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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:

Хората осъзнаха опасността от
разпространението на коронавируса
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Д-р Стефанов, измина
една седмица от въведеното извънредното положение в страната. Каква
е ситуацията в община
Тутракан?
- Това, което мога да
кажа е, че хората осъзнаха
опасността от разпространяването на коронавируса и започнаха да спазват
спуснатите от Министерството на здравеопазването заповеди във връзка
с указанията на Кризисния
щаб, които издава Община
Тутракан. Но още веднъж
искам да призова хората,
да пазят както самите себе
си, така и околните, като
не се събират на едно място, спазват дистанцията
помежду си, когато ходят

по магазините и като поддържат висока лична хигиена. Отделно, нека тези,
които се прибират от чужбина да спазват 14-дневния карантинен период,
защото те са потенциални
заразоносители. Това, че
се чувстваш здрав и нямаш
никакви клинични признаци
не означава, че не носиш
в себе си коронавирусната
инфекция и че не можеш да
заразиш близките и познатите си хора. Така че нека
да спазваме всички указания, за да може тази пандемия да премине по-бързо.
- Като споменахте хората, които се връщат от
чужбина, предполагам, че
имате данни колко такива
завърнали се и намиращи
на стр. 3

Цена 0.70 лв.

Община Тутракан
набира доброволци
Община Тутракан набира доброволци, които да подпомогнат органите на Общината
при прилагането на противоепидемичните
мерки.
Изисквания:
- Лицата да са на възраст от 18 до 59
години;
- Да не са поставени под карантина;
- Да са с постоянен или настоящ адрес на
територията на Община Тутракан.
Доброволците ще подпомагат безвъзмездно органите на общината и на РУ „Полиция”,
гр. Тутракан.
Указания за действията, доброволците ще
получават от Кмета и Секретаря на Община
Тутракан и Началника на РУП, гр.Тутракан.
На доброволците ще бъдат осигурени
лични предпазни средства и информационни
материали.
Желаещите да се включат като доброволци могат да заявят желанието си на
телефон: 0866 60621.

Рашид АБТУЛА, Психолог:

Доброволци са необходими Мерките за
и в община Главиница защита в
условия на
пандемия са
като по учебник

Уважаеми съграждани,
Страната ни се намира в
безпрецедентна ситуация,
овладяването, на която
изисква личната ангажираност на всеки един от
нас. Ресурсите на държа-

вата и възможностите на
общината са ограничени.
Много хора имат нужда от
помощ и подкрепа. Сред
тях могат да бъдат и Ваши
близки.
Обръщам се към всеки
един от Вас, който има же-

лание и възможности да
помогне, да се включите в
Кампанията по набиране
на доброволци.
Доброволците ще бъдат
нужни при недостиг на:
- Медицински персонал
- Извършване на дезинфекционни мероприятия
- Осъществяване охрана
на обществения ред
- Извършване на социални дейности
Ако сте готов да се включите като доброволец,
моля, пишете на следния
електронен адрес:
obshtina@glavinitsa.bg
Позвънете на телефон:
0 800 1 34 34
Важно е да сте клинично здрави, да посочите
вашите три имена, своите
професионални умения и
телефон за връзка.
За всеки един от доброволците, които ще бъдат
ангажирани при възникване на необходимост, са
осигурени необходимите
предпазни средства.
Благодаря на всеки един
от Вас, който е готов да
участва в тази хуманна
мисия!
Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет
на община Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
36-годишният Рашид АБТУЛА е учител в Професионалната гимназия по селско стопанство в Ситово.
Завършил е специалността
„Психология” във Великотърновския университет,
Зооинженер от Тракийския
университет - Стара Загора, ветеринарен техник
от Ветеринарния техникум
в гр. Добрич.
Младият мъж е и активен
общественик - той е общински съветник в Общински
съвет-Ситово, където оглавява Комисията по образование, туризъм, младежки
дейности, спорт, култура и
вероизповедания.
Ситуацията, в която попадна България и светът
- пандемия от коронавирус,
е темата на разговора с
него. Естествено, през

погледа на специалистапсихолог и специалиставетеринар.
- Г-н Абтула, как оцеляваме във време на пандемична криза, ако мога
така да нарека сегашното състояние у нас и по
света?
- Ще излезем по силни

от кризата! Кризата ще
ни направи по силни, като
личности. В този период ще
имаме време да си пренаредим приоритетите. Целите,
които ще формираме в период на криза, ще са по-полезни както за нас, така и
за обществото. Днес всеки
на стр. 6
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НОВИНИ
СНЯГ, СЛАНИ И НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ УДАРИХА
КАЙСИИ И ЧЕРЕШИ В ТУТРАКАНСКО
Нанесени са поражения на кайсиите в Тутраканска
община от снега, сланите и минусовите температури,
съобщиха земеделски производители.
Пораженията са според фазата на цъфтеж и местоположението на овощните градини, съобщи Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския
овощарски съюз. По първоначални данни най-големи са
пораженията по насаждения в крайдунавската зона,
достигащи до 100%. Според Търпанова поражения има
и по черешите.
ИЗПЛАЩАТ СУБСИДИИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ПТИЦИТЕ
ДФ „Земеделие“ преведе близо 10,5 млн. лв. ( 10
497 922 лв.) на 20 птицевъди по схемата „Помощ за
реализирането на доброволно поети ангажименти
за хуманно отношение към птиците" за 2020 година.
Приемът беше осъществен в периода от 10 февруари
до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“. Максималният размер на финансовата
подкрепа за настоящата година, определен от УС
на ДФ „Земеделие“ е 34 560 000 лева.
Помощта се предоставя годишно за покриване
на допълнителни разходи или пропуснати доходи,
свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. Допустими
за подпомагане са следните видове и категории
птици: кокошки - носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18-та до 60-та
седмица); бройлери; пуйки; гъски и патици (до 12-та
седмица).
КИМИНАЛЕ
Тутракански огнеборци загасили пожар в трафопост, възникнал на 17 март около 10:05 часа в града.
Причината за произшествието, при което е унищожено
ел.табло, е късо съединение.
38-годишен е установен да шофира с 2.33 промила
алкохолна концентрация. На 22 март около 22:00 часа
в района на Тутракан той управлявал лек автомобил
„Фолксваген“, когато бил спрян за проверка и тестван с дрегер. Отказал е да даде кръвна проба и е
бил задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо
производство.

Важно съобщение
от транспортна
фирма "Т.А.Т.”
оради така създалата се обстановка на извънредно положение в страната, от фирмата съобщават на всички пътници желаещи да пътуват до
гр.Силистра и гр.Варна с автобус по линия Тутракан-Варна с час на тръгване 07:15 ч. от Тутракан в петък на
27.03.2020 г., че трябва предварително да се обадят на
Автогара Тутракан на тел.0866/63636 и тел.0879558533
и да заявят своето пътуване. Автобус ще има при желаещи над 5 пътника.
ВАЖНО: Всеки пътник трябва да разполага с ДЕКЛАРАЦИЯ относно налагащото се пътуване. Тя ще служи за
представяне пред контролно-пропускателните пунктове
в областните градове, които са изградени във връзка с
изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични
мерки от 21 март 2020 г.
На Автогарата има образци на Декларацията за тези,
които не могат да се снабдят с такава.

П

ЗК "Изгрев-92”, с. Белица
ОБЯВЯВА
1. Отменя се насроченото за 04.04.2020 г. Годишно отчетно събрание до второ насрочване,
предвид наложеното извънредно положение заради
пандемията от коронавирус.
2. Датата на насрочването ще бъде обявена
допълнително с нова обява.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

26.03-1.04.2020 г.

Продължават действията на
полицията във връзка с ограничаване
разпространението на коронавируса
МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за
придвижване през контролно-пропускателните пунктове
ОДМВР-Силистра е
създадена необходимата организация
с оглед изпълнение на
заповед РД-01-143 от
21.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. На входно-изходните
пътища на областния
център полицейски служители осъществяват
строг контрол относно
целта на пътуване на

В

гражданите.
Изградени са следните
контролно-пропускателни
пунктове:
1. КПП РПС – на пътя
Силистра - Добрич
2. КПП с. Айдемир, Стопански двор – на пътя
Силистра - Русе
3. КПП на път III-213 на
кръстовището с път II-21
и I-7 - на пътя Силистра
- Шумен

За да се избегнат
излишни струпвания и
опашки от граждани пред
общините и гишетата
на дирекция „Български
документи за самоличност“ за смяна на адрес и
отразяването му в личните карти, МВР в спешен
порядък изготви бланка
за декларация, необходима
за представяне пред контролно-пропускателните

пунктове в областните
градове.
Припомняме, че от 00:00
часа на 21 март през
контролно-пропускателни
пунктове се допуска влизането и излизането на
граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд,
здравословни причини или
завръщане на постоянния
или настоящ адрес.

Новият Закон за извънредното
положение вече е в сила
П
равителството може
да изкара армията по
улиците, всеки, който
не спазва противоепидимичните мерки, може да бъде
глобен 5000 лв., а здравните
служби могат да искат от
МВР принудително довеждане на хора за лечение и
изолация.
Това става възможно, след
като Законът за мерките
и действията по време на
извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., бе обнародван в
извънреден брой на "Държавен вестник", пише вестник
„Сега”.
Повечето текстове влизат в сила още от 13 март,
а останалите - от 24 март.
С тях се узаконяват мерките на здравния министър,
променят се правила при обществените поръчки, регламентира се дистанционното
образование за учениците
в дневна, вечерна, задочна,
индивидуална и комбинирана
форма на обучение. С обратна сила се спират или
удължават някои срокове,
свързани с дела, данъци,
осигуровки, счетоводство.
Военните вече ще могат
да могат да участват в
прилагането на противоепидемични мерки и ограничения
на територията на страната, на отделен регион или
на контролно-пропускателен
пункт. Участието на армията при осъществяването
на извънредното положение
е една от най-спорните
теми. Военнослужещите ще
имат право да извършват
проверки за установяване

самоличност на лице, да
ограничават придвижването
на лице до пристигане на
органите на МВР, за което
има данни, че е отказало
или не изпълнява мерките
от Закона за здравето, да
спират превозни средства
до пристигане на органите на МВР, да използват
физическа сила и помощни
средства, когато това е
абсолютно необходимо.
Извънредният закон прави промени в Кодекса на
труда, Кодекса за социално
осигуряване, в законите за
лекарствените продукти
в хуманната медицина, за
държавния служител и други. Променят се и правила,
свързани с усвояването на
еврофондовете.
Със закона се спират
всички обявени публични продани и въводи във владение
от държавните и частните
съдебни изпълнители. За
срока на извънредното положение се забранява налагането на запори на банкови
сметки на физически лица и
на лечебни заведения, запори
върху трудови възнагражде-

ния и пенсии, обезпечителни
мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както
и извършването на описи на
движими вещи и недвижими
имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди
от непозволено увреждане
и за вземания за трудови
възнаграждения.
С 6 месеца се удължават
сроковете на валидност на
българските документи за
самоличност, но само за
употреба на територията
на България. Тук влизат личните карти и шофьорските
книжки.
Агенция „Митници“ ще
може да предоставя безвъзмездно задържани стоки,
които могат да послужат
за защита на живота или
здравето на хората, на
лечебни заведения, Българския червен кръст, детски
градини, училища, социални
заведения, държавни и общински учреждения.
Заразени, които не изпълнява задължителна изолация
и лечение, се наказват с
глоба в размер на 5000 лв.

Същото наказание се налага
и на лица, които са влезли
на територията на страната от други държави и
откажат или не изпълняват
задължителна изолация, съответно лечение. Пак с 5000
лв. глоба се наказва и всеки,
който наруши каквито и да
е противоепидимични мерки,
въведени със заповед на
министъра на здравеопазването.
Изрично е предвидено и,
че лицата, отказали да
се явят доброволно или не
изпълняват задължителната изолация и лечение, се
довеждат принудително
със съдействието на МВР
по искане на органите на
държавния здравен контрол,
на ръководителя на лечебното заведение за болнична
помощ или на лекаря, насочил
лицето за хоспитализация.
Сред промените, за които изрично е посочено, че
влизат от днес, са увеличението на наказията за продажбата на стоки на цена
над определената по време
на извънредно положение,
както и повишението на
глобата при предаване по
"радио, телефон или по друг
начин неверни повиквания
или заблуждаващи знаци за
помощ, злополука или тревога" на 5000 лв.
Пак от днес влизат в
сила промени в правилата,
свързани с платформата
по закона за обществените
поръчки, промените в данъчните закони, използването
на трафичните данни за
установяване на нарушения
на карантината.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 март 2020 г.
1 сервитьор, основно образование
1 помощник-готвач, основно образование
1 барман, основно образование, минимални компютърни
умения
1 счетоводител, висше образование - специалност
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години
професионален опит
1 чистач/ хигиенист, основно образование, 2- часов
работен ден
2 заварчици, средно образование, двусменен режим
на работа

1 сервитьор, основно образование
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г.,
компютърна грамотност.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион
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Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан:
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Днес:

Хората осъзнаха опасността от
разпространението на коронавируса

Редовна сесия
на Общински
съвет-Тутракан

от стр. 1 неща им се доставят
по домовете. Безплатсе под карантина има но се доставят масв нашата община.
ки на онези възраст- Не мога да кажа ни хора, които нямат.
колко точно са, защо- Отделно от това, ние
то Митницата подава продължаваме да разинформация до Поли- насяме „топъл обяд“ с
цията в Тутракан и общински транспорт и
съответно Полицията с посуда за еднократна
подава тази информа- употреба по домовете
ция до РЗИ-Силистра. на хората, които ползНие получаваме сигна- ват социалната услуга
ли от граждани, кога- „Обществена трапезато някой се прибере и рия“.
не спазва карантинния
- Набирахте добросрок за самоизолация волци. Хората отзои съответно подаваме вават ли се?
информация до нашата
- Да. Явно в такива
Полиция, за да се взе- ситуации се обединявамат мерки.
ме. Има много гражда- А как се справяте ни, които се обаждат,
с необходимостта да че имат готовност да
се помага на възраст- помагат. Ние записваме
ните хора?
имената и телефонни- В Многофункционал- те им номера и при нения център е обособено обходимост им се обажпомещение, в което има даме, за да помагат на
дежурни служители. Те възрастните хора.
приемат всички заявки
- А има спомощена възрастните хора ствователи - хора, ковъв връзка с покупката ито даряват средства
на хранителни продукти или други необходими
и на необходимите им в извънредната ситумедикаменти и впо- ация неща?
следствие закупените
- До момента нямаме

ри закрити врати ще
премине редовното заседание на местния парламент на Тутракан. Причината
- пандемията от коронавирус
и мерките за предпазване от
заразата.
Шест докладни записки са
включени в предварителния
дневен ред, всички те внесени
от кмета д-р Димитър Стефанов.
Актуализиране на поименния
списък за разпределението на
плана на капиталовите разходи към 31.03.2020 г. ще стои
най-напред на вниманието на
съветниците.
И още - ще бъдат разгледани
и приети решения по отчета за
изпълнението на Общинската
програма за управление на отпадъците в община Тутракан за
2019 г., предложението за учредяване на безвъзмездно право
на ползване върху земеделски
земи от общински поземлен
фонд в полза на Читалището в
с. Преславци, както и Програма
за енергийна ефективност.
За обезпечаване на всички
дейности по проект „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПОБЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, тяхното

такива.
- Провежда ли се дезинфекция в Тутракан
и селата?
- Дезинфекцирали сме
целият град в събота
- с моторни пръскачки
с дезинфектант, всички паркове, градинки,
пейки, тротоари, всички обществени места,
включително и всички
търговски обекти, които работят. Дезинфекция е проведена и
в населените места
на общината. Но нека
да кажа на хората, че
правим това изключително и само за тяхно
успокоение. Самата
дезинфекция на града не
означава, че вирусът не
циркулира.
В сградите на Общинска администрация и
на Общинския съвет са
дезинфекцирани всички
помещения. Постоянно
се прави дезинфекция
от нашите хигиенисти.
Онова, което нашите
съграждани трябва да
знаят е, че от днес съм
издал заповед с клиенти
на услугите на общин-

ската администрация
да се работи само до
обед. С ЦКБ се уговорихме, че ще обслужват
клиенти до обед. Всеки
взема някакви мерки, за
да работят по-малко
служители. Ето и аз
съм пуснал онези, които могат да работят
от вкъщи, да работят
оттам. Като получим
нещо по електронната
поща им го препращаме и съответно те
връщат отговори, а
когато трябва да бъде
изготвена някаква документация - пристигат
тук.
- Ще удължите ли
срока за плащането
на местните данъци?
- Да. На сесията, която ще се проведе в
четвъртък, внасям докладна, с която искам
плащането на всички
местни данъци и такси с отстъпка, да се
отложат до края на
месец май. Ако дотогава обстановката не
се нормализира, имаме
опции да удължим този
срок допълнително.

Общински съвет-Тутракан проведе
извънредно заседание при закрити врати
докладни записки от кмета
д-р Димитър Стефанов бяха
разгледани и приети.
Община Тутракан получи
съгласие за кандидатстване с проектно предложение

на 100 % от заявения размер
на авансово плащане, както
и Запис на заповед също в
полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 560 830,77 лева
за обезпечаване на 100%

по процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - система за външно
изкуствено осветление на
общините“, а също и за
осигуряване на собствен
принос при реализацията на
два проекта за енергийна
ефективност.
Общинският съвет даде
съгласие и упълномощи кмета на Община Тутракан
да издаде Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земетурата.
извънредното заседание на
Предложените четири делие” в размер на 2 804
Общински съвет - Тутракан
153,83 лева за обезпечаване

от заявения размер на разходи за ДДС към авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за проект
„Реконструкция и/или рехабилитация на общински
пътища на територията
на Община Тутракан, включително съоръженията към
тях“.
В края на заседанието управителят на МБАЛ - Тутракан д-р Богомил Бойчев
информира съветниците
за работата на здравното заведение в условия на
пандемия.

Калина ГРЪНЧАРОВА
аради въведеното извънредно положение
в страната и предпазването от коронавирус,
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се проведе при закрити врати. Общинските съветници
бяха с предпазни маски, а
преди началото на сесията
им бе измерена темпера-
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успешно приключване в срок
и окончателното им разплащане ще са необходими 461
341,00 лева. Община Тутракан
възнамерява да ги осигури чрез
дългосрочен заем от „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД,
за което ще търси съгласието на
Общинския съвет.
Министерство на финансите е
предприело действия по внасяне
на предложения за удължаване
на срока за годишното счетоводно приключване и представянето
на годишните финансови отчети
и декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане до 30 юни, както и удължаване
на срока за плащане на местните
данъци и такси с отстъпка, който
изтича в края на месеца.
Община Тутракан също е предприела определени действия,
за да се създадат стимули и
условия за преодоляване на
струпването на граждани на
обществени места, в т.ч. и в
сградата на Община Тутракан.
Затова и кметското предложение
е да се удължи срока за плащане
с отстъпка на местните такси до
31.05.2020 г.
“ТГ”

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

ЗАПОВЕД
№РД-04-286/21.03.2020 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и
във връзка със Заповед № РД- 01-143/20.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването и обявеното Решение
от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на
извънредно положение, във връзка със усложняващата
се епидемична обстановка, свързана с разпространение
на COVID-19 на територията на страната, въвеждам
следните противоепидемични мерки:
ЗАБРАНЯВАМ
I. Посещенията на паркове, градски градини, спортни
и детски площадки и съоръжения на открити и закрити
обществени места на територията на Община Тутракан.
II. На лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 ч. до
10:30 ч. всеки ден.
При установяване на нарушения по т. I и II от настоящата заповед и Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на
Министъра на здравеопазването да бъдат сигнализирани
органите на РУП гр. Тутракан или на Община Тутракан на
тел: 0899993609.
Възлагам на Секретаря на Община Тутракан да предприеме действия за организирането на „доброволчески отряди“
от граждани на Община Тутракан, които не са поставени
под карантина, които да подпомагат безвъзмездно органите
на Община Тутракан и на РУП - Тутракан по прилагане на
мерките по т. I и II. На доброволците да бъдат осигурени
лични предпазни средства, легитимационни документи и
информационни материали.
Възлагам изпълнението на настоящата заповед на органите МВР и в частност на РУП - Тутракан.
Възлагам на отговорните служители по моя Заповед №
РД-04-283/18.03.2020 г. незабавно да уведомяват органите на РУП - Тутракан за всеки получен сигнал на тел:
0899993609.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще
упражнявам лично, съвместно с кметовете на кметства и
кметските наместници, Секретаря на Община Тутракан и
с органите на РУП - Тутракан.
Настоящата заповед е в сила за срока на обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредното положение.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички
заместник-кметове, секретаря на Община Тутракан, всички
директори на дирекции при Община Тутракан, на кметовете
на кметства и кметските наместници, Началника на РУП Тутракан и всички заинтересовани лица.
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

култура
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поетично поетично поетично
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Владимир
АНТОНОВ,
гр. Тутракан

Днес
Небето сивее и вятърът вее.
Хвърчило на воля в простора се рее.
Със своите краски погледи привлича
и с детето, което след него тича.
С благодатния вятър по небето танцува.
На полета се радва и даже лудува.
Чудо въздушно е! Атрактивно лети!
Ражда в сърцата ни красиви мечти!
Как хубаво днес е свободни да живеем!
За семейство, народ от сърце да милеем!
Да се трудим отново като пчелички!
Здрави да са децата, старците... Всички!
Да са училищата пълни с ученици!
Да получават за знания много шестици!
Волейбол, футбол пак да тренират!
Радост и в спорта те да намират!
Градът наш вековен да не пустее!
Живот пълноценен да заживее!
Вълните на Дунав брега му да галят!
Мрежите рибарски с улов пълни да валят!
Вече да няма социална изолация!
Боже, пази наш'та изстрадала нация!
От вируса страшен да оцелеем!
Спокойно и мирно да заживеем!
...
Детенцето малко с хвърчилото тича.
Над него бди таткото и го обича!
Игрището скоро без тях ще опустее.
Училището снажно белее и немее...
21.03.2020 г.

Когато...

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Живот

когато те видях за първи път сама,
когато прочетох в погледа ти любовта,
светът разцъфна като слънце след дъжда,
за да ни окъпе и пробуди в нас страстта....

Уморих се да бързам за никъде,
огледах се, ах, занемях
той животът замина си, Боже
а аз на същото място си бях

Когато ме погледна с жадните очи...
Когато ми разби сърцето без дори...
да попиташ може ли да вляза ей така...
за малко нежност в твоята душа...

Бързат любови да срещат,
бързат към свят непознат,
бързат и няма завръщане,
бързах и остарях...

Когато ме превзе със своето сърце
и те понесох нежно на моите ръце...
Прегърна ме и нежно каза „Искам те сега!”,
за да изгоним нашата самота.

Целувай ме, старост помъдряла,
целувай ме като на уж,
но ми дай сила такава
да преживея и другата нощ.

Когато казах ти „Обичам те сега!”,
от очите ти Сълзици блеснаха в нощта...
Ти хлипайки прегърна ме и сгуши се във мен,
за да ми кажеш пак „Обичай само мен”...

Тревоги, мисли и спомени,
сънища, реалност, мечта
не бързам аз вече за никъде погали ме тъй на шега.

Нови книги

Трилогията на
Исабел Алиенде с
ново оформление
„Дъщеря на съдбата“ (превод:
Людмила Петракиева, Катя Диманова, цена: 18 лв., 352 стр.)
е всеобхватен и въздействащ
портрет на цяла една епоха, богат
на характери, история, насилие и
състрадание. В лицето на Елайза
Алиенде създава най-привлекателната си героиня, жадна за
приключения, независима духом
и крайно неконвенционална като
начин на мислене и постъпки.
„Портрет в сепия“ (превод: Маня
Костова, цена: 18 лв., 304 стр.)
е исторически роман за края на
XIX век в Чили и поредна великолепна семейна сага, която Исабел
Алиенде е населила с героите от
рилогията „Къщата на духовете”, „Дъщеря на съдбата”
и „Портрет в сепия” на
Исабел Алиенде излезе от печат с
ново художествено оформление,
дело на Дамян Дамянов. Изданията
са жест на уважение на издателство „Колибри” към ценителите
на латиноамериканската проза и
специално към почитателите на
именитата разказвачка.
„Къщата на духовете“ (превод:
Венцеслав Николов, цена: 18 лв.,
448 стр.) е величествена семейна
фреска, чието действие се развива на фона на действителност,
която се различава значително
от европейската. През 1994 г.
излиза едноименният филм на
големия режисьор Биле Аугуст
с участието на Джеръми Айрънс,
Мерил Стрийп, Глен Клоуз, Уинона
Райдър, Антонио Бандерас и Ванеса Редгрейв.
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Ангел
НИКОЛОВ,
гр. Исперих

Епиграми
Има и такива
Не ги гледай, че изглеждат млади,
те са стари дървояди.
Мнение
Играе по правилата,
само когато получава своята заплата.
Точно и ясно
Казаните смели думи
не се изтриват с гуми.
Напомняне
По кривият път
умни хора не вървят.
лото и да открие какво е оказало
такъв разрушителен ефект върху
бъдещето й.
Исабел Алиенде започва литературната си кариера случайно, за да

първите два романа на трилогията
„Къщата на духовете“ и „Дъщеря
на съдбата“. След една нещастна
любов Аурора дел Валие решава
да проникне в тайните на мина-

се превърне в един от най-четените
испаноезични писатели на всички
времена. Международна известност й носи именно „Къщата на
духовете“ (1982), която днес е едно
от митичните заглавия на латиноамериканската литература. Следват
десетки бестселъри, преведени на
35 езика. Много са темите, които
превърнаха Исабел Алиенде в
една от най-популярните разказвачки на нашето време - на първо
място любовта, но също войната,
самотата, бремето на спомените
и старостта, както и страховете и
болестите, които са неразделни
от зимата на човешкия живот.
На български са издадени всички
книги на Алиенде, включително
„Порцелановата нимфа“ - първата
й книга за оцветяване, подходяща
за хора от всички възрасти.

26.03-1.04.2020 г.
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Пълна дезинфекция Домашен социален патронаж в
в Главиница и всички Главиница в помощ на нуждаещите се
села от общината В
се пръска с дезинфектанти, като приоритет ще
са местата, от където
минават много хора.
Закупени са 6 моторни
пръскачки, с които работниците на Общинското предприятие /БКС/,
със защитни облекла и
маски реализират дезинфекционните мерки.
Третират се също сметосъбиращата машина и
съдовете за смет.
Дезинфектант е осигурен и на кметовете
и кметските наместници на населени места,
които с 35 броя гръбни пръскачки, регулярно
провеждат дезинфекции
на възловите места в
селата.

община Главиница се дезинфекцират обществените
пространства в града и
населените места във
връзка с недопускане
разпространението на
Коронавирус.
Гражданите трябва
да знаят, че мерките
са превантивни и неизбежни в условията на
пандемия!
Създадена е организация за измиване на
улиците по населените
места, което ще е и
ежегодното пролетно
почистване, след което

В

10 хиляди
защитни маски

за многократна употреба са закупени от
Община Главиница. Кметът Неждет Джевдет
информира, че маските
са за всеки един жител
на общината. Кметовете и кметските наместници по населените
места ги раздадоха на
хората.
Калина ГРЪНЧАРОВА

ъв връзка с превенция разпространението на
коронавируса на територията на община
Главиница, от 23 март
стартира реорганизация на общинската услуга „Домашен социален
патронаж“, която се
предоставя във всички
23 населени места на
територията на общината, информира кметът Неждет Джевдет.
В момент като настоящият - със засилена предпазна защита от коронавирус, тя
става особено ценна,
тъй като е най-бързият начин за достъп до
възрастните жители
- самотно живеещи, в
затруднено положение,
които са 200 на брой
и до момента им е
осигуряван безплатен
топъл обяд, както и
платена услуга за доставка на храна на още
150 души.
Община Главиница,
разширява обхвата на
услугите, предоставяни
от Домашен социален
патронаж, като включва и обслужване на възрастните хора в нужда
за снабдяване с лекарства и продукти от
първа необходимост.
Лицата в затруд-

нено положение, за
които няма кой да се
погрижи, могат да заявят помощ от страна на патронажа на
телефон 08636 21 82
от 8:00 до 12:00 часа,
всеки работен ден.
Освен от възрастни,
болни и трудно подвижни хора, заявки се приемат и от граждани,
които са в карантина

и не могат да напускат
домовете си.
В селата услугата
се извършва и от кметовете и кметските
наместници.
Закупуването на лекарствата и продуктите от първа необходимост ще е за сметка на
лицата, заявили услугата, без да се включва
цена за доставка. “ТГ”

общество
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Рашид АБТУЛА, Психолог:

Мерките за защита в условия
на пандемия са като по учебник
от стр. 1 онна форма на обучение.
Приятно съм изненадан, че
от нас си дава сметка, че учениците са силно заинтедори да е постигнал много, ресовани от новата форма.
сам не може да оцелява. СъВ личностен план, имам
жалявам, но като непопра- повече време за четене
вим оптимист, аз не мога и време за семейството.
да видя отрицателните Примерно, в дните на кристрани на кризата. Убеден за научих сина ми да кара
съм, че когато всичко от- колело.
мине, ще имаме много поМоята гледна точка е,
добро здравеопазване, ще от опита ми като ветесе развият дистанционното ринарен техник, всяко ново
образование, електронното заразно заболяване влиза с
правителство ще е факт, голяма сила и засяга голям
онлайн търговията ще за- процент от популацията.
ема все повече място в Протича с висок процент на
живота ни.
смъртност и заболяемост
- Адекватни със ситуа- и постепенно отслабва,
цията ли са мерките, кои- заради имунитета, който
то приема правителство- изграждат по-силните индито, според Вас? Вие сте и види и невъзприемчивостта
учител, как се отразяват на други.
те на образованието?
Взетите мерки от стра- Има доста правилни ре- на на правителството са
шения на правителството, много добри. Болните се
примерно, бързото преми- лекуват, тези със съмнения
наване на образованието се поставят под карантина,
към дистанционно обучение. здравите спазват указания,
Нашето училище - ПГСС, които биха спрели предавас.Ситово, много бързо пре- нето на заболяването.
мина към тази дистанциВ животновъдството се

действа по същата схема.
Никога не съм вярвал, че ще
видя истински мерки както
са писани по учебниците.
Днес това е факт! Според
мен правителството трябва да обърне по-сериозно
внимание на секторите,
които са ощетени сериозно
от наложената карантина,
примерно туризма - там
няма как нещата да се случат дистанционно!
Много е важно в такива времена да си запазим
психиката, това ще стане
като си поставим конкретни цели. Примерно, да си
отговорим на въпросите
„Как най-добре да оползотворим времето си?", „Как
да сме по-полезни на обществото?". Трябва да се има
предвид, че оцеляват тези,
които най-бързо се адаптират. Ние сме нация, която
е спец в областта на оцеляването. Преживяхме Виденовата зима! Нямаше храна,
лекарства, дрехи, обувки и
оцеляхме. Ще оцелеем пак, и
ще сме още по-силни!

Над 40 души са под
карантина в община
Главиница, няма заболели
Н

ад 40 са жителите
от община Главиница, които от РЗИ са
поставени под домашна
карантина от 15 март до
този момент, информира
кметът Неждет Джевдет.
„През последните два
дни се завърнаха 9 лица от
чужбина, като 7 от тях са
от рисковите от COVID-19
страни” - допълни още той.
Гражданите трябва да
знаят, че постъпилото в
страната лице, тръгне ли

към територията на община Главиница или която и да
е българска община, информацията постъпва в Полицията, Регионална здравна
инспекция и Общината.
Тогава започва вторичният
контрол за спазването на
карантината, която след
изтичане на 14-дневния срок
се преустановява, както за
лицето, така и за членовете на домакинството му.
Всяко лице, което се завръща от рисковите от

CORONA-19 страни, трябва
да знае, че в момента, в
който премине българската
граница има задължението
да стои под домашна карантина в срок от 14 дни. Нарушаването на последното се
третира за престъпление
и се наказва с до 5 години
лишаване от свобода и до
50 хиляди лева глоба.
Тези мерки се налагат не
за ограничаване на права и
свободи, а за ограничаване
на заразата.

Дирекция „Социално подпомагане“ Тутракан уведомява
ъв връзка с възникналата епидемична
обстановка и въведеното извънредно положение в
страната Агенция за социално
подпомагане разширява начините за достъп на гражданите
до административните си
услуги.
На електронната страница
на АСП, в рубрика „Коронавирус COVID-19” е побликувана
Инструкция за ползване на
електронни и административни услуги, предоставяни
от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение.
Създадена е възможност за
част от услугите, освен на
място (в приемна), същите
да се подават от Системата
за сигурно електронно връчване с ПИК на НОИ или
квалифициран електронен
подпис, по електронна поща

В

на електронен адрес: ao@asp.
government.bg без електронен
подпис или чрез лицензиран
пощенски оператор.
Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Тутракан,
адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 9 уведомява
заинтересованите граждани
за следните начини за заявяване на административни
услуги и адресите на които
са достъпни. Заявления – декларации за различни видове
социални плащания могат да
бъдат подавани чрез:
- Системата за сигурно
електронно връчване - www.
egov.bg, за което е необходимо да притежавате персонален идентификационен код
(ПИК), издаден от Национален
осигурителен институт (НОИ)
или квалифицирано удостоверение за квалифициран
електронен подпис (КУКЕП);

- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне
(обратна разписка) до адрес:
гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 9, ДСП – Тутракан;
- електронен адрес: ao@asp.
government.bg
Образци на заявления –
декларации за различните
видове социални плащания
могат да бъдат изтеглени от
ел. страница на АСП www.asp.
government.bg.
Допълнителна информация, бихте могли да потърсите
на следните телефони:
Отдел „Социална закрила“ :
0866/60311
Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ : 0866/60291
Отдел „Закрила на детето“:
0866/61304, както и чрез запитване на електронния адрес
на дирекцията: dsp-tutrakan@
asp.government.bg

26.03-1.04.2020 г.

Община Главиница,
Област Силистра
ЗАПОВЕД
№ РД-01-170
гр. Главиница, 23.03.2020 г.
На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповеди №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-130/17.03.2020 г., №РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-140/19.03.2020
г., №РД-01-143/20.03.2020 г., №РД-01-144/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за усложняващата
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020
г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37 от 26.02.2020 г. на министър - председателя на Република България
Н А Р Е Ж Д А М:
Въвежда се следната организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на
oбщина Главиница до 29.03.2020 г. или до отмяната на извънредните мерки от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването:
1. Преустановяват се:
1.1. Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване,
питейни заведения, кафе сладкарници включително и такива към бензиностанции, както и използването на вендинг машини, разположени на територията на община Главиница за топли напитки, безалкохолни напитки и храни, с изключение
на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. Всички търговски дейности, неупоменати
по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
1.2. Провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно – развлекателни и научни
/кина, театри, концерти, събрания, конференции, спортни центрове и др./.
1.3. Посещенията на деца в детските градини.
1.4. Всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното
образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
1.5. Във всички населени места в oбщина Главиница посещенията на парковете, градските градини, спортните и
детски площадки, и други съоръжения на открито и закрито.
1.6. Изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема.
1.7. Организирането и провеждането на открити пазари на територията на община Главиница.
1.8. Достъпът на външни лица в центровете за социални услуги от резидентен тип – „Комплекс за социални услуги”
- гр.Главиница и „ЦНСТ” - с.Малък Преславец.
1.9. Провеждането на приемен ден с граждани.
2. Забранява се на лица под 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията
на община Главиница във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.
3. Всички собственици и управители на търговки обекти, обекти с обществено предназначение и други обекти,
за които не е въведена забрана за посещение, следва да организират дейността си по начин, който да не допуска
събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията където се предлагат съответните услуги и
прилежащите към тях площи на открито. Да се указва спазване дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата.
4. Всички работодатели на територията на Община Главиница, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност е необходимо да въведат дистанционна форма на работа на
служителите си. Когато това е невъзможно, трябва да издадат служебни бележки, с които да удостоверят,
че пътуващите лица са техни служители и че пътуването е свързано с изпълнение на задълженията им.
5. Кметовете, кметските наместници и ст. специалисти „АФО“ по населените места в община Главиница, задължително и незабавно да съобщят в Общинска администрация – Главиница на тел. 0885 272 815 - Шабан Вели, за лица
завърнали се от страните Китайска народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия,
Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри
Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, засегнати от коронавирус /COVID-19/.
6. Информацията за лицата по т.9 следва да се предаде съгласно Приложение №1 от настоящата заповед.
7. Кметовете, кметските наместници и ст. специалисти „АФО“ да запознаят лицата по т.9 със заповеди №
РД-01-130 от 17.03.2020 г. и № РД-01-140 от 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, като им връчат
екземпляр от същите срещу подпис и ги запознаят с наказателната отговорност по чл. 355 от Наказателния
кодекс за неизпълнение на предписанието, а именно:
чл.355 ал. 1 Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването
на заразителна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лева.
ал.2 Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със
смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
8. Получената информация по т.9 да се заведе в регистър. Информацията от регистъра ежедневно да се
подава към РЗИ - Силистра и РУ гр. Тутракан - Полицейски участък гр. Главиница.
9. Кметовете и кметските наместници на територията на общината да съдействат на служителите на РУ на МВР, гр.
Тутракан за осъществяване на контрол в случай на постъпила информация от РЗИ, гр. Силистра за наложена карантина.
10. Ежедневно да се представи информация за предприетите мерки и за издадените административни
актове от Община Главиница, свързани с разпространението на коронавирус /COVID-19/ в Окръжна прокуратура - Силистра, Областна администрация гр. Силистра и РЗИ - Силистра.
11. Директорът на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница да организира ред, при
максимално натоварване на наличния човешкия ресурс, както и:
11.1. Да оказват съдействие при нужда на органите на МВР при организиране на контролно пропускателните
пунктове на входно-изходните пътища на община Главиница и да извършват проверки за целта на пътуването
11.2. Съвместно със служители на ПУ гр.Главиница към РУ на МВР гр.Тутракан, да осигурят обход на
местата по т.1 от настоящата заповед и да не допускат нарушение на заповедите на министъра на здравеопазването и Националния оперативен щаб.
11.3. Ежедневно да организира и извършва дезинфекционни мероприятия по населените места на територията на община Главиница, като с приоритет са местата от където минават много хора, включително и
градска мебел по натоварените обществени територии.
12. Домашен социален патронаж гр.Главиница да:
12.1. Осигури храна и продукти от първа необходимост на лицата поставени под карантина, за периода на карантина.
12.2. Да приема заявки на ТЕЛЕФОН 086362182 за оказване на помощ при закупуване на лекарства и
продукти от първа необходимост на самотно живеещите, болни, трудно подвижни и възрастни хора.
12.3. За периода на извънредно положение в Република България, храната да се предоставя в съдове за
еднократна употреба.
13. Откривам ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0800 1 34 34 към Общинска администрация гр.Главиница за приемане
на сигнали свързани с мерките за превенция на разпространението на COVID-19.
14. Разпоредителите с бюджет към Община Главиница да осигурят препарати за лична хигиена и дезинфекция в сградите, които използват.
15. Да се извършва ежедневна дезинфекция във всички публични сгради на територията на община Главиница.
16. Настоящата заповед отменя мои заповеди:
16.1. Заповед РД-01-132/13.03.2020 г.
16.2. Заповед РД-01-133/13.03.2020 г.
16.3. Заповед РД-01-136/16.03.2020 г.
16.4. Заповед РД-01-141/19.03.2020 г.
16.5. Заповед РД-01-144/20.03.2020 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на:
- Всички жители на община Главиница, като се постави на видно място и интернет страницата на общината
- Кметовете и кметските наместници на територията на община Главиница
- Собственици и наематели на търговски обекти срещу подпис
- Директор на ОП „ОИ и КД” гр.Главиница
- Управител на ДСП гр.Главиница
- Управители на центрове за социални услуги
- Началника на РУ гр.Тутракан за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета по „Социални дейности и образование” г-жа Иванка Сярова в Община Главиница.

Неждет ДЖЕВДЕТ,
Кмет на община Главиница

и още нещо...

26.03-1.04.2020 г.

сМЯХ

Сканди

Забавна астрология

Овен

СУДОКУ

В коронавирусни времена: настанили на една маса
елегантен бизнесмен и
- Купих си винетка!
селски тарикат. Бизнесме- За какво ти е?
на си поръчал пъстърва, а
бабаита свинска пържола.
- Ще ми направиш ли две Като му поднесли рибата
яйца в тигана?
бизнесмена с елегантен
- Как ги ядеш?
жест казал:
- Ококорени!
- Келнер, рибата иска да
плува! и веднага му подне- Скъпи, аз казах ли ти, сли бутилка бяло вино.
че е рано още за летните
"Колко изискано и ефектгуми!
но" - възхитил се селският
- Мълчи и бутай...
тарикат.
- Хей, келнер! Свинята
С тези мерки до къде я иска да лочи!
докарахме...
Малка кифла на село при
Да ни свършат сутрин
цигарите и да пращаме ба- баба си: - Бабо, тука къде
може да се ходи вечер?
бите да ни купуват...
- Зад вратата има една
кофа бабе.
Свекърва към булката:
- Роклята ти не е кой знае
Полицай: Къде живееш?
каква...
Аз: С мама и тати.
Снахата отвръща:
Полицай: А къде живеят
- Следващия път ще избемама и тати?
ра по-хубава...
Аз: С мен.
Полицай: Къде живеете
Всички излизат да развсички?
хождат кучетата си...
Аз: Заедно вкъщи.
Аз имам костенурка, изляПолицай: Къде е къщата ви?
зох преди три дена и още
Аз: След къщата на съсъм на стълбището...
седите.
Полицай: А къде е къщата
Момичета, напразно сте
си уголемили устните.Тази на съседите ви?
Аз: Ако ти кажа, няма да
пролет ще се носят маски!
ми повярваш!
Полицай: Кажи!
В едно заведение, поради
Аз: До нашата.
липса на свободни места,
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В "Билла" видях един човек,
чиято количка беше пълна
догоре със сапуни, гелове за
ръце, мокри кърпички и т.н.
общо взето, всичко от което
хората имат нужда.
Отидох при него и му вдигнах скандал. Нарекох го:
"кретен" и "егоистичен глупак".
Казах му, че всички хора имат
нужда от тези неща, особено
възрастните хора, майките с
деца и т.н...
Казах му, че трябва да се
засрами от постъпката си!
А той ми отвърна следното:
- "Разбирам ви много добре,
господине и ви благодаря за
забележката! Но, аз работя
тук! Сега може ли да се върна

към задачите си и да довърша
запълването на рафтовете?"
- Докторе, що ке стане, ако
горната и долната граница
на кръвното налягане се соберат?
- Еее, тогава и родата ке се
собере.
Баща на 5-членно семейство, спазвайки 2 метра
дистанция,бе принуден да
спи при комшийката.
В последно време изобщо
не чувам вицове за Иванчо в
училище. Май най-накрая тоя
келеш е завършил и сега е я
политик, я бизнесмен.

Добри черти - Квооо??? Не! Все пак Овенът
е бъкан с достойнства и супер яки черти. Едно
от най-силните е, че тези хора са страхотни
френдове. Не им е познато малодушието и не
се предават до последния си дъх. Притежават
изключително силен и твърд характер. Независимо от пола, Овенът
е страхотен мъжкар по душа и поведение. Ако ти е приятел, то тогава
можеш да си спокоен, че има на кого да разчиташ. Докато другите
увъртат и се чудят какво да измислят, Овенът вече работи по разрешаване на проблемите ти. Когато има яко кинти, винаги ще ги сподели.
Не забравя кога имаш рожден ден, имен ден и други важни за теб
дати и винаги е готов да ти направи подарък или най-малкото да ти
звънне на Жи Си Ема или да ти пусне ташаклийски SMS. В тежки
ситуации не само, че запазва самообладание, но веднага се впуска
с всички сили да се бори с проблема и ако зависи единствено от
него - винаги успява. С лекота печели уважение. Склонен да прояви
истинска героичност. Ако стане свидетел на някакъв инцидент или
пожар, незабавно се впуска с всички сили да спасява застрашените с
неизчерпаемита си енергия, смелост, себеотрицание, сила и мощ ,на
които и Скорпионът може да завиди. Много от качествата му могат
да бъдат възприети и като добри и като лоши - зависи от ситуацията
и гледната точка. Не е мързелив и общо взето пали от четвърт - в
смисъл ако искаш някой да те подкрепи в някое начинание, то Овенът
е най-подходящият индивид. Дори да го помолиш да убиете някого,
за да му гепите мотоциклета, за да отпрашите в неизвестна посока
или да оберете близкия клон на някоя банка. Ако си търсиш компания
за някое нередовно и екстремно изживяване то отново Овенът ще е
първият заинтригуван. Дори след кратко време ще се чудиш - кой
беше инициаторът - по дяволите... Кво прави тоя ненормалник бе,
няма ли кой да го спре ...Чакай, чакай! - Не! - Неееееее.... Аайдееее!..

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

таМ, краЙ реката...
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Нови книги

Аз обичам самата любов
а 6 март, в навечерието на „женския“
празник, „Колибри“
поднесе на читателите
възхитително издание с
избрана лирика на голямата
българска поетеса Елисавета Багряна. Художественото оформление е дело на
Кирил Златков. Предговор
и съставителство: Людмила Малинова-Димитрова и
Людмил Димитров.
Лириката, намерила място в сборника „Аз обичам
самата любов“ (200 стр.,
цена: 25 лв., твърди корици),
търси отговор на въпросите „Коя Багряна не познаваме?“ и „За коя Багряна обикновено не се говори?“ Днес,
когато литературният ни
избор не е управляван, нито
ограничаван от външно налагани или пропагандни императиви, имаме сериозния
шанс да открием за себе си
и по този начин да реабилитираме най-добрата поезия,
създадена от поетесата.
Тоталитарното ни лите-

Н

ратурознание, възприело
съветските идеологически доктрини, отказва да
иконизира „вечната и святата“ Багряна; то сякаш
постоянно й отмъщава за
нещо. И ако няма за какво,
го измисля. Съдържанието
на този сборник обхваща
всички значими текстове
на поетесата, въведени
като чиста поезия: линеарен текст без начало и без
край. Голямата тема у Багряна, разбира се, е любовта
и на нея са подчинени – от
нея произтичат – всички
останали теми: пътешествията, рискът, полетът,
надмогването на гравитацията със или без „птица
с моторно сърце“, самотата, споменът... Главният
концепт на поетическото
й съзнание е, че влюбеният човек е извънположен
спрямо света. Багряна е не
само и не просто „Стихии“,
„Кукувица“ или „До моя син
на фронта“: тя е елитарен
автор, който може да бъде

Ти ли си, или това е
образът и името
на мойта жажда,
чакаща и тръпна,
както жаждата на плодната земя
за дъждоносен облак.
Ти ли си, или това е
образът и името
на мойта болка
по единствения
вечен,
неотлъчен спътник –
както месецът е към земята.
Ти ли си?

Сън

четен от всекиго – всъщност най-труднопостижимата амбивалентност в
нечий творчески процес.

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Елисавета Багряна (псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева) е една от
най-изявените български
поетеси, авторка на детски книги и преводачка,
родена през 1893 г. в София. Сътрудничила е на
различни медии: „Вестник
на жената“, вестниците
„Лик“ и „Литературен
форум“, списанията „Съвременник“, „Златорог“,
„Изкуство“ и други. Ут-

върждава се като поет
с издаването на първата
си книга „Вечната и святата“ (1927). Дългият й
творчески път минава
през различни идейно-художествени търсения и
очертава няколко нейни
преображения. Лириката
на Багряна е преведена
на 30 езика и издадена
във Франция, Гърция, Чехословакия, Югославия,
Румъния, Италия, Швеция,
Полша и други страни.
Тази книга е опит поезията й да бъде показана
не толкова в светостта,
колкото в нейната вечност: Багряна завинаги.

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

Ти ли беше в миналото?
Ти ли си сега?
Ти ли с мен ще бъдеш утре?

Ти ли си, или това е
образът и името
на моята любов,
незагасваща в сърцето ми,
както огъня в сърцето на земята.

Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Работно време:

Единственият
Този образ, който виждам
под затворените си клепачи,
този силует с различна сянка,
който неотменно с мен върви,
този глас, от който се събуждам
и запявам сутрин,
името, с което те наричам –
твои ли са? Твои ли са?

Фризьорски салон "Guli Style"

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

26.03-1.04.2020 г.

Регламент за томбола
Право на участие в томболата за наградата Лодка, имат единствено клиенти:
1. Които са закупили стока над 300 лв.
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
и същи ден.
3. Стоката трябва да е платена в брой.
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
му реквизити.
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
г. 17:00 ч.
Управител:
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

Аз те срещнах – и бликна в душата ми песен
на предчувствие, радост и страх –
сякаш топло крило ме издигна, понесе,
сякаш в някакъв сън заживях.
Засънувах аз синия пламък, пробляснал
в удължените странни очи –
покоряващ неволно, обещаващ неясно,
като спомена – скъп и горчив.
Знам, че още преди да се сгрее земята
и стопи навалелият сняг,
преди първия полъх на пролет и лято
аз ще бъда разбудена пак –
и от мойте възторзи, надежди, победи
ще остане – един спомен тих,
една гънка горчива край устните бледи
и в тетрадката – някой нов стих.

Вик

Във тази стая – тясна, тъмна, ниска,
умирам от неизцерима рана,
че аз не съм възлюбена и близка,
ни чакана от някого, ни звана.
А искам само, само да обичам,
жадувам искроструйно, светло вино;
от всяка тъмна мисъл се отричам,
край всеки враг беззлобно ще отмина.
И искам щедро, волно да отдавам
това, що в мен гори, трепти и пее,
и в царски празненства да разлюлявам
над скъпи гости звънки полилеи. –
Че мойта младост, огненопламтяща,
и моята душа на чучулига,
и моето сърце животрептящо
като вихрушка над света ме вдигат.
Елисавета БАГРЯНА

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 март - Д-р Димитър СТАНКОВ, Стоматолог, Тут- "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
31 март - Димитринка ПАНАЙОТОВА, Директор на ДГ
ракан
29 март - Анка АТАНАСОВА, Директор на ОУ "Стефан "Славянка", Тутракан
1 април - Гинка КАРАСТОЯНОВА, Застраховател,
Караджа", с. Стефан Караджа, община Главиница
Тутракан
30 март - Мариан ГАНЕВ, Предприемач, Тутракан
31 март - Радка ГЕОРГИЕВА, ФГ "Детелини", НЧ

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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