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За времето на извънредно положение:

Търговците няма да плащат наем,
отпада и задължителната такса
за ползване на детска градина
Общинските
съветници и кметове с
втора благотворителна
кампания в подкрепа на
самотни майки с деца и
самотни възрастни хора
от гр.Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
последния ден на
м.април се проведе
редовно заседание на
Общински съвет - Тутракан. Преди началото на
сесията, председателят на

В

Под активна карантина са
339 души в Силистренско
Според справката на РЗИ-Силистра до Областен
кризисен щаб, в момента в активна карантина са
339 души в цялата област (увеличението на бройката спрямо предишната в края на м. април идва
от "движение" на хора в празничните дни, като
някои по тази причина влизат в повторен период
на наблюдение).
Няма промяна и по отношение на регистрираните
болни с COVID-19 – петима са хоспитализираните в
МБАЛ Силистра (трима от тях в ОАИЛ, а другите
двама в „Инфекциозно отделение”).
В дните от 1 до 4 май при проверки и контрол
на поставените под карантина лица от страна на
ОДМВР-Силистра има установени 5 случая на неспазване на наложена карантина - 4 са на територията
на град Силистра и 1 случай на нарушена карантина
на територията на РУП-Тутракан.
Установени 22 случая на извършени нарушения по
отношение на въведените забрани със заповедта на
министъра на здравеопазването (неносене на предпазни маски и за посещение на обществени места).

Възобновяват се част
от автобусните линии
на стр. 3

на стр. 5

Решения по актуални теми прие Международният конкурс "Речни ноти" - на 3-то
Общински съвет-Главиница място сред конкурсите и фестивалите в България
Н
Уважаеми жители на
Н
община Ситово,
Калина ГРЪНЧАРОВА
а редовното заседание на Общински съвет-Главиница проведено на 29 април бе одобрен
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на
община Главиница за 2019
година. Това е документ за
стратегическо планиране
на устойчиво интегрирано местно развитие. Той
определя приоритетите и
специфичните цели за развитие на местната общност във всички нейни форми – местна власт, бизнес,
на стр. 4

Скъпи ветерани,
уважаеми съграждани,
9 май е символ на националния ни стремеж
към обединение, мир и просперитет в Европа.
Да знаем истината за войната, да сме
благодарни и признателни към паметта на
хората, армиите и държавите, извоювали
победата е много важно в днешните времена.

Честит Ден на победата!
Честит Ден на Европа!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

овото признание на
Международния конкурс на изкуствата
„Речни ноти” - трето място сред конкурси и фестивали провеждани в България, дойде след като
бяха обявени резултатите
от генералното класиране
проведено чрез анкета за
тези фестивали в категории „Поп, Рок и Джаз” и
„Многожанрова”.
Класирането обхваща 55
селектирани през последнина стр. 5

Уважаеми съграждани,

9-ти май е голям празник за България, не само
защото ние сме вече част от Европейския съюз,
но и защото страната ни е дала своя голям
принос в победата срещу хитлерофашизма.
Втората световна война е тази, която
обединява тези двете големи събития Деня на победата и Деня на Европа.
Почит и благодарност към ветeраните от
Втората световна война и към загиналите за
освобождението на Европа и света!

Честит празник!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

С удоволствие Ви поздравяваме по случай 9 май
- Ден на Европа и Ден на победата над фашизма
във Втората световна война!
Европейското единение е градено дълго, трудно,
с взаимни отстъпки и истинска солидарност.
Вярваме, че българите могат да мечтаят и да
реализират мечтите си. Затова желаем на
всички да бъдем по-амбициозни, по-смели,
по-солидарни и по-единни!

Честит празник!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Уважаеми жители на
община Главиница,
На 9 май празнуваме Деня на Европа, както и
края на най-голямата и унищожителна война Втората световна.
Убедени сме, че с общи усилия можем да гарантираме европейско бъдеще на държавата си и
нейното достойно място в обединена Европа!

Честит Ден на победата!
Честит Ден на Европа!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
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От Национален статистически институт:

НОВИНИ
РАМАЗАН БАЙРАМ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ
През свещения за мюсюлманите месец Рамазан джамиите в Силистренско ще бъдат отворени, но в тях няма да
се събират вярващи за молитви. Това съобщи районният
мюфтия в Силистра Мюддесир Мехмед.
Вярващите няма да се събират за четене на Корана, а
всеки ще го чете у дома си. Няма да се правят и всеобщи
вечери /ифтар/. С продуктите за тези вечери ще бъдат направени социални пакети за нуждаещите се. Това е една от
дейностите, с които се заемат и мюсюлманските духовници
през Рамазана през тази година. Подета е и кампания за
събиране на средства за ислямското образование.
В Силистренска област има 63 мюсюлмански настоятелства и 68 джамии. Работят и 51 имами.
„AПОСТИЛ“ ЩЕ СЕ ПОЛАГА ЗА СРОК ОТ
8 РАБОТНИ ЧАСА
Заверката с „апостил" вече ще се прави в срок до осем
работни часа. Ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг
срок за издаване, то той ще бъде до 2 работни дни. Новите
облекчения бяха одобрени от Министерски съвет, който прие
допълнения в Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи. След извършена проверка по метода „таен клиент" е установено, че при предоставянето на
услугата „Издаване на удостоверение APOSTILLE" областните администрации определят различни срокове. За да се
избегнат подобни практики, сроковете за предоставяне на
услугата се уеднаквяват за областните администрации, а
за Министерството на външните работи, Министерството
на правосъдието и Националния център за информация и
документация сроковете се съкращават. Досега сроковете
за издаване на услугата варираха от 3 до 30 дни.
За 2019 г. повече от 20 000 заверки с апостил на документи на местните, власти, които до началото на 2019 г. се
извършваха в Министерството на външните работи, са били
осъществени от областните администрации. По този начин
за потребителите на услугата се намаляват транспортните и
времеви разходи, доколкото вече не се налага заявяването
й и получаването й само в София.
Приетите мерки са в изпълнение на правителствения
приоритет за намаляване на административната тежест за
гражданите и бизнеса.
43 800 ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОМОЩ В
НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас
през учебната 2020/2021 г., ще бъде 250 лв. реши правителството. С тази помощ се очаква да бъдат подкрепени около
43 800 деца. Еднократната помощ се отпуска по реда на
Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат
семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно
или общинско училище за първи път. Задължително условие
за получаването на средствата е средномесечният доход на
член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък
или равен на 450 лв.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни
увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени
в семейства на роднини и близки и приемни семейства по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за
подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до 15 октомври 2020 г.
КРИМИНАЛЕ
Огнеборци от РСПБЗН-Тутракан са загасили три запалени
стари автобуса за скрап по ул. „Козлодуй“ в града на 28 април
около 16:25 часа. Няма материални щети.
Огнеборци от Противопожарен участък – Главиница са
разчистили пътното платно между селата Калугерене и Ножарево от кално свлачище. Произшествието е станало на
29 април около 19:30 часа.
Неправоспособен с 3.28 промила алкохол управлявал
мотопед без регистрационни табели. 43-годишният мъж бил
засечен от пътни полицаи на 30 април около 10:00 часа в
село Босна и тестван с дрегер. Справка показала, че той не
притежава свидетелство за управление на МПС, а мотопедът му не е регистриран по надлежния ред. Отказал е да
даде кръвна проба и ще бъде задържан за срок до 24 часа.
Работата по случая продължава разследващ полицай.
Незаконно притежавано ловно гладкоцевно оръжие и 12
боеприпаса 12 калибър са открити при полицейска проверка
в частен дом в село Калугерене на 3 май. По случая е заподозрян 44-годишен. Образувано е досъдебно производство.
28-годишен е уличен в извършване на кражба. Той бил
разкрит от служители на РУ-Тутракан като автор на кражба
на мобилна ловна камера, поставена в местността Зли дол,
на стойност около 800 лв. Вещта – обект на посегателство, е
намерена и иззета. Образувано е досъдебно производство.
Двама са установени да шофират след употреба на алкохол. На 1 май по ул. „Васил Левски“ в Тутракан 27-годишен
управлявал лек автомобил „Фолксваген“ и бил спрян за
проверка от пътни полицаи. С дрегер били отчетени 1.89
промила алкохолно съдържание в издишания от него въздух.
Той е отказал да даде кръвна проба и е бил задържан за срок
до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.
За шофиране след употреба на алкохол за 24 часа е
бил задържан и 41-годишен. Той бил засечен на 1 май да
шофира лек автомобил „Рено“ в Главиница. При тестване с
дрегер били отчетени 1.96 промила алкохолно съдържание
в издишания от него въздух. Водачът е дал кръвна проба
за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно
производство.

Раждаемост и смъртност в област Силистра за 2019 г.
Раждаемост
През 2019 г. в област Силистра са регистрирани 899
родени деца, като от тях
896 (99.7%) са живородени.
В сравнение с предходната
година броят на живородените се увеличава със 77 деца,
или с 9.4%.
Коефициентът на обща
раждаемост в област Силистра през 2018 г. е 8.2‰,
а през предходните 2018 и
2017 г. той е бил съответно 7.5 и 8.3‰. С най-висок
коефициент на раждаемост
са общините Кайнарджа
(14.2‰) и Главиница (9.8‰),
а с най-нисък - Силистра
(6.6‰) и Ситово (7.1‰).
Броят на живородените
момчета (471) е с 46 повече
от този на живородените
момичета (425), или на 1
000 живородени момчета в
област Силистра се падат
902 живородени момичета.
В градовете и селата
живородените са съответно 349 и 547 деца. Коефициентът на раждаемост
в градовете е 7.3‰, а в
селата - 9.0‰. През 2018 г.
тези коефициенти са били
съответно 6.4 и 8.3‰.
Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49
навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено
влияние върху равнището на
раждаемостта и определят
характера на възпроизводство на населението.
Броят на жените във
фертилна възраст към
31.12.2019 г. е 20 250, като
спрямо предходната година
той намалява с 576 жени.
Жените в тази възрастова
група намаляват основно

поради по-малкия брой момичета, които влизат във
фертилна възраст, и емиграционните процеси.
Съществено значение за
намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата
структура на родилните
контингенти. Близо 90.0%
от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години,
които през 2019 г. са 794 и
са се увеличили спрямо 2018
г. със 7.0%.
През 2019 г. броят на
живородените деца, родени
от майки под 18 години е 48,
а тези родени от жени на
възраст над 40 години – 23.
Тоталният коефициент на
плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта
на жените. През 2019 г.
средният брой живородени
деца от една жена е 1.76 и
се увеличава спрямо 2018 г.
(1.55 деца).
Средната възраст на жените при раждане на първо
дете се намалява с пет
месеца спрямо 2018 г. и
достига 25.1 години.
От началото на деветдесетте години на миналия
век се наблюдава трайна
тенденция на увеличаване
на извънбрачните раждания. Техният относителен
дял нараства от 29.4% през
1995 г. на 49.8% през 2001
г. и на 49.8% през 2018 година. През 2019 г. броят на
живородените извънбрачни
деца в областта е 475, или
53.0% от всички живородени. Относителният дял на
живородените извънбрачни
деца в градовете (51.3%)
и селата (54.1%) е почти
еднакъв.

Смъртност
Броят на умрелите през
2018 г. е 1 927 души, а
коефициентът на обща
смъртност - 17.7‰. Спрямо предходната година
броят на умрелите намалява с 47 случая, или с
2.4%. Нивото на общата
смъртност остава твърде
високо.
Смъртността сред мъжете (19.9‰) продължава
да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред
жените (15.7‰). През 2019
г. на 1 000 жени умират 1
210 мъже. Продължават и
различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е
по-висок в селата (18.4‰)
отколкото в градовете
(16.9‰).
С най-висока смъртност
се отличава община Алфатар (22.3‰). Най-нисък е
този показател в община
Кайнарджа - 9.1‰.
Показателят за преждевременната смъртност
през 2019 г. Продължава
да е висок - 19.9% и е
с 0.3 процентни пункта
по-нисък спрямо 2018 година. В стойностите на
показателя за преждевременна смъртност има
съществени разлики при
мъжете и жените. Докато
умрелите жени на възраст
до 64 години включително
са 12.4% от всички умрели
жени, то при мъжете този
относителен дял е - 26.1%.
През 2019 г. в областта
са починали 4 деца на
възраст до една година, а
коефициентът на детска
смъртност е 4.5‰.

Естествен прираст на
населението
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият
прираст на населението.
От началото на деветдесетте години на миналия век
демографското развитие на
областта се характеризира
с отрицателен естествен
прираст на населението.
През 2019 г. в резултат на
отрицателния естествен
прираст населението на област Силистра е намаляло с
1 031 души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения
прираст, е минус 9.5‰ .
Коефициентът на естествения прираст и в градовете
(-9.6‰) и в селата (-9.4‰) е
почти равен, или намалението на населението в област
Силистра в резултат на
естествения прираст се
дължи на негативните демографски тенденции, както в
градовете, така и в селата.
През 2019 г. в община
Кайнарджа естественият
прираст е положителен –
5.1‰. Във всички останали
общини на област Силистра
естественият прираст е
отрицателен.
С най-малък по стойност
коефициент на отрицателен естествен прираст е
община Дулово (-6.4‰). С
най-голямо намаление на
населението вследствие на
високия отрицателен естествен прираст е община
Алфатар (-14.4‰). Останалите общини са с отрицателен
естествен прираст, както
следва: Главиница (-8.3‰),
Силистра (-12.1‰), Ситово
(-11.7‰) и Тутракан (-11.7‰).

Миграцията в Силистренска област
Вътрешна и външна миграция на населението
рез 2019 г. в преселванията между населените места в област
Силистра са участвали 1 213
лица.
Най-голямо териториално
движение вътре в област Силистра има по направлението
„село – град” (35.5%). По-малки
по брой и относителен дял
са миграционните потоци по
направление „село - село“
(33.6%) и в обратното направление „град - село“ (25.6%).
Относителният дял на преселилите се от град в град (5.3%)
е значително по-малък.
В резултат на преселванията между градовете и селата
населението на градовете в
област Силистра се е увеличило със 121 души, респективно
с толкова е намаляло населението в селата.
През 2019 г. 1 061 души са

П

променили своя настоящ адрес от област Силистра в друго
населено място на страната,
а 806 души са променили настоящия си адрес от населено
място в страната в област
Силистра. От изселващите се
от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са
избрали областите Варна (251)
и Русе (191). Най-голям е броят на преселилите се в област
Силистра от областите Варна
(182) и София (столица) (123).
През 2019 г. 569 души са променили своя настоящ адрес от
област Силистра в чужбина,
като 52.5% от тях са мъже.
На възраст между 20 - 39
години са 53.6% от емигрантите. Във възрастовата група
40 - 59 години относителният
им дял е 19.3%. Най-младите
емигранти (под 20 години) са
20.0%, а тези на 60 и повече
навършени години - 7.0% от
всички емигранти.
Най-предпочитани от еми-

грантите дестинации са Германия (19.7%), Великобритания
(19.3%) и Италия (12.6%).
Лицата, които са сменили
местоживеенето си от чужбина
в България, или потокът на
имигрантите включва български граждани, завърнали се в
страната, както и граждани на
други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2019 г.
602 лица са променили своето
обичайно местоживеене от
чужбина в област Силистра.
Относителният дял на мъжете
е 45.8%, а на жените - 54.2%.
Сред дошлите да живеят
в област Силистра 32.7% са
във възрастовата група над 60
години, а 28.9% са на възраст
40 - 59 години. Най-младите
имигранти (под 20 години) са
17.3%, а на възраст 20 - 39
години са 21.1%.
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (60.3%) и
Германия (6.8%).

Механичен прираст на
населението
Съществено влияние върху
броя и структурите на населението оказва и механичният
прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция),
който е отрицателен - минус 222
души. Той се формира като разлика между броя на заселилите
се и изселилите се от областта.
Намалението на населението
в резултат на отрицателния
механичен прираст, измерено
чрез коефициента на нетна
миграция, е -2.0‰ .
През 2019 г. две от седемте
общини в област Силистра
са с положителен механичен
прираст - община Алфатар
(7.9‰) и община Дулово (5.5‰).
Останалите общини са с отрицателен механичен прираст:
Главиница (-3.2‰), Кайнарджа
(-10.5‰), Силистра (-4.9‰),
община Ситово (-4.8‰). и Тутракан (-4.6‰).

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 4 май 2020 г.
6 общи работници, няма изисквания за заемане
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ
1 продавач-консултант, няма изисквания за заемане
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

5.05.2020 г.

Не можем до безкрай
да се крием от вируса

Иво Христов в ЕП:

"Цели икономики спират. В дългосрочен план трябва да се научим да
живеем с този вирус и ограниченията, наложени от него",
смята евродепутатът

„Солидарността е основополагащ принцип на Европейския съюз, но в последните
години егоизмът е този, който
взе връх в световен мащаб – и
като индивидуална ценност,
и в корпоративната култура,
и навсякъде другаде. Добрите намерения на ЕС не
съответстваха на политиката,
която той водеше. Въпреки че
има достатъчно примери за
солидарност като кохезионните фондове. Но примерът
с плана „Юнкер“, да кажем,
показа ясно как парите, отделяни от Брюксел, отиваха
преимуществено в големите
държави, а не стигаха до онези, които имаха най-голяма
нужда от тях – такива като
нас, изоставащи икономики.“
Така евродепутатът Иво
Христов, член на Групата
на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите
в ЕП, коментира действията
на европейските институции
в контекста на настоящата
криза. Христов взе участие
в предаването „Събития и
личности“ в ефира на Радио
Благоевград.
„Щом се стигна дотам –
председателят на ЕК Урсула

фон дер Лайен да поднася
извинения на Италия – очевидно, че е налице проблем,
разочарование. ЕС реагира
бавно и не успя да координира действията на държавите
членки. Отделните страни
инстинктивно започнаха да
затварят граници, да спасяват
собствените си граждани.
Имаше случаи на забавена
транзитираща хуманитарна
помощ от трети страни“, припомни Христов.
Според него отново са сработили егоистични национални рефлекси, което е обяснимо, защото всеки се грижи за
своите граждани в отсъствие
на общоевропейска рамка за
овладяване на подобни кризи.
„Защо няма такава рамка?
Мисля, че в последните години ЕС загуби фокуса и не поставя акцент върху истинските си приоритети като здравеопазването или отбраната и
външната политика, които от
години са висящ въпрос. Ние
се занимаваме постоянно с
декларации, заклеймяващи
нарушения на човешки права
в трети страни“, смята българският евродепутат.
По думите му фокусът вече

не е върху гражданина; не
е върху Европа като цивилизационно, културно пространство. „Фокусът, от една
страна, е върху корпоративния интерес – ЕС сключва договори за свободна търговия с
различни външни партньори,
които постепенно разграждат
социалната държава във
всички държави членки. Това
е едното. Другото са безпосочни декларации в сферата
на външната политика, които
ни превръщат в нещо като
коментатор на световните
политически дела, в които
обаче не сме реален актьор.“
Според Иво Христов удължаването на извънредното
положение е спорна мярка.
„Едно е мисленето на докторите, които са концентрирани
върху борбата с епидемията, друго е общата картина,
която включва много други
компоненти – икономически,
психологически, дори и политически, свързани с демократичните права. Хиляди хора
изказват тревоги и критики
към предприетите мерки в
България. Ни най-малко не
подценявам вируса, ограничителните мерки бяха взети
своевременно и кабинетът се
постара да ги наложи под някаква форма. Но се опасявам,
че статистиката не е съвсем
достоверна предвид малкия
брой тествани хора. Едно е
ясно – в дългосрочен план не
можем да оцелеем при тази
икономика и възприемайки
само тази тактика – на принудителния домашен арест.“
„Само в Белгия, 11-милионна държава, технически безработните бяха над 1 милион
през миналата седмица. В
България цифрите би трябвало да са сходни, тъй като има
голям брой завръщащи се от
чужбина наши сънародници.
Някои от тях вероятно отново ще заминат, но това не е
сигурно. Цели сектори, като
туризма, се сриват и то средносрочно. В тях работят много
българи. В този смисъл, ние
трябва да намерим някакъв
модус вивенди с този вирус.
Няма начин до безкрай да

се крием и да разчитаме на
социалното раздалечаване
да прекъсне трансмисията
на вируса. Той ще бъде тук,
ще се появява под различни
форми. Ние трябва да намерим начин да инкорпорираме
тази култура на поведение,
която налага вирусът – мерките за спазване на хигиена,
избягването на масовите
събирания, спазването на
определена дистанция – но
същевременно да въведем
достоверни начини за отчитане на заболеваемостта, за
детектиране на болните, за
тяхното лечение. И здравната
система не може да устои при
този режим на работа. Както
виждате, вече има редица
случаи на хронично болни,
спешни случаи, които не получават навременни и адекватни грижи. Една жена почина
от перитонит след сбъркано
лечение по телефона, други
чакат за хоспитализация“.
На въпрос за помощта,
която България ще получи от
ЕС, Иво Христов отговори, че
предстои да видим при какви
условия и в какъв обем ще
бъде тя.
„Би следвало изпълнителната власт да може да каже
по-прецизно, предполагам
до няколко седмици, но това
възстановяване със сигурност
ще продължи в рамките на целия мандат на комисията „Фон
дер Лайен“, тъй като кризата
е безпрецедентна.“
По думите на Христов
много зависи как ще бъде
употребена актуализацията
на бюджета.
„Ако приемем, че в него
няма достатъчно резерви
(макар че ни внушаваха друго
– че бюджетът е препълнен
и всяка година разпределя
огромен излишък), то тогава
заем се налага. Дали обемът
е 10 милиарда лева, ми е
трудно да преценя. Но найважно е по какви правила
той ще бъде разходван. И
най-вече – да достигне до
всички категории пострадали
български граждани, да не се
отече по обичайните канали.“

Настъпи
Възобновяват се част
пожароопасният сезон от автобусните линии
С
О

цел предотвратяване възникването на
пожари, ограничаване на тяхното развитие и
разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване
и успешно гасене, както и
за осигуряване на пожарна
безопасност в защитени
територии, периодът от
01 април до 31 октомври
2020 г. е определен като
пожароопасен в защитените територии – изключително държавна собственост, съгласно Заповед
№ РД-221/09.03.2020 г. на

Министъра на околната
среда и водите.
Община Главиница отправя апел към гражданите да не се допускат
палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и
сухи треви, и припомня,
че съгласно Закона за
опазване на земеделските
земи, глобата е в размер
от 1500 до 6000 лева, а
при повторно нарушение
наказанието е от 2000 до
12000 лв.
При забелязване на пожар, незабавно сигнализирайте на телефон 112.

т 11 май (понеделник) т.г. се възобновяват част
от автобусните линии, информираха от Автогара
Тутракан.
От Русе за Силистра през Тутракан ще пътуват автобуси в 7:30 ч., 10:30 ч., 12:30 ч. и 17:00 ч.
От Силистра за Русе през Тутракан - 6:30 ч., 11:30 ч.,
13:30 ч. и 15:30 ч.
Автобусът по линията Тутракан - Варна през Силистра
тръгва в 7:15 ч.
За София засега ще пътува автобус на „Биомет” - в
01:00 ч. на 12 май.
От 11 май автобусите по вътрешнообщинските линии
ще пътуват както следва:
№21 - 6:30 ч., 11:30 ч. и 17:30 ч.
№22 - 6:30 ч., 12:00 ч. и 17:30 ч.
Допълнителна информация може да се получи на
тел.0866 36 36 и 0879 558 533
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От редакционната поща:
Уважаеми госпожи и господа!
На 6 май отбелязваме деня на Св.Георги Победоносец, който още е Ден на храбростта и на Българската
армия. Няколко дни по-късно - на 9 май, е Денят на
победата, когато ще се отбележи 70-тата годишнината
от победата над хитлеристка Германия и края на Втората световна война.
По този повод всяка година Община Тутракан организира мероприятие на Мемориал „Военна гробница
– 1916 г.” край с. Шуменци. В него се включват и представители на Съюза на офицерите и сержантите от
запаса от община Тутракан.
За съжаление, опасността от COVID-19 и въведеното
извънредно положение в България са причина тази
година то да се отмени.
Информация за геройски загиналите двама тутраканци във Втората световна война - под. Никола Ц. Милчев
и к.под. Петър Т. Петров, очаквайте във в. „Тутракански
глас” на 2 юни - Ден на Ботев и падналите за свободата
на България.
С уважение и почит!
о.з. кап. Търпанов и о.з. ст. лейт. Табаков

Община Главиница, Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-251/02.05.2020 г.
гр. Главиница,
На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед
№РД-01-179 от 06.04.2020 г. изм. със Заповед №РД-01-199
от 11.04.2020 г., Заповед №РД-01-239 от 26.04.2020 г., Заповед №РД-01-248 от 01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързана с разпространение на COVID-19
и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на
Република България за удължаване срока на обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение
Р А З Р Е Ш А В А М:
1. Използването на вендинг машини, разположени на
територията на община Главиница за топли напитки,
безалкохолни напитки и храни при стриктно спазване на
противоепидемични мерки, като изменям текста на т.1.1. от
моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020 г., както следва:
„Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки,
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници включително и такива към
бензиностанции с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. Всички
търговски дейности, неупоменати погоре, продължават да
функционират по досегашния ред при строго спазване на
санитарно-хигиенните изисквания.”
2. Достъпа до паркове, градски градини и кътове за отдих
в и извън населените места на общината при стриктно спазване на противоепидемични мерки, като изменям текста на
т.1.5. от моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020 г., както
следва: „Във всички населени места в община Главиница
посещенията на спортните и детски площадки, и други
съоръжения на открито и закрито.”
3. Достъпа до пазари на всички търговци при стриктно
спазване на противоепидемични мерки, като отменям т.5
от моя заповед с № РД-01-197 от 07.04.2020 г. „Достъп до
пазара имат само регистрирани земеделски производители
и продавачи на земеделска продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал.”
4. Организиране на пазари в съставните населени места
на общината при стриктно спазване на противоепидемични
мерки, като отменям т.7 от моя заповед с № РД-01-197 от
07.04.2020 г. „Забранявам провеждането на всякакъв друг
вид пазари на територията на община Главиница.”
5. Кметовете и кметските наместници да създадат организация за провеждането на пазари на територията на
съответното населено място при спазването на следните
противоепидемични мерки:
5.1. Еднопосочно движение на клиентите в рамките на
пазара
5.2. Минимална дистанция от два метра между продавачите
5.3. Предотвратяване струпването на хора на по-малко
от два метра разстояние между тях
5.4. Ползване на предпазни средства от продавачи и
клиенти
5.5. Всеки продавач да осигури предпазване на храните
от вторично замърсяване при предлагането им.
Заповедта да се сведе до знанието на:
1. Кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.
2. Началника на РУ на МВР гр.Тутракан за сведение и
съдействие.
3. Областния управител на област Силистра за сведение.
4. Всички заинтересовани лица, като се публикува на
интернет страницата на община Главиница за сведение.
Изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на
община Главиница г-н Ашкън Салим. Контрола по изпълнението ще упражнявам лично.
Кмет на община Главиница:
Неждет ДЖЕВДЕТ

регион
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поетично поетично поетично
Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Адриан
ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Времето на лекарите
Във всяка столица вдигнете
бял паметник, във времена
на хора в бяла тишина
понесли във деня си вплетен
страха на цялата планета
на две човешки рамена.
На паметника нека има
лица със маски на робот,
и длани сбръчкани да има
във ръкавици пълни с пот,
гърди без въздух, но с надежда,
очи изпълнени със вик,
очи, в които се оглеждат
часовниците без стрелки,
ръце с надежда, за молитва
издигнати с въпрос към Бог –
наказва ли или изпитва
човеците в чудат облог?
Не чакайте да мине време,
да дойдат „за“ или „против“,
и да забравим тия дни,
и от страха да ни е срам,
преди отново да се мислим
за господари на света…
Не чакайте войни да дойдат!
Вдигнете паметник СЕГА!

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Сън ли бе това...

Ужасът на века

Изслушай ме! Сънувах сън!
Мъгла покрила е града навън.
Студено е и вкъщи сме се сврели –
до камината глави допрели.
Денят е мрачен, мокър, сив.
Ти седиш до мене мълчалив.
Говориш ми с очи и ето –
искрица стопли ми сърцето.
Разбрах, че още ме обичаш,
че дорде си жив на мен се вричаш…
Искам пламъка на любовта да разгорим,
а не непрекъснато да се корим
за дребните неща от живота
и за развод да си връчваме нота.
Макар че сме поостарели, побелели,
младостта си все още не сме изживели.
И нека няма веч лъжи, измами!
Да забравим старите си рани!
Да спрем да се гледаме с недоверие!
Да си имаме един на друг доверие!
Да не съжителстваме по необходимост само!
Да се обичаме! Да крачим рамо до рамо!
Да пламне огънят в сърцата ни!
Да сгреят усмивки лицата ни!
Да повярваме, че всеки един от нас
ще бъде с другия до своя сетен час!
…
Но само сън ли бе това?
Или моя несбъдната мечта!

Стоя със страх във къщи коронавирусът вилней,
какво ли още ни очаква
никой нищичко не знай.
Всеки ден умират хора,
всеки ден все лоши новини
и ставаш ти със страх отново
да слушаш грозна тежка вест.
Ще дойде ден, ще бъдем пак усмихнати
защото българинът е най-имунизираното
същество на земята
именно имунитетът, който ни е давал сила,
ни е спасявал от бацили.
Пиша аз това със думи прости,
но и с мъничко кураж,
защото нашите медици мили
на първо място ще са с нас
а пък ние всички спазваме това
което всеки ден и всеки час ни се казва
на всички нас.
Да бъдем възпитани и отговорни
мисля, че всички го можем
Не е шега работа, хора!
Дано отново върнем оня ритъм на живот.

Решения по актуални теми Виртуална изложба
прие Общински съвет-Главиница “Великденската
украса в нашия дом“

от стр. 1 Наредбата за определяне и администриране
неправителствен сек- на местни такси и цени
тор и гражданско обще- на услугите - удължава
ство.
се срокът за отстъпка
Съгласно изискванията 5% за лицата, платили
на Закона за мерките и данък върху недвижими
действията по време на имоти или данък върху
извънредно положение, превозни средства за
бе изменена и допълнена цялата година до 30 юни.

Общинските съветници допълниха Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост
приеха решения по няколко разпоредителни сделки с общински имоти.
В останалата част
от заседанието бяха

приети Годишен план на
дейностите за подкрепа
за личностно развитие
на децата и учениците
от община Главиница
за 2020 г., Общинска
програма за закрила
на детето за 2020 г. и
План за развитието на
социалните услуги на
Община Главиница за
2021 г.
Бе избран и нов състав на Обществения
съвет за социално подпомагане. Той се оглавява от Иванка Сярова
- зам.-кмет с ресор
„Социални дейности и
образование”.
Общинските съветници бяха информирани за
мерките предприети от
Община Главиница във
връзка с извънредното
положение в страната
и предпазването на населението от COVID-19.
Към 29 април няма
заразени и болни, а под
карантина са 26 лица,
които живеят съответно в гр.Главиница - 4,
с.Листец - 6, с.Долно
Ряхово - 3, в селата
Дичево, Коларово, Малък
Преславец, Сокол, Черногор - по 2-ма, а в селата Богданци, Зафирово,
Звенимир и Зебил - по 1.

етски отдел на Градската библиотека бе организатор на
Виртуалната изложба “Великденската украса в нашия
дом“. Снимките на участниците, събрани в едноименен
албум, бяха представени на Фейсбук страницата на отдела, а
всички, които ги разглеждаха имаха възможност да гласуват
онлайн за съответната снимка.
„Благодарим на всички за прекрасните снимки, свързани с
най-големия християнски празник – Великден, написа библиотекарят Стефка Капинчева. Всички вие, мили деца, доказахте,
че сте много талантливи, трудолюбиви, добронамерени и с
открити сърца Вие показахте, че трудностите не могат да ни
спрат да мислим позитивно и да творим”.
Вече са ясни и тримата победителите, които ще получат
предметни награди. Това са братя Йорданови - Александър,
Ивайло и Константин получили 61 гласа, следвани от Калоян
Ивелинов - 50 гласа и Каан Байрактар - 30 гласа
Детският отдел организира и онлайн Маратона на четенето.
Получени са 37 клипа от 36 участника. Сред тях най-активни
са децата от СУ "Хр.Ботев", СУ "Й.Йовков", кметът на Община
Тутракан - д-р Димитър Стефанов, Дарина Иванова - зам.-кмет,
Исторически музей-Тутракан, детската писателка Радостина
Николова, родители и участници от гр.Русе и Германия. “ТГ”
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Уважаеми съграждани,
На 6 май, когато църквата чества името на
Св. Георги Победоносец, свеждаме глави пред
храбростта на българските офицери,
сержанти и войници!
Пожелавам този светъл празник да донесе
във всеки дом здраве и благоденствие!
Нека всички, които празнуват имен ден, са
честити и с гордост да носят името си!
Весел да е и празничният Хъдрелес!

Честит празник!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Драги съграждани,
От мое име и от името на
Общински съвет-Тутракан
с удоволствие Ви поздравявам
с празника Гергьовден, когато ще
отбележим и Деня на храбростта.
Приемете моите поздрави
за пролетния
празник Хъдрелес!

Честит празник!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

За времето на извънредно положение:

Търговците няма да плащат наем,
отпада и задължителната такса
за ползване на детска градина
от стр. 1 разнесоха пакетите до
хората. Ще проведем и
местния парламент Невтора такава кампания,
хат Кантаров направи
но този път даренията
уточнения във връзка с
ще са за самотни майки с
инициативата за подподеца и самотни възрастни
магане на социално слаби
хора от гр.Тутракан. Освен
лица от населените места
това, няма нужда, когато
в общината, провокиран от
има министерска заповед
публикации на общинския
със забрани, във Фейсбук
съветник Кристиян Калчев
да се пише, че кметът на
в социалната мрежа Фейсобщината не иска да се пусбук. Стана ясно, че предлокат пазарите. В ситуация
жението за осъществяване
на извънредно положение
на дарителската кампания,
най-лесно се манипулират
за която общинските съхората”.
ветници и кметовете дариВ работната част на сеха част от своите заплати,
сията бяха приети Годишен
е станало на разширена
план за действие по изпълсреща, в която са поканени
нението Стратегията за
да участват съветници от
развитие на социалните
всички политически сили
услуги в община Тутракан
представени в Общинския
за настоящата година, Госъвет, а не на Председадишен план на дейностите
телски съвет (в него съза подкрепа за личностно
ветници от Движение Заед-

Управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Богомил БОЙЧЕВ

но за промяна не участват,
заради законовия изискуем
минимум от 3 съветника).
Решението за кампанията
е станало и повод за среща
на Нехат Кантаров с кмета
на общината д-р Димитър
Стефанов, на която е направено предложение да се
включат и кметовете.
„Това е дело на Общинския съвет и на Общинската администрация - посочи
Нехат Кантаров. - Не искам
никой да си прави ПР в
сложното положение сега
на хората.
Инициативата не е на
г-жа Бонева, ние сме един
колектив. Най-много работа свършиха кметовете
по населени места - те

развитие, както и Общинска програма за закрила на
детето.
Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2020 г. бе
допълнена и приети решения за отдаване под наем
на места за поставяне на
преместваеми обекти за
търговска дейност, както
и решения по шест разпоредителни сделки с общински
имоти.
На това заседание бе
прието решение по предложението на кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов за освобождаване от заплащане на наемни
цени на общински имоти от
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Уважаеми жители на
община Главиница,
Имаме честта за светлия празник Гергьовден
да отправим своите пожелания за здраве,
благоденствие, успехи и празнично
настроение на всички, свързани с този ден служители в армията, земеделци, скотовъдци
и именници!
Поздравяваме и всички празнуващи пролетния
празник Хъдрелес!

Честит празник!

Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Уважаеми жители на
община Ситово,
Приемете нашите специални поздравления за
светлия празник Гергьовден - дата, на която
честваме Деня на храбростта и празника
на Българската армия.
Поздрави към всички именници с пожелание за
здраве и благополучие!
Отправяме специален поздрав към всички
празнуващи хубавия празник Хъдрелес!

Честит празник!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Международният конкурс
"Речни ноти" - на 3-то място сред
конкурсите и фестивалите в България

Работен момент от априлската сесия на ОбС-Тутракан

търговците, сдружения и
други наематели на помещения, ученически столове
и бюфети, и терени - общинска собственост, на
които дейността е принудително преустановена
за времето на извънредно
положение.
Предпоставките за ползване на мярката от търговците-наематели на общински имоти са: принудително
преустановяване на търговската дейност, договорът за наем да е сключен
преди влизане в сила на
извънредното положение и
наемателят не трябва да е
бил в забава към момента
на настъпване събитието
/повече от 90 дни/, които
обстоятелства се установяват с декларация от
лицата.
Освобождават се от заплащане на задължителна
постоянна такса ползване
на детска градина родителите и настойници на деца,
посещаващи детските заведения на територията на
община Тутракан.
Във връзка с изпълнение на проект „Съвместно доброволчество за побезопасен живот” (“Joint
volunteering for safer life”,
e-MS code ROBG - 332)
финансиран по програма
„INTERREG V - A РУМЪНИЯ
- БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020
г.”, бе прието решение за
промяна на предназначението на втори етаж от
двуетажна масивна сграда,
построена през 1965 г.,
бивше ОУ „Васил Левски” в
с. Белица, от „училище ” в

„общежитие”.
В края на заседанието
управителят на МБАЛ-Тутракан д-р Богомил Бойчев
информира за работата
на здравното заведение в
условия на пандемия. Няма
заразени с COVID – 19 на
територията на общината.
„Болницата работи сравнително нормално, каза д-р
Бойчев. Разбира се, на около
една трета от капацитета, но това е обяснимо
предвид рестрикциите за
прием, планови операции и
лечебна дейност въобще”.
Той отправи благодарности към всички дарители,
които помагат в този труден момент на здравното
заведение. Получени са
дарения на стойност над
30 000 лв.
Продължава и дарителската кампания на общинските съветници и кметове. Общинските съветници даряват по 200 лв. от
своите заплати, кметът
д-р Димитър Стефанов,
председателят на ОбСТутракан Нехат Кантаров и зам.-председателят на ОбС-Тутракан Иван
Костанцалиев по 500 лв.,
кметовете на села по 100
лв., а кметските наместници - по 50 лв.
За своя рожден ден бе
поздравен общинският съветник Нехат Хюсмен цветя получи от своите
колеги поднесени му от
председателя на ОбС-Тутракан Нехат Кантаров и от
името на Община Тутракан
- от зам.-кмета Дарина
Иванова.

от стр. 1 конкурс „Сарандев“ – Добрич, следван от Международен конкурс за вокална
и инструментална музика
„Звукът на времето” - Велико Търново и Международен конкурс на изкуствата
„Речни ноти”-Тутракан.
Важен е фактът, че в
близо двадесетгодишната
си история, „Речни ноти”
успява да се задържи на
високо ниво, както като
качествени участници и
жури, така и като организация, техническо обезпечаване и сценография.
Прочее, тази година през
м.август трябва да се
проведе неговото 19-то
издание, но коронавирусната пандемия по всяка
вероятност ще промени
намеренията и на организаторите, и на участниците.
От директора на фестивала Доротея Бальовска
научаваме, че се обмисля
вариант за онлайн конкурс.
Калина ГРЪНЧАРОВА

те 4 години конкурси/фестивали от 114 провеждани
в България.
Анкетата е осъществена
от екипа на публичната
група "Конкурсите за млади изпълнители / „Contests
for young performers", която
има за цел популяризиране
на международните, националните и регионалните
конкурси и фестивали за
детска песен и деца-певци в България и чужбина.
Групата дава възможност
на участници, родители и
всички, имащи отношение
към този вид изкуство,
безпристрастно и свободно да споделят своето
мнение, относно нивото на
провежданите конкурси и
фестивали в България.
Това е обективна обратна връзка и коректив за
организаторите на конкурси и фестивали.
Класирането води Европейският младежки поп-рок
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Решения
на Общински съвет-Тутракан по
Протокол № 8 от 26.03.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 92
ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализиране на поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към
31.03.2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
2. Програма за енергийна
ефективност по чл. 12 от
ЗЕЕ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
3. Отчет за изпълнението на Общинска програмата за управление на
отпадъците в Община
Тутракан за 2019 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
4. Поемане на общински
дълг за осигуряване на
финансиране за изпълнение на проект „JOINT
VOLUNTEERING FOR A
SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА
ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”,
PROJECT CODE: ROBG
– 332, финансиран по програма INTERREG V - A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.
Докладва: Кмет на Община Тутракан
5. Удължаване срока за
плащане с отстъпка на
такса „Битови отпадъци“
за 2020 г.
Докладва: Кмет на Община Тутракан

6. Изказвания, питания,
становища и предложения
на граждани. Разни.
Гласували: 14 съветника,
За – 14, Въздържали се –
няма, Против – няма
РЕШЕНИЕ № 93
На основание на чл.124
ал.2 и 3 от ЗПФ и чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА:
1. УТВЪРЖДАВА -Актуализиран поименен списък
за разпределението на
плана на капиталовите
разходи към 31.03.2020 г.
2. Възлага на Кмета
на Община Тутракан да
извърши необходимата
актуализация по бюджета
за 2020 г., произлизащи
от актуализацията на
поименния списък за капиталовите разходи.
Гласували поименно: 14
съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл. 21,
ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление
и местната Администрация, съгласно чл.12, ал. 2
от Закона за енергийната
ефективност, Общински
съвет-Тутракан приема
програма по чл.12 от ЗЕЕ.
Гласували поименно: 14
съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма

РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл. 21, ал.
1, т. 12 от “Закона за
местното самоуправление
и местната администрация”, във връзка чл. 52 от
“Закона за управление на
отпадъците”, Общински
съвет Тутракан приема
Отчет за 2019 г. за изпълнението на Общинска
програма за управление на
отпадъците 2014-2020 г.
Гласували поименно: 14
съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 96
1. Община Тутракан да
сключи договор за кредит
с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ”
ЕАД, по силата на който
да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „JOINT
VOLUNTEERING FOR A
SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПОБЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, код
ROBG – 332, финансиран
от Програма за трансгранично сътрудничество
INТERREG V-A РУМЪНИЯ
– БЪЛГАРИЯ, приоритетна
ос 3 Безопасни региони,
схема 3.1 Подобряване на
съвместното управление
на риска в трансграничния регион при следните
основни параметри:
- Максимален размер на
дълга – 461 341,00 лв.( четиристотин шестдесет и
една хиляди триста четиридесет и един лева)

- Валута на дълга – лева
- Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
Условия за погасяване:
- Срок на погасяване
– до 24 месеца, считано
от датата на подписване
на договора за кредит, с
възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване
- Източници за погасяване на главницата – чрез
плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 98956
от 31.08.2018г. и/или
от собствени бюджетни
средства.
- Максимален лихвен
процент – шестмесечен
EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски – съгласно ценовата политика на Фонд
ФЛАГ и Управляващата
банка
- Начин на обезпечение
на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Тутракан по Договор
за безвъзмездна помощ
№98956 от 31.08.2018 г.,
сключен с Управляващия
орган на съответната
Оперативна програма,
постъпващи по банкова
сметка, вземанията за
наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог;

От Национален статистически институт:

5.05.2020 г.
Учредяване на залог
върху постъпленията по
сметката на Община Тутракан, по която постъпват
средствата по проект
„JOINT VOLUNTEERING FOR
A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА
ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”,
код ROBG – 332, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INERREG V-A РУМЪНИЯ
– БЪЛГАРИЯ, приоритетна
ос 3 Безопасни региони,
схема 3.1 Подобряване на
съвместното управление
на риска в трансграничния
регион“ по Договор за безвъзмездна помощ № 98956
от 31.08.2018г.;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи
парични вземания, представляващи настоящи и
бъдещи приходи на община
Тутракан., по чл. 45, ал. 1,
т. 1, букви от „а“ до „ж“
от Закон за публичните
финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Тутракан по чл. 52,
ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“
от Закона за публичните
финанси, включително и
тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията
за наличностите по която,
настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог;
Възлага и делегира права
на Кмета на Община Тутракан да подготви искането за кредит, да го подаде
в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора
за кредит и договорите за

залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на
решението по т. 1.
Гласували поименно: 14
съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА и във
връзка с чл.17, ал. 2 от
Наредба за определянето
и администрирането на
местните такси и цени
на услуги на територията
на Община Тутракан и
Решение от 13 март 2020
г. Народното събрание,
на основание чл. 84, т.
12 от Конституцията на
Република България:
1. УДЪЛЖАВА срока за
плащане с отстъпка на
„такса битови отпадъци“ за 2020 г., съгласно
чл.17, ал. 2 от Наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията на Община
Тутракан – до 31.05.2020
г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на
Община Тутракан да предприеме всички необходими
действия по организиране
на изпълнението на настоящото решение.
Гласували поименно: 14
съветника, За – 14, Въздържали се – няма, Против
– няма
Председател на ОбСТутракан:
Нехат КАНТАРОВ

Нови книги

Епидемиите: истински опасности
и фалшиви тревоги

Демографска характеристика на България за 2019 г.
К
Н

ъм 31 декември
2019 г. населението на България е
6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския
съюз. В сравнение с
2018 г. населението на
страната намалява с 48
557 души.
През 2019 г. в страната са регистрирани 61
538 живородени деца и
в сравнение с предходната година броят им
намалява с 659 деца.
Броят на умрелите
през 2019 г. е 108 083
души, а коефициентът
на обща смъртност 15.5‰. Спрямо предходната година броят на
умрелите намалява с 443.
Спадът е с 1,1%. За
сравнение с другите
области - в 10 от тях
спадът е по-малък. Найголям е във Видинско
(-2,4%), а на обратната
страна е Кърджалийско
(+3,5%). Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените
е със 7 години по-висока
- 78.5 години.
През 2019 г. всички области в страната имат
отрицателен естествен
прираст. С най-малки по
стойности коефициенти
на отрицателен естествен прираст са областите София (столица)
(-2.0‰) и Сливен (-2.9‰).
С най-голямо намаление
на населението вследствие на високия отрицателен естествен

прираст е област Видин
- минус 16.4‰, следвана
от областите Монтана
- минус 14.5‰, и Кюстендил - минус 13.2‰.
В област Силистра е
-9,5%. В десет области
населението намалява с
над 10 на 1 000 души през
2019 година.
Тринадесет страни
имат положителен естествен прираст, като
най-висок е този показател в Ирландия (6.2‰),
Кипър (4.1‰) и Люксембург (3.2‰). Освен нашата страна с високи
стойности на отрицателен естествен прираст на населението са
Латвия - минус 4.9‰, и
Литва - минус 4.1‰.
През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са
участвали 128 179 лица
(близо 20 000 от тях са
се преселили в София):
град - град (38.0%), град
- село (27.4%), село град (24.1%), село - село
(10.5%). Най-малко преселили се в столицата са
от областите Силистра
и Разград - по 0.8%.
През 2019 г. 39 941
души са променили своя
настоящ адрес от страната в чужбина, като
всеки втори е от 20 до
39 г. Най-предпочитани
от емигрантите дестинации са Германия
(20.3%), Обединеното
кралство (17.7%) и Италия (13.5%). В същото
време 37 929 лица са
променили своето оби-

чайно местоживеене от
чужбина в България: от
Турция (38.6%), Руската
федерация (9.1%) и Германия (6.6%).
В 76 от общо 265 общини населението е под
6 000 души и в тях живее
едва 4.2% от общия брой.
В 9 общини населението
е прнад 100 000 души и
те съставляват 41,5%.
През 2019 г. в страната са регистрирани 61
882 родени деца, като
от тях 61 538 (99.4%)
са живородени. За отбелязване - в над 58% от
случаите - извънбрачно.
През 2019 г. са регистрирани 29 198 юридически
брака - с 237 повече
спрямо предходната година; броят на разводите е 10 859, което е с
263 повече от 2018 г.
В сравнение с предходната година броят на
живородените намалява
с 659 деца или с 1.06%. на
1 000 живородени момчета се падат 953 момичета. При коефициент 8,8
за страната, в област
Силистра е 8,2 (Смолян

е на дъното - 6,2, докато
Сливен е начело - 12,4).
Любопитна подролбност:
през 2019 г. средният
брой живородени деца от
една жена е 1.58 и спрямо 2018 г. се увеличава
с 0.02.
Коефициентът на раждаемост общо за ЕС28 през 2018 г. е 9.7‰
по данни на Евростат.
Най-високо равнище на
раждаемост сред европейските страни има Ирландия - 12.5‰, следвана
от Швеция с 11.4‰.
Данните за броя на
населението и за настъпилите демографски
събития в териториален
разрез са представени
според административно-териториалното устройство на страната
към 31.12. на съответната година (населени
места, общини, области)
и статистически райони
по настоящ адрес. Това
е адресът, който отговаря на документално
заявеното местоживеене на лицето.

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

а 27 април издателство „Колибри“
предложи на българските читатели книгата
на проф. Дидие Раулт
„Епидемиите. Истински
опасности и фалшиви
тревоги“, която прави задълбочен преглед
на пандемиите в исторически план. Авторът
е световна величина в
областта на вирусологията и пряк участник
в актуалната битка с
Covid-19. Книгата би могла да бъде полезна не
само на интелигентния
и любопитен читател, а
и на лекарското съсловие
като цяло.
Бързото и всеобхватно разпространение на
Covid-19 поражда много
въпроси, а прогнозите на
медиите в цял свят всяват паника и ужас, които
поставят на изпитание
и психическото здраве
на хората. В книгата си
ученият прави преглед
на няколко епидемии от
по-ново време, разбудили
вековни страхове: от
лудата крава, през двата
птичи грипа, епидемията от грип H1N1, SARS
коронавирус, MERS коронавирус, ебола, антракс,
варицела, чикунгуня, зика.
За да стигне до китайския коронавирус, който
преобърна дневния ред
на цяла планета, отне
десетки хиляди човешки
животи и вече нанася
сериозни щети на световната икономика.

роф. Дидие Раулт (р.
1952 г.) е френски
микробиолог и специалист по инфекциозни
болести, директор на
Университетската болница в Марсилия (IHU) и на
Изследователския отдел
за инфекциозни и тропически болести (URMITE),
базиран в Марсилия. Носител на голямата награда
на INSERM за 2010 г.,
проф. Раулт е един от
най цитираните френски
вирусолози с множество
научни публикации. Като
член на научния комитет
към здравния министър,
на 16 март той разкри
първите положителни
тестове за хлорохина
като ефективно лечение
срещу Covid-19. Терапията с хлорохин срещна
силен отпор и раздели
научната общност във
Франция на два лагера –
за и против проф. Раулт.
Конфликтът изглежда
по-скоро френско-френски, а зад него прозират
интересите на големи
фармацевтични компании. Освен световен
експерт в областта на
инфекциозните болести,
професор Раулт е автор
на няколко книги, които
разбиват насаждани с
години митове.

П

и още нещо...
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сМЯХ

- Кате, вчера си избрах семеен
- Скъпи зетко, ще ме закараш
ли до най-близката куриерска лекар, а ти?
- Аз си избрах един несемеен...
фирма?
- С най-голямо удоволствие. А
Дърта съм била... Кат` те гледам
закъде да те изпратя?
и ти няма да увриш в първата
Девойка пита гаджето си: - Скъ- вода...
пи, ние имаме вече тримесечна
Отива един човек да търси рабовръзка. Не е ли време вече да ме
та във ферма.
представиш на семейството си?
- Искам 1000 лева заплата!
- Няма начин - отговаря младе- Чакай, бе! Хората тука взимат
жът. Жена ми е на море, а двете ми
по 50-60 лева, а ти 1000?! Че какво
деца са на село при баба и дядо.
повече знаеш?
- Ами… Разбирам езика на
- Мамо, защо се скара на тати
животните.
без причина?
- Защото трябва да изтупа килима!
- Добре. Я ела тука.

Забавна астрология

Телец

СУДОКУ

- Ама той нали сега го тупа?
- Скъпи, свършили са шоколадо- Ядосан го тупа по-добре!
вите бисквити!?
- Мила моя! Не се казва "свър- Мамо, боли ме коремчето!
шили са", а "Баси, пак съм изплюс- Може би, защото е празно?
кала две опаковки шоколадови
- Ааа, а теб затова ли непрекъсбисквити!" Отговорност трябва да
нато те боли главата?
се носи, отговорноооост...
Час на смъртта - 18:20. Причина
Щабът препоръча в родилното
за смъртта - Covid-19. Съпътстващо
заболяване: удар с чугунен тиган да се допуска само по един човек
- или съпругът, или бащата на
по главата...
детето...
- Отричаш ли се от сатаната?
- На кого е кръстена дъщеря ви
- Не мога, бе човек, кой ще ми
Гертруда?
готви после...
- На дядо си Пенчо. Беше Герой
- Чу ли, пушачите са само четири на труда.
процента от заразените.
В час по български език:
- Ми, обяснимо е, човек. Пред- И престанете, деца, да използстави си как короната влиза в
дробовете на пушач, изохква "ква вате думи като "санким" и "чунким".
е тая чернилка, бе!" и си тръгва... Белким, други думи нямаме?

7

Македонски
зодиак

Продавам
сливова градина в с.Сяново
За справки на тел.: 0899 501 839
Завел го шефът при свинете.
Животните изгрухтели.
- Аха. Шефе, казаха, че са се
опрасили с 5 прасенца, а вие и
кмета сте писали 3, две сте си ги
поделили!
- Сакън! Тихо! Добре, добре!
Разбрал си някакси. Ама я ела
при кравата!
Кравата измучала.
- Да, шефе. Ами тя каза, че дава
по 10 литра на ден, а вие с кмета
пишете 5, другите си ги вземате!

- Добре! Добре! Тихо! Нает си!
1000 лева! 2000 лева! Само мълчи!
Отиват те да уредят договора,
минават покрай овцете и те изблейват.
Шефът бързо казва:
- Не ги слушай, не ги слушай! С
кмета бяхме пияни!
- Скъпи, наистина не те разбирам!
Престани вече с тези вечни подозрения! Как може да виждаш любовник във всеки мъж в гардероба!

Сканди

Глей само како се чуе –
ТЕЛЕЦ! Па тако я – ТЕЛЕЦ!
Не е некакво си мижаво
пръле или па пръч, а ТЕЛЕЦ.
Я най си я аресувам те тая зодия, оти у нея се е
пръкнал на белиот свет самиот Гай Юлий Цезар –
македонец до мозакот на вехтите си кости. Тая
зодия е имперска – сите са ти у нозете и тапчеш,
тапчеш…
Ех, земьо македонскааааааа…
На тия дека сте се пръкнали те туа само ке ви
кажувам, дека сите телци са любовкари. От средата на седмицата та до неделята ке имате шанса
за романса. А през викендот ке гръчите кокалье по
урви и чукаре и ке си проклинате майчиното млеко
кисело, оти я земахте тая разчепатеница со вас
на балканот. Се ке оврека дека е била сос танки
навуща.

"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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В ход е кандидатстудентската
кампания в Академията на МВР
В

ход е кандидатстудентската кампания за прием в Академията на
МВР за учебната 2020/2021 г.
Кандидатите за курсанти
подават документи в областните дирекции на МВР по местоживеене, а за град София
в Столична дирекция на МВР
(СДВР) в срок до 03.06.2020 г.
Специалностите за придобиване на образователноквалифик ационна степен
„бакалавър“ в редовна форма
на обучение във факултет
„Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита
на населението“ са: „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения
ред“, „Гранична полиция“ и
„Пожарна и аварийна безопасност”.
Кандидатите подлежат на
специализиран подбор – медицинско изследване, проверка на физическата годност,
психологическо изследване,
състоящо се от тест за интелигентност, личностен въпросник и психодиагностично
интервю.
Информация, свързана с
кандидатстудентската кампания, е публикувана на интернет страницата на Академията на МВР: www.mvr.bg/
academy.

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

на стр. 6

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан

- Някои хора успяват благоуспявят духовно, други успяват
телесно, трети - материално, но
никога не се случва да благоуспяват във всичко.
- Съвременен девиз на човек
от ХХI век: ”Раждаме се уморени,
живеем, за да си починем!” Изгодно нали!
- Столица на човешкото тяло
е мозъкът. За съжаление, в последно време се очертава, че все
повече хора са далеч от столицата,
а на някои тя дори липсва.
- Човек никога няма да преуспее в живота, ако преувеличава

маловажните неща и омаловажава
истинските значими неща.
- На нашата нация й липсва
доброто настроение, трябва да се
упражняваме /все нещо ни пречи,
този път коварният вирус/.
- Най-голямо престъпление
срещу едно дете е да отнемеш
радостта му!
- В света на отчуждението и
омразата, най добрата инвестиция
е в любовта!
- Когато човешките взаимоотношения са разрушителни,
прошката и благодарността са
най-доброто лечебно средство.

- Може да си красив, добър и
умен, можеш да блестиш от добродетели, но успешен жених ще
бъдеш само ако имаш набъбнала
банкова сметка!
- Среща-разговор през коронавирусния период между беден
здравеняк и богат болник: „Ще ти
дам всичкото си богатство, но в
замяна ти ми дай твоята младост
и здраве, дори и бедност!”.
- Някои хора се обичат, други
обичат своите интереси.
- За цялостното благосъстояние
на човека е необходима и почивка.

Работно време:

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Състави за Вас в
тежки времена с много
любов - Георги Василев

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 май - инж.Лъчезар ГАНЕВ, Лесничей, ДГС-Тутракан
8 май - Рашид АБТУЛА, Общински съветник, ОбС-Ситово
8 май - д-р Павел АНГЕЛОВ, гр.Тутракан
8 май – Цветина ИВАНОВА, Мл.експерт „Връзки с
обществеността”, Община Тутракан
9 май - Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт „Инвестиционен контрол”, Община Тутракан
9 май - Петър МАРИНОВ, ТФ „Дунавска младост”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров”, Тутракан
10 май - Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗПД

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

„Виктория”, Ротари Клуб Тутракан
10 май – Галя СТОЙЧЕВА, Гл.експерт „Общински сграден фонд”, Община Тутракан
10 май – Майя ТОДОРОВА, Ст.спец. „Човешки ресурси”,
Община Главиница
10 май – Евгени БАРБУЧАНОВ, Мл.експерт „Управление
на нежилищни имоти”, Община Тутракан
12 май – Елмиран ХЮСЕИН, Мл.експерт ГРАО, Община
Тутракан

11 май – Св.Св. Кирил и Методий

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