - 44 940 души или 41.6%.
с 30 983 души, следван от Най-малка по брой на насеград Тутракан с 7 676 души. ление е община Алфатар, в
Останалите градове са с която живеят 2 638 души,
население: Алфатар - 1 382 или 2.4% от населението
души, Главиница - 1 310 на областта. Населението
души и Дулово - 6 430 души. в останалите общини е
Към края на 2019 г. на- следното: Главиница - 9 784,
селените места в област Дулово - 27 379, Кайнарджа
Силистра са 118, от които - 5 049, Ситово - 4 909 и
5 са градове и 113 - села. Тутракан - 13 319 души.
През 2019 г. във всички
Разпределението на населението по населени общини на област Силистместа в края на годината ра броят на населението
е резултат от неговото намалява спрямо предходестествено и механично ната година. В община
Дулово намалението е найдвижение.
Към края на годината в малко - 0.1%, а в общините
областта няма населени Силистра (-1.7%), Ситово
места без население. В 13 ( 1.6%) и Тутракан (-1.6%)
села живеят от 1 до 49 най-голямо.
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поетично поетично поетично
Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Бригада за пример
Санират ни блок "Росица" какво по-хубаво от туй?!
Аз лично съм щастливо замаяна
с красотите, които стават тук.
До половината и повече готов е с боя прекрасна, дограма - ОК!
А най-вече греят ме ръцете
на тез момчета работливи на тях аз се покланям и благодаря!
Дали вали или слънце грей
те смело висят кат прилепи във висините.
Като мравки тихичко работят,
слушат с поглед своя шеф,
а тя с усмивка ги омая
затуй тук всичко е наред.
Бъдете здрави, мили хора
и то - здравето, да ви съпътства и ума,
внимавайте със всяка крачка,
още веднъж – благодаря!
Браво на Танка Иванова ръководителят технически на бригадата,
която тактично намира общ език и синхрон
със толкова различни характери.
Браво!

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Училище родно, свидно си ти!
На Дунава бели в равнината,
на Добруджа златна до житата,
в град на бойната слава живеем!
Древен и млад - за него милеем!

Пролетта е полъх за душата,
обгръща тя човешките сърца.
Де що е "стара" мъка изостала,
все нейде ще я разсей, ще отведе!

На воля в теб растем и се смеем.
В теб се учим и песни ний пеем.
Чудна лястовица бяла си ти!
Крила ни даряваш! Смели мечти!

Да, но моята мъка, в мене е вградена
седи си тя, съвсем не ми "вреди".
Удобно й е, "чувства" се спокойна,
и воплите ми "гледа" да смекчи!

Като Йовков дирим добротата.
Мъдростта ценим и красотата.
В новия век ще гоним злината,
за да царува човещината.

С мъката, вървим еднопосочно
страдаме за две "заминали" души,
които идват нощем във съня ми
и по часове ми шепнат думи нежни!

Греят усмивки по детски лица.
Пълни и с обич са наш'те сърца.
Времето в теб неусетно лети!
Училище родно, свидно си ти!

Приключи виртуалният конкурс
за боядисани яйца в Нова Черна

Снимката на Екатерина Стефанова получила най-много
харесвания във Фейсбук

„Тази година в НЧ „Васил
Йорданов-1942 г.”, с. Нова
Черна посрещнахме Великден във виртуалното пространство - разказа председателят на Читалищното настоятелство Тодорка Владимирова. - Започнахме от Велики
четвъртък с видеоклип на
самодейката Иванка Делева,
която ни представи боядис-

ване на яйца с природни багрила, както са ги боядисвали
нашите баби. В нейна подкрепа от гр. Русе се включиха
дъщеря й Янка и внучката й
Диляна. Те ни представиха
боядисване на яйца със съвременни техники. И така три поколения се събраха във
виртуалното пространство и
заедно боядисваха яйцата. С

Здравей, Пролет!
Пролетта прелита и преваля,
вече тя… прeполови,
лъчите слънчеви и цялата природа
напомнят за приятни топли дни!

А сред хълм извисено и бяло,
тебе слънцето те е огряло,
училище за света чудесен!
За знания нови интересен!

това начинание се опитахме и
успяхме да свържем нашето
минало с настоящето ни, за
да сътворим едно по-добро
бъдеще”.
Великденските мероприятия са продължени и с онлайн
конкурс на тема „Най-красиво
великденско яйце”, който
приключи на 27 април. Общо
12 бяха участниците в него
публикували своите снимки

Васил
ТЪРПАНОВ,
гр.Тутракан

силева – 70.
„Благодарим на всички
участници, че взеха участие
в този конкурс. На всички
желаем да бъдат здрави и
още много успешни участия
в следващи конкурси - каза
още Тодорка Владимирова.
- Отмина Великден - виртуален, различен, но в истинския
смисъл семеен празник. Това
извънредно положение и при-

Пак съм днес на старата беседка,
под сянката на бялата асма.
Борът, който веч го няма,
с часове оплаквам свойта сирота!
Ех, пролет, и ти ще си отидеш.
Но аз все още съм си тук.
Чакам все, "невидимка" да дойде
да пообщуваме със нея, пак и пак!
Към моите приятели, познати,
настойчиво ги моля, от душа.
Пазете се от, всякакви "коварства",
а наесен среща, в нашата "механа"…
С живот и здраве,
Очаквам Ви!

Великденското творение на Бистра Георгиева

във Фейсбук. Според предварително обявения регламент,
трите снимки, които съберат
най-много харесвания, ще
бъдат отличени с грамоти
и награди. За останалите
участници са предвидили
утешителни награди.
Класацията води Екатерина
Стефанова със 104 харесвания, следвана от Бистра
Георгиева с 96 и Весела Ва-

чината за него някак ни накара от друг ъгъл да погледнем
нашия забързан живот и да
отделим повече време за найблизките ни хора, да свършим
задачите, които винаги сме
оставяли на заден план, да
прочетем на спокойствие - без
да бързаме за някъде, нова
или любима книга и още ред
други неща”.
“ТГ”

Наградите - за победителите и участниците в конкурса

регион

27.04.2020 г.

Лаптоп за Силвена от Белица - дарение от парламентарната група на БСП
от стр. 1
район Стоян Мирчев получи осмокласничката
от СУ „Йордан Йовков”,
гр.Тутракан Силвена
Иванова, която е родом
от с.Белица.
Председателят на ОбС
на БСП-Силистра Димитър Тодоров и председателят на ОбС на БСПТутракан Данаил Николов
посетиха с.Белица и заедно с кмета на селото Христо Банов бяха
посрещнати в дома на
Силвена Иванова.

Отлични резултати
в понататъшното обучение пожелаха те на
ученичката.
„Щастлива съм! Благодаря много! Трудничко е
онлайн, но даваме всичко
от себе си и успяваме” каза Силвена след като
прие дарението.
Лаптопът е и с необходимия софтуер за електронно обучение.
Същият ден лаптоп получи и седмокласничката
от СУ „Васил Левски”, гр.
Главиница – Радостина
Мавродинова.
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Депутатът Стоян Мирчев дарява
заплатата си на болниците в Силистренско
ародният представител Стоян Мирчев,
избран от 20-и МИР
Силистра, е уведомил министъра на здравеопазването, че декларира желание
полагащите му се средства
за месечно възнаграждение
по време на извънредното
положение да бъдат разпределени поравно между МБАЛ-Тутракан ЕООД,
МБАЛ-Силистра АД и МБАЛДулово ЕООД.
С писмо до управителя
на МБАЛ-Тутракан д-р Богомил Бойчев, депутатът
информира за своето решение. „На Вас и Вашите
колеги от МБАЛ-Тутракан
желая много здраве и изказвам благодарността си

за това, че правите всичко
възможно, за да помогнете
на най-много хора в тази
пандемия” - завършва писмото си той.

и сърцата си едни за други,
бяхме разделени, но заедно,
видяхме порасналите си за
месец деца да демонстрират
нови знания, усетихме вълнението им, почувствахме
обичта им. И ако говоря в множествено число, то е и защото
визирам нашите най-верни
партньори и съмишленици

през последния месец - родителите.
Благодарим им още веднъж,
за това, че винаги отговарят
със загриженост и усмивка на
звуковия сигнал в интернет,
който вещае нови предизвикателства за деня в групата ни,
с име на една истина: „Заедно
“ТГ”
можем“!”

Н

Кметът на с.Белица Христо Банов

Добрини по Великден от
Граждански съвет ЗАЕДНО
О

бщинските
съветници от
Движение ЗАЕДНО за промяна в
Общински съветТутракан д-р Ирена Бонева и Кристиян Калчев реализираха активна
социална кампания
за Великденските
празници.
Първоначално
те дариха своите
възнаграждения, с
които бяха закупени хранителни
продукти предназначени за социално слаби граждани
и самотни родители от града и
населените места
на общината.
Освен основните

хранителни продукти, бяха раздадени 4 агнета,
80 пилета и 140
козунака, за да
бъде посрещнат
с празнични трапези предстоящия
Великден.
Подпомогнати са
над 120 домакинства.
Предложение на
д-р Бонева бе и
кампанията, около
която се обединиха всички общински съветници и
кметове да съберат средства и да
закупят продукти
от първа необходимост и за жителите на селата.

Дистанционно математическо тържество
проведоха първокласници от СУ „Христо Ботев“
зия, което всички ученици ще
получат на запис съвсем скоро. В дните преди Великден
успяхме да обединим двете
теми чрез украсата, която
всяко дете подготви в дома
си и тематиката на забавните
игри и задачи.
И така, предизвикателство-

"Ако животът ти поднесе
лимон, направи си лимонада"
- водени от крилатата фраза
на Дейл Карнеги, първокласниците от СУ „Христо Ботев”
в Тутракан внесоха огромна
порция свежест в сивото си,
напоследък, ежедневие. Ще
попитате как точно?
С удоволствие за това разказва тяхната учителка Елеонора ТОДОРОВА:
„Спретнахме си дистанционна вечер на Математиката,
която постигна две бленувани
за децата цели - да довършат започнатата подготовка
за първото си тържество на

знанието и да се срещнат със
съучениците си, след повече
от месец домашна изолация.
Ще попитате сигурно и каква
толкова емоционална подготовка може да предизвика
подобни очаквания?! Ами,
например, една вълнуваща
изненада за родителите.
Още месец преди сезонните настинки, дървената,
грипната и COVID - ваканцията, децата се превърнаха в журналисти, актьори
и рекламни лица, които с
огромно желание работиха
в „Заниманията по интереси”
върху заснемането на клипо-

ве, превърнали се по-късно в
част от една специална математическа телевизия (МТВ).
Представянето им по време
на тържеството трябваше да
бъде - 3D версия на предаването „Аз обичам задачи“
по канал МТВ. Изолацията
обаче обричаше тези кадри на
забвение. Затова ние учителите на 1а клас в СУ „Христо
Ботев“ решихме: „Като ще е
дистанционно обучение, да е
такова докрай!”
Организирахме подготовката за онлайн математическо
тържество - продължение на
математическата ни телеви-

то оживя в популярна интернет платформа и три групи
деца от 1а клас, заедно със
своите родители преживяха,
емоциите и вълненията от
първото си, макар и различно,
училищно тържество.
Различно бе за всички ни,
защото отворихме домовете

общество
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Лични предпазни средства и 5 хил.лв. за биохимичен анализатор
дари депутатът от ДПС Делян Пеевски на МБАЛ-Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ародният представител
Халил Лятифов, председател на Комисията
по транспорт в Народното
събрание и зам.-председател
на парламентарната група на
ДПС и Радослав Ревански
- кмет на Община Белица,
които са част от екипа на народния представител от ДПС
- Делян Пеевски, координиращи дарителската му кампания
в страната, посетиха Тутракан. Целта на визитата бе
поредното добротворно дело
- дарение за МБАЛ-Тутракан.
Заедно с председателя на
ДПС-Тутракан Нехат Кантаров, те посетиха общинската
болница и на управителя д-р
Богомил Бойчев връчиха
20 бр. защитни облекла,100
предпазни маски от най-висок
клас, 60 шлема, 100 бързи
теста за антитела, очила на
приблизителна стойност 5
хил.лв., а по сметката на болницата са преведени още 5
хил.лв., които да се използват
в борбата с COVID-19.
„Г-н Пеевски ни прати тук и
с посланието да поздравим
всички жители на община
Тутракан - каза Радослав
Ревански. - Близо 5 млн.лв.
вече е дарил за болниците
в цялата страна, но той винаги казва, че за него парите

Н

нямат значение, най-важно
е здравето на българските
граждани. Миналата седмица
бяхме в Дулово и доставихме
един респиратор за болницата. Буквално следобед, г-н
Нехат Кантаров ми звънна,
за да попита има ли предвидено нещо и за тутраканската
болница. Докладвахме на
г-н Пеевски и днес носим 20
бр. предпазни облекла и 100
предпазни маски от най-висок
клас, 60 шлема, 100 бързи теста за антитела, 20 предпазни
очила, а също по сметката на
болницата са преведени 5
хил.лв., които да се използват
в борбата с COVID-19.
С даренията си г-н Пеевски излезе и извън рамките
на държавата, като подари
тестове и защитни облекла
на стойност над 120 хил.лв.
на братската страна Северна
Македония.
В труден момент си проличава кой е истинският човек,
да се надяваме други хора
също да го последват.”
„Тази помощ е много необходима както на окръжните,
така и на общинските болници - категоричен е народният представител Халил
Лятифов. - Ние разчитаме на
хората, които са на първа линия – лекари, медицински сестри, санитари да се грижат за

нашето здраве. Констатирали
сме, че навсякъде има огромна нужда от тази помощ и
тя се приема с благодарност.
Това мотивира г-н Пеевски да
продължава да дарява.
Ясно е, че всички сме неподготвени за COVID-19. Недокомплектът в болниците у
нас съществува и тази помощ
с висококачествени защитни
облекла и шлемове е важна.
Хората на първа линия трябва
да бъдат спокойни. Следващият етап са икономическите

мерки и последващата криза,
която също е сериозна тема.
Днес ние поставихме и този
въпрос, че трябва да се изготви план за следващите периоди как ще се възстановяваме
след икономическата криза в
следствие на пандемията.
Според нас, нашата здравна
система отдавна е изчерпан
модел, защото повече от 10 години говорим за демонополизация на Здравната каса. Да
се създаде един конкурентен
модел, чрез който да създа-

Усмивки от архивите
Тутраканско градско общинско управление
ПРИКАЗ №30, 18 февруарий 1893 година, гр.Тутракан
Подписания тутракански градски общ.[ински] кмет, по
случай празника на 19 февруарий - "Освобождението на
България"ЗАПОВЯДВАМ:
* Всички граждани от православно вероизповедание на
гр. Тутракан да
присъствуват в църквата "Св.Кирил и Методий", където ще се отслужи, молебен
по случай този празник.
* Всичките дюкени да бъдат затворени; кръчмите и
кафенетата, до 10 часа
преди обяд, а останалите до 3 часа след обяд.
* Всеки е длъжен да постави пред дюкена и къщата
си триколорен флаг.
* Вечерта от 7 часа всеки е длъжен да осветли дюкена
и къщата си, което
ще трае до 11 часа.
* Нарушителите на настоящият ми приказ ще бъдат
глобени съгласно чл.96
от Закона за градските общини.
* Наблюдението за точното изпълнение на настоящия
ми приказ се възлага
на общинските комисари, агенти и старши стражари.
Препис от настоящият ми приказ да се представи Господину Русенскому Окр.Гъжному] Управителю, за знание.
Кмет: /п/Н. Дяков
ЦА - Силистра, Ф.18к, оп.1, а.е.21, л.18. Оригинал. Ръкопис.
..........................................................................................
Тутраканско Град.[ско] Общ.[инско] Управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №61 21-ий Март 1897г.,гр.Тутракан
Подписаний Тутраканский Градско Общинский Кмет,
като има пред вид акта съставен от подведомствений
ми Градски под комисар против Тутраканския жител
Павел Петров в това, че той е хвърлил кокоши пера на
ул."Владимирска", което обстоятелство съставлява нарушение на общинските разпореждания, то на основание
чл.96 от Закона за градските общини
ПОСТАНОВИХ:
Глобявам тутраканския жител Павел Петров с 2 лева.
глоба в полза на общинската каса.
Препис от настоящото ми постановление да се представи на г-н Русенския окр. управител за знание.
Кмет: /п/Ст.Кулев

ДА-Силистра, Ф.18к, оп.1 а.е.22, л.32. Оригинал. Ръкопис.
..........................................................................................
Тутраканско Градско Общ.|инско Управление]
ЗАПОВЕД №154 10 Ноемврий 1897 год. гр.Тутракан
Подписаний Тутраканский Градско Общинский Кмет.
Като вземах пред вид, че на 27 [миналий] месец младший пожарникар при [по]вереното ми Градско Общинско
Управление Тодор Стойков, като чюл гюрюлтия в домът
на Тутраканский жител Иван Бабовалиев отишел да
види що има и да предпази от да стане некое нещастие, обаче притежателът Бабовалиев заедно с синът
му Деко Ив. Бабовалиев се спустнали от горе му и му
скъсали портопея на шашката, то на основание чл. 244
от наказателния закон
ПОСТАНОВИХ:
Разрешавам даването под съд на Тутраканските
жители Иван Бабовалиев и Деко Иван Бабовалиев, за
гдето са нанесли обида с действие на пожарникаря при
Управлението ми Тодор Стойков.
Препис от настоящата ми заповед, да се представи
на Господина Русенский Окр.[ъжен] Управител за знание,
а на Господина Тутраканский Окол.[ийский] Началник, за
понататъшното му разпореждание.
Град. Кмет:/п/П. Драганов
ДА - Силистра, Ф.18к, оп. 1, а.е.22, л.80. Оригинал.
Ръкопис.
..........................................................................................
Тутраканско Град.[ско] Общ.[инско] Управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99 9-ий Май 1898 год. гр.Тутракан
Подписаний Тутраканский Градско Общинский Кмет,
като имам пред вид акта съставен от подведомствений ми градский Комисар, против Тутраканский жител
Юсеин Бороолу, в това, че той умил кацата си'от сирени
и водата изхвърлил на улицата, което обстоятелство
съставлява нарушение на заповедта на Кметството от
17-ий Февруарий н. г. под № 29; То на основание чл.72 от
закона за Градските Общини.
ПОСТАНОВИХ:
Глобявам Тутраканский жител Юсеин Бороолу с 1 лев
глоба за в полза на общинската каса.
Извлечение от настоящото постановление да се
представи Господину Русен.[енскому] Окр.[ъжному] Управителю за знание.
Град. Кмет: /п/Ив. Абрашев
ДА - Силистра, Ф.18, оп.1, а.е.22, л. 1416.Оригинал.

ваме конкурентоспособност и
качество – да има мотивирани
лекари и от другата страна –
доволни пациенти.
Сега знаем какво е - демотивация в медицинския
персонал и последствие за
пациентите. Ясно е, че резултатът е негативен, ясно е, че
има колапс в здравната система, но не смеем да направим
тази радикална реформа в
здравната система. А тя е
необходима. Затова настояваме на тази тема да се гледа

надпартийно. Нека да намерим обща допирна точка и да
направим реформата. Ще има
съпротива, определено, но в
крайна сметка няма по-важно
от живота на хората.”
Председателят на ДПСТутракан Нехат Кантаров
благодари за бързия дарителски отклик на екипа на Делян
Пеевски. „Без дарения от хора
като г-н Пеевски болниците в
страната нямаше да могат да
се справят със създалата се
ситуация. Сегашната негова
помощ, маските, които преди
това беше ни пратил и тези,
които нашата организация
купи за възрастните хора са
от голяма полза. Ние, като
Общински съвет, раздадохме
пакети с хранителни продукти за възрастните хора по
селата, сега предстои осъществяването на втората инициатива – за хората от града.
Благодарим на г-н Пеевски и
на неговия екип!”
„За нас това дарение е от
изключително важно значение - сподели д-р Богомил
Бойчев. - Още повече, че
г- Пеевски дари и извън предвидените от него лични предпазни средства, още 5 хил.
лв., с които ще закупим един
биохимичен анализатор, който съществено ще подобри
работата ни.”

Община Главиница, Област Силистра

Обява
Община Главиница обявява публичен търг с явно
наддаване за продажба на следния имот - частна
общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 04670.8.307 по кадастралната карта на
землището на с. Богданци, находящ се в местността „Кулата”, с начин на трайно ползване „Нива” и
площ от 8 490 кв. м (осем хиляди четиристотин и
деветдесет квадратни метра), актуван с АОС №
4242/29.01.2020 г., с начална тръжна цена в размер
на 14 040 (четиринадесет хиляди и четиридесет) лв.
Публичният търг ще се проведе на 28.05.2020 г. /
четвъртък/ в 14:00 ч. в Заседателната зала на IV
етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен
ден от Информационния център на Община Главиница
в срок до 16:00 часа на 27.05.2020 г., след представяне
на документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община
Главиница или по банков път по сметка на Община
Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783
5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане - 447000,
при „Централна кооперативна банка“ - Клон - гр.
Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга
се извършва всеки работен ден в Информационния
център на Община Главиница, в срок до 16:00 часа
на 27.05.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе
на 04.06.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок
за внасяне на депозита за участие и закупуване на
тръжна документация, оглед на обекта и подаване
на заявления за участие до 16:00 часа на 03.06.2020 г.
Справки на тел.: 086-36-21-28.

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

и още нещо...

27.04.2020 г.

сМЯХ

Пробвах магнитни наколенАко си отчаян, спираш чая и
почваш ракия! Досега отракиен ки...що загубени монети събрах
за един ден...
няма!
В съда: - Обвинен сте в шарСамо българин може да пийне за здраве така, че после три латанство. Продавали сте елексир за вечна младост! Осъждан
дена да е ни жив, ни умрял...
- Госпожо, колко съпрузи сте ли сте преди?
- Да, през 1765 и 1896 г.
имала?
- Мои ли?

Забавна астрология

Телец

СУДОКУ

- Тате, какво е „ехо''?
Онзи ден на КПП-то. Приближа- Единственото нещо, на вам полицая. - Ти коя си? - пита.
което му стиска... да отговаря
- Самодива - отговарям.
- Я веднага да се прибираш в
на майка ти!
гората!
И отпраших...
Не вярвайте на тези дето
ви казват, че за да отидете до
Скандал по време на карантина:
магазина ви трябват само маска
- Не издържам! Тръгвам си!
и ръкавици... трябват и пари!
- Къде отиваш?
- В хола!
- За мен една ракия...
- А жена Ви какво ще пие?
Извънредно съобщение:
- Кръвчицата ми!
от 01/06/20 размери S/M/L се
Работя в стайните служби...
спират от производство...
Айнщайн: - Човешката глуПаднал Вълчо в една яма и не
пост е безкрайна...
Зукърбърг: - Създал съм тук можел да излезе. Минал Зайо,
видял го и: - Ей, Вълчо, кво стана,
един сайт, само гледай...
бе, идиот некадърен, падна ли
Принцът убива ламята и спасява бре, простак, тъпанар, мухлъо,
принцесата. Женят се. След една ама толкова си смотан...
година седи тъжен на един камък
Улисал се Зайо, спънал се
и се пита: "Защо ми трябваше да и право в дупката... Изправил
убивам доброто животинче?"
се бавно, изтупал се и казал: Вълчо! Аз дойдох да се извиня...
Али Баба тупа килима. МинаБудали и гъби не се садят.
ва Аладин и го пита:
Никнат си сами!
- Не пали, а?
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Продавам
сливова градина в с.Сяново
За справки на тел.: 0899 501 839
В бара американецът се хвали:
- Аз, ако искам да разбера
жена ми дали ми изневерява, наемам един детектив и за хиляда
долара до седмица ми носи всичко документирано със снимки.
Англичанинът казал: - Ние сме
джентълмени. Под достойнството ни е да следим жените си. Аз
ако искам да разбера, й нося цвете и скъп парфюм за 100 лири, и
я питам: "Скъпа, ти изневеряваш
ли ми?" И тя ми отговаря: "Не".

Българинът казал: - Вие за такава дреболия много се харчите.
Аз ако реша да разбера дали ми
изневерява, минавам през пазара
и вземам за два лева меки домати. После се прибирам и хвърлям
няколко домата по вратата на
комшийката Пенка - клюкарката. Тя излиза и ми вика: "Какво
правиш бе, идиот!" Аз й казвам:
"Глей си работата ма курво". А тя
веднага започва: "Кой е курва бе,
ти знаеш ли жена ти ..."

Сканди

Туй животно, знайте, е опасно!
За живота всичко му е ясно.
То е избухливо, твърдоглаво,
иска винаги да има право.
Може да работи със години,
за да има даже за роднини...
Все размества и реформи прави,
та долапи нови да постави.
Със лукавия си нрав привлича
и след големците много тича...
То самичко прави си реклама,
друг го хвали само с цел измама.
Някои са мили и добрички,
пият, пеят, ходят по женички.
Да си хапват хубаво обичат
и компанийките ги привличат.
Не дай Боже да ги затъмните
- ще ви станат доста черни дните:
все ще лъжат, ще ви злепоставят
и добро за вас не ще оставят!
Черна котка им е Водолеят
и пред него няма да успеят!
Скорпионът много ги обича,
но Телецът след Близнака тича!

"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...

8

27.04.2020 г.

От НЧ "Никола Вапцаров - 1940 г.”, с.Попина, община Ситово:

"Забавен, цветен и споделен Великден"
"Забавен, цветен и споделен Великден" - така се
нарича новото предизвикателство на НЧ „Никола
Вапцаров - 1940 г.” към
децата от с. Попина, информира секретарят на
културната институция
Катя Драганова.
На призива да споделят
онлайн свои снимки как се
забавляват докато боядисват яйца или великденска-

та декорация откликнаха
мнозина. Така се формира
виртуалната Великденска
работилница, в която използвайки съвременните
технологии участниците си
направиха пъстър, шарен и
красив празника.
„Спазвайки всички мерки
и предписания във време на
пандемия, децата отново са
инициативни и усмихнати” “ТГ”
допълни Драганова.

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан
Последните събития
около смъртоносния вирус, задържаха хората
по домовете им. Като
пенсионер отивам единствено до хранителния
магазин и до аптеката.
Дългите часове на самота и следенето на
събитията по света и у
нас ме наведоха до някои
размисли.
Позволете ми да ги

представя на Вашето
внимание:
- Когато хората живеят
в недоимък, те са солидарни и си помагат, кой с
каквото може. Ако някои
от тях преуспеят, веднага
се поражда завист. Беднотията не е порок, завистта разрушава здравето
ни. Извод: По-добре здрав
бедняк, отколкото болен
завистник.
- Все повече хора се
убеждават, че адът не
може да бъде наречен комунизъм и раят не може
да бъде идентифициран с
капитализма.
- За голяма част от
богаташите, трупането
на пари се превръща в
идея фикс, нещо като вид
спорт. Това самоцелно
увлечение погубва душата
и отдалечава спортиста
от хората.
- Не всеки човек има привилегията да живее дълго.
Важното е да оставиш

добър спомен за себе си!
- Ако нямаш възможност
или желание да правиш добро, положи малко усилие
да не правиш зло!
- Когато си подчинен
някому или просто зависиш от някого, трябва да
имаш смелостта и достойнството понякога да
казваш категорично „не”.
- Мила Родино запази
част от рая си и за мен. /
нов аранжимент за химн на
България/
- Хубавите идеи изказани
от наш съотечественик,
биват много пъти убивани
поради завист и клевета. Ако се научим да се
радваме на успехите на
другите, ако се научим да
не завиждаме, ще бъдем
най-проспериращата нация
на света.
- Светът се променя с
бързи темпове, няма идея,
заради която заслужава да
умреш. Фанатизмът бил
той религиозен, класов,

партиен и какъвто и да е,
той не носи нищо добро на
човечеството. Пазете се
от човек, който заявява, че
е фанатично предан.
- Никога не приемайте
на сериозно изявления от
рода „Готов съм да умра за
теб!” Истински влюбеният, истински благородният
човек, трябва да заявява
„Искам да живея за теб!”
- Наличието на много гении води до опростачване
на нацията. Забележете
и пазете обикновеният
човек!
- Често казваме, че добрите хора са малцинство.
Аз бих казал, че те - добрите хора, са огромно
малцинство, благодарение
на които се крепи светът.
Написа за Вас с много
любов Георги Василев
с пожелание да бъдете
здрави!
Пазете се от коронавируса и от всякакви други
вируси!

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 април - Димо ДЕНЧЕВ, Ротари Клуб Тутракан
30 април - Нехат ЮСМЕН, Общински съветник, ОбСТутракан
1 май - Мая ИВАНОВА, гр.Варна, бивш зам.-главен редактор на в. "Тутракански глас"
1 май - Тодор МОРАРОВ, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 май - Николинка ГАНЕВА, Директор на Дирекция
"Финанси, счетоводство и бюджет", Община Тутракан
3 май - Вежди ДАИЛ, Кмет на с. Търновци, община
Тутракан

4 май - Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община
Тутракан, Ротари Клуб Тутракан
4 май - Ейджан ДЖЕМАЛ, Ст.спец. "Горски надзирател", Община Главиница
4 май - Айгюл РАМАДАН, Ст.спец "Касиер-събирач
МДТ", Община Главиница
6 май - Галина АНГЕЛОВА, Кметски наместник, с. Малък
Преславец, община Главиница

6 май - Гергьовден - Георги, Гергана, Генади,
Гинка, Ганчо, Галина, Галин

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.

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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