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дарения за
Живот по време на пандемия Нови
МБАЛ-Тутракан
родължава извънредното положение в
България, което парламентът обяви на 13 март
със срок до 13 април 2020
г. На 23 март т.г. Народното събрание прие Закон
за мерките и действията
по време на извънредното
положение. Една от основните цели на приетия
закон е да се наложи мораториум на едни срокове и
да се удължат други, за да

се намалят сътресенията
за гражданите и бизнеса
по време на извънредното
положение. Ето част от
на-важните текстове на
закона:
- срокът на валидност на
личните карти, който изтича в периода от 13 март
2020 г. до 31 октомври 2020
г., се удължава с 6 месеца;
- срокът на валидност на
свидетелствата за упрана стр. 3

П

5 инжектомата и 4 пациентски
монитора на стойност над
12 хил.лв. дари предприемачът
от Тутракан Любен Драгнев!
Собственикът на "БУЛДЕКС" Димо Денчев, направи дарение
от 5 хил.лв.!

50 бързи теста за COVID-19 дари Местни парламентаристи
депутатът Александър Сабанов даряват месечните си заплати,
стартират кампанията
на тутраканската болница
6 граждани от Тутраканска
община са изследвани за
коронавирус. Тестовете са
отрицателни!

"Солидарност за Великден!"

Здравният министър
определи болниците в
Силистра и Тутракан за
пациенти нуждаещи се от
интензивно лечение
Калина ГРЪНЧАРОВА
ародният представител Александър
Сабанов от ВМРО
- "Обединение патриоти",

Н

Александър САБАНОВ връчва дарението на управителя д-р Богомил БОЙЧЕВ

на стр. 4

Кристиян Калчев и д-р Ирена Бонева, общински съветници от Граждански съвет Заедно
в Общински съвет-Тутракан, обявиха, че даряват месечните си възнаграждения като съветници за закупуване на хранителни стоки.
на стр. 3

Общинските съветници от Главиница с Община Ситово с приет Бюджет-2020
финансова подкрепа за болницата в Тутракан
З
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
ситуация на пандемия
и извънредно положение в страната,
общинските съветници
от местния парламент
на гр.Главиница, с мисъл
за здравето на хората,
единодушно гласуваха отпускането на финансова
помощ за закупуване на
хематологичен анализатор
за Клиничната лаборатория
в МБАЛ-Тутракан по време
на проведено заседание на
31 март. Медицинската
на стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
аради усложнената
епидемична обстановка и обявеното
извънредно положение, както и цел опазване на гражданите, заседанието на
Общински съвет - Ситово
проведена на 31 март се
проведе при закрити врати
за гражданите.
Приемането на Бюджет
- 2020 бе една от най-интересните теми по време
на сесията. В приходната
и разходната си част той
е в размер на 7 353 975 лв.
За капиталовата програма през годината са определени 1 635 362 лв. В тази
на стр. 2
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Редовна сесия на Общински съвет-Тутракан:

НОВИНИ
НОСЕНЕТО НА МАСКИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Гражданите, които се намират в закрити или на открити
обществени места, трябва да носят защитна маска, това
гласи новата заповед на здравния министър Кирил Ананиев.
Мерките се предприемат, за да се ограничи разпространението на COVID-19, в условията на тежка извънредна ситуация.
Последиците от всяко забавяне в изпълнението на противоепидемичните мерки може да причинят непоправими вреди за живота и здравето на хората, се казва още в заповедта.
ПЕНСИОНЕРИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
1 246 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите
си за месец април. Допълнителната сума към пенсията е в
размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лв.
включително, колкото е размерът на линията на бедност за
2020 г. За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството ще отпусне допълнителни 49 840 000 лв.
лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране
на разходите и/или трансферите по централния бюджет за
2020 г.
11 ДОБРУДЖАНСКИ УЧИТЕЛИ С ГРАМОТИ ОТ
КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ЗАЩО СЪМ УЧИТЕЛ”
Завърши конкурсът "Защо съм учител", обявен от издателска група "Просвета" във връзка с неговата 75-та годишнина.
От цялата страна над 500 участваха със свои есета, като от
нашата област са 11 педагози. Грамоти и книга получават
Нели Янкова и Николай Любенов от ОУ "Цанко Церковски"
с.Средище, Маргарита Иванова от ОУ "Св. св. Кирил и
Методий" с. Нова Черна, Кина Маринова от СУ "Дръстър"
гр. Силистра, Марияна Маркова и Илияна Тодорова от СУ
"Н.Вапцаров" гр. Силистра, Вера Димитрова от ОУ "Г. С.
Раковски" с. Ситово, Ценка Маринова от СУ "Христо
Ботев" гр. Тутракан, Сабрие Кодак и Мариета Спирова
от СУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан и Иванка Данкова
гр.Силистра.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА
ЗАВЕРКА С АПОСТИЛ
В своя заповед от 27 март 2020 г. областният управител на
област Силистра Ивелин Статев разпореди приемането на
заявления за извършване на административна услуга „Заверка с Апостил“ в Звеното за административно обслужване
да става до 11:00 часа всеки работен ден, като същата ще
бъде предоставена в рамките до 2 астрономически часа. Работното време на Звеното за административно обслужване
е от 9:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:30 часа; с
почивка от 15:00 часа до 15:20 часа.
ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Според информацията от РУО на МОН в Силистра. за
подготовката за държавни зрелостни изпити, заявилите
явяване на държавен зрелостен изпит по Български език и
литература са 796. За сравнение - през миналата година са
били 833.Заявили зачитане за втори държавен зрелостен изпит на изпита за професионална квалификация - 336 (46 %).
Това представлява значително нарастване спрямо миналата
година, когато 32, 7 % от зрелостниците предпочетоха изпита
по професия. Заявили явяване на втори държавен зрелостен изпит - 441. От тях по Биология и здравно образование
- 192 или 43, 5%; География и икономика - 112 , т.е. 25,4 %;
Английски език - 93 или 21%. Запазват се предпочитанията
на учебни предмети от миналата година.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА
НОВИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
В условията на предприетите противоепидемични мерки
срещу разпространението на коронавируса призоваваме
гражданите в максимална степен да се възползват от предоставяните в МВР електронни услуги, за да се избегне
струпването на много хора на едно място, информират от
Пресцентъра на ОД на МВР-Силистра. Те са достъпни на
адрес https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index
Гражданите, които притежават валиден електронен подпис
и подходящи биометрични данни, могат да подадат заявление за нови лични документи по електронен път.
Напомняме също, че съгласно последните въведени мерки
от МВР, валидността на българските лични документи ще се
удължи с още 6 месеца. В този смисъл ако не ви се налага
да ги подменяте спешно, изчакайте да премине заразата и
го направете след това.
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВРСилистра и паспортните гишета в РУ-Дулово и РУ-Тутракан
продължават да работят в рамките на установеното работно
време при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Призоваваме гражданите изпълняват стриктно мерките
за предотвратяване струпването на хора и да изчакат реда
си на безопасна дистанция.
КРИМИНАЛЕ
Два пожара в комини на сгради са възникнали на 24 март.
Произшествията са станали в село Нова Черна и в Тутракан,
където са се опушили стените на апартамент. Други щети не
са допуснати.
Лек автомобил „Мерцедес“ е изгорял в Тутракан. Засегната е и дограма на къща, намираща се в близост. На сигнала
за произшествието, получен на 30 март в 03:25 часа, се
отзовал екип на местната противопожарна служба и загасил
пожара, преди да унищожи жилищната сграда. Причината за
произшествието се изяснява.

Удължен е срокът за плащане на
такса „Битови отпадъци” с отстъпка

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри закрити врати
премина и това редовното заседание
на местния парламент на
Тутракан, тъй като извънредното положение заради
коронавируса в страната
продължава и трябва да се
вземат активни мерки за
предпазване от заразата.
Допълнителни докладни
записки не бяха включени
в предварителния дневен
ред, а предложението за
учредяване на безвъзмездно
право на ползване върху земеделски земи от общински
поземлен фонд в полза на
Читалището в с. Преславци
бе оттеглено.
Общинските съветници
актуализираха поименния
списък за разпределението

П

на плана на капиталовите
разходи към 31.03.2020 г.,
приеха отчета за изпълнението на Общинската
програма за управление
на отпадъците в община
Тутракан за 2019 г., както
и Програма за енергийна
ефективност.
Дадено бе съгласие Община Тутракан да осигури
461 341,00 лева чрез дългосрочен заем от „Фонд
за органите на местното
самоуправление в България
- ФЛАГ” ЕАД, за обезпечаване на всички дейности
по проект „СЪВМЕСТНО
ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПОБЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”, тяхното успешно приключване
в срок и окончателното им
разплащане.
Министерство на финан-

сите вече 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

да бъде удължен срокът
за плащане с отстъпка на
такса „Битови отпадъци”
до 31 май т.г.
В края на заседанието
кметът д-р Димитър Стефанов запозна съветниците
със състоянието на общината във време на пандемична криза. Той изказа своите опасения от намалелия
поток болни, който ще се
отрази върху финансовото

изтича в края на месеца.
В тази връзка, 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. Прието бе
кметското предложение

състояние на болницата,
а също и с проблеми в образователната сфера - затворените детски градини,
където след като изтекат
платените отпуски на близо 60 служители - учители
и обслужващ персонал, не е
ясно какви точно действия
трябва да се предприемат.

Община Ситово с приет Бюджет-2020
програма за управлеот стр. 1 ние на отпадъците
сума влизат 195 974 през 2019 г. и направи
лв. собствени сред- промени в Правилника
ства, а останалата за организацията и
финансова чест е от дейността на местфинансиране по ПМС ния парламент.
Прието бе и преди проекти. С тях са
предвидени да бъдат ложението за освоасфалтирани улици в бождаване на родинаселените места в тели от заплащане
общината, както и на такси за ползване
текущи ремонти на на детска градина
обществени сгради и осигуряването на
и реконструкция на същите със средства
водоснабдителната по проект „Активно
приобщаване в сисмрежа.
„Бюджетът е балан- темата на предучисиран. Стремежът ни лищното образовабеше да имаме сред- ние“, финансиран от
ства за всички насе- Оперативна програма
лени места и мисля че „Наука и образование
с това разпределение за интелигентен расго постигнахме” – теж“.
Община Ситово да
каза кметът Сезгин
кандидатства с проАлиибрям.
Общинският съвет ектно предложение
прие отчета за изпъл- към МИГ Главиница нението на Общин- Ситово Крайдунавска
ската програма за Д о б р у д ж а ” р е ш и х а
опазване на околната още съветниците.
В сградата на Обсреда и Общинската

щина Ситово се влиза
след дезинфекция на
ръцете и преминаване през т.нар вана
с дезинфектант. От
кмета на общината Сезгин Алиибрям
научихме, че са осигурени маски, които
са разпределени по
селата и се раздават от кметовете

и кметските наместници. Освен това,
народният представител Делян Пеевски
от ДПС е дарил 500
бр. предпазни маски
за община Ситово.
„От името на общинската администрация му благодарим от сърце!”, каза
г-н Алиибрям.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 30 март 2020 г.
1 счетоводител, висше образование - специалност компютърна грамотност.
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
професионален опит
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
***За всички работни места трудовите договори
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г., договорът е безсрочен.
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Живот по време на пандемия
от стр. 1 турната книжка данни за
отпуснати лекарствени
вление на моторно превозно продукти, …до отмяна на
средство, който изтича в извънредното положение и
периода от 13 март 2020 г. два месеца след неговата
до 31 октомври 2020 г., се отмяна;
удължава с 6 месеца;
- експертните решения
- плащането с отстъпка на ТЕЛК и НЕЛК за опредена данъка върху недвижи- ляне на трайно намалена
мите имоти и данъка върху работоспособност/вид и
превозните средства за степен на увреждане…, при
2020 година се удължава до които срокът на инвалид30 юни 2020 г.;
ност, съответно срокът на
- аптеките може да от- годност изтича по време на
пускат лекарствени про- действието на този закон,
дукти само по рецептурна продължават действието
книжка, без представяне си по време на извънреднона рецепта съобразно по- то положение и два месеца
следно вписаните в рецеп- след неговата отмяна;

- спират да текат сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на
тези по наказателни дела;
- ограничават се нотариалните производства,
освен неотложните;
- срокът за плащане на
сметките за ток се удължава от 10 на 20 дни;
- работодателите могат да предоставят само
платен годишен отпуск
на служителите, до една
втора от него без тяхното
съгласие;
- глоба в размер на 5000
лв. при неизпълнение на про-

тивоепидемичните мерки;
- не се прилагат запори на банкови сметки на
физически лица и лечебни
заведения, и запори върху
заплати и пенсии;
- до отмяната на извънредното положение спират
да текат последиците от
забавеното плащане на изискуеми дългове като лихви
и неустойки.
Пълният текст на закона
можете да намерите на
сайта на българския парламент: https://dv.parliament.
bg/DVWeb/showMaterialDV.
jsp…

Общинските съветници от Главиница с
финансова подкрепа за болницата в Тутракан
и гласувани решения по 12
от стр. 1 докладни записки.
Приета е нова Наредба
апаратура е на стойност
10 740 лв. В периметъра на за определяне размера на
обслужване от тутракан- местните данъци, а също
ската болница е и населе- отчет за 2019 г. за изпълнието на община Главиница. нение на Програмата за
Статистиката сочи, че опазване на околната среда
през 2019 г. през болницата на територията на община
са преминали над 500 па- Главиница, краткосрочна
циенти, без да се смятат Програма за насърчаване
използването на енергия от
консултираните.
Добротворно отношение възобновяеми източници и
към здравното заведение биогорива на Община Главиобщинските съветници ница за периода 2020-2023
проявиха и с още един хума- г. и дългосрочна Програма
нен жест от тяхна страна. за насърчаване използванеПо време на заседанията на то на енергия от възобноПостоянните комисии към вяеми източници и биогориОбщински съвет-Главини- ва на община Главиница за
ца, общинският съветник периода 2020-2030 г.
Община Главиница ще
Соня Петкова е предложила
всеки съветник да дари по кандидатства с проектно
100 лв. лични средства за предложение „Подобряване
МБАЛ-Тутракан. На сесията качеството на услугата
предложението бе пред- чрез закупуване, доставка
ставено от председателя и монтаж на ново професина Бюджетната комисия онално оборудване и обзаЮзджан Шабан. За да се веждане на кухненски блок
формира сумата от 2 хил. на Домашен социален патлв., председателят на Об- ронаж” към Фонд „Социална
щинския съвет Месут Алиш закрила” и с проект „Реадобави дарение от още 500 лизация на туристическия
лв. Волята на дарителите потенциал на територията
е средствата да бъдат на община Главиница чрез
използвани за закупуване на осигуряване на съоръжения
лични предпазни средства и за развитие на туристическите атракции и претестове.
В работната част на за- доставяне на информация
седанието бяха разгледани и знания за обектите“ към
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ще отпусне допълнителни 49
840 000 лв. лева на бюджета
на държавното обществено
осигуряване. Средствата са
осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Във връзка с предстоящия пенсионен период от
07.04.2020 г. до 23.04.2020 г.
и с цел опазване на здравето
както на клиентите, така и на
служителите на дружеството
ръководството на „Български
пощи“ ЕАД уведомява:
• стриктно да се спазват
изготвените графици за изплащане на пенсии. Графиците са
налични във всяка пощенска
станция;
• да се спазва наложеният
ред при влизането в салоните
на пощенските станции за
изплащане на пенсии;
• да се спазва безопасно
разстояние един от друг (мин.

Местни парламентаристи
даряват месечните си заплати,
стартират кампанията
"Солидарност за Великден!"
Продуктите ще бъдат раздадени на самотни възрастни хора, самотни родители и
нуждаещи се. Те лично ще разнесат продуктите в навечерието на Великден по домовете на хората.
"Ние сме християни и в ситуация на самоизолация не бива да забравяме, че има хора,
които са сами и имат нужда от подкрепа”
- това е техният отговор на въпроса защо
са подели тази кампания.
„С д-р Бонева даряваме месечните си възнаграждения като съветници, сподели Кристиян
Калчев. Парите не са много, но не са и малко.
Достатъчно са, за да помогнем на най-нуждаещите се жители на общината. Възрастните
хора са най-уязвими, както заради ситуацията с вируса, така и по време на празници,
когато цените се вдигат. Даваме началото
на кампания за солидарност за Великден!
от стр. 1

Важно!

България затваря границите си за
следните държави до 17 април
ългария затваря границите си до 17 април.
Мярката важи за всички, които не са европейски
граждани или пристигат от
следните държави-членки
на ЕС и страни от Шенгенското пространство:
Италия, Испания, Франция,
Великобритания и Северна
Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария.
Изключение има за българските граждани, членове на
техните семейства и лица
със статут на постоянно
и продължително пребиваване на територията на
страната.
Това съобщиха от Главна
дирекция „Гранична полиция“
и уточниха, че временното
ограничение важи за всички гранични пунктове с
въздухоплавателни, морски,
железопътни и шосейни
транспортни средства.
На границата ни с Румъния край Русе трафикът
е интензивен на изход за
товарни автомобили, а
край Видин е натоварен на
вход. Временно е преустановено от румънска страна
преминаването на хора и
автомобили на граничните
пунктове, съпределни на
българските Никопол, Свищов, Кайнарджа, Крушари
и Кардам.
По информация на румънските гранични власти, от 25 март български
граждани, които пътуват
за Румъния, подлежат на
задължителна 14-дневна
карантина на посочен от
тях адрес. Ограничението
не се отнася за водачи на
товарни автомобили.
Границата ни с Гърция
е преустановено преминаването през ГКПП „Златоград“ поради усложнение на епидемиологичната
обстановка на гръцка територия. На останалите
гранични пунктове за влизане временно се пропускат
само чужди граждани, които
живеят или работят в Гър-
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МИГ „Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“.
Положително е решението за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост,
както и за Годишния финансов отчет на „Общински
превози” ЕООД за 2019 г.
Общинските съветници
приеха решения и по разпоредителни сделки с общински имоти.
В края на заседанието
председателят Месут
Алиш информира, че в Общината е получено дарение
от народния представител
Делян Пеевски от ДПС 500 маски за многократна

употреба, за медицинските служители обслужващи
населението в Здравните
служби на територията на
община Главиница и на екипа на ЦСМП, гр. Главиница.
"Време е да сме по-отговорни от всякога! Време
е да опазим здравето на
всички ни. Бъдете отговорни и заедно да преборим
тази пандемия!" - призова
Месут Алиш.
Заради коронавирусната
пандемия сесията се проведе при закрити врати за
граждани, а съветниците
бяха с маски и стояха на
повече от метър растояние
помежду си.

Изплащането на пенсиите в Пощенските станции през м.април
редвид въведеното извънредното положение, изплащането на
пенсиите за месец април 2020
г. в пощенските станции ще
започне на 7 април (вторник)
и ще приключи на 23 април
(четвъртък). Графикът за изплащане на пенсиите обхваща
периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да
си получат парите до 16 април
е осигурена възможност за
получаване на пенсиите между
21 и 23 април включително.
В изпълнение на Постановление на Министерския съвет,
заедно с пенсиите ще бъде
изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00
лв. на 1 246 000 пенсионери,
на които пенсията или сборът
от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях
за април 2020 г., е в размер
до 363,00 лв. включително.
За тази цел правителството
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2 метра);
• да се носят предпазни
средства – маски и ръкавици.
В случай, че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване
на месечната си пенсия, „Български пощи“ ЕАД за периода
на въведеното извънредно
положение може да:
• изплати пенсията в дома на
пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на
НОИ, след подадено заявление
в пощенската станция, където
пенсионера получава личната
си пенсия;
• изплати пенсия на упълномощен представител на
пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично
пълномощно или нотариално
заверено такова;
• изплати срещу подпис
пенсия и добавките към нея
до двукратния размер от социалната пенсия за старост,

без пълномощно, на съпруг
(съпруга), на пълнолетни деца
или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като
представят документите за
самоличност на получателя и
на пенсионера.
Във връзка с обявеното
извънредно положение, за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще
бъде създадена организация
за приоритетно обслужване
на клиенти над 60 години от
началото на работното време
до 12:00 часа, съгласно приложените графици.
Клиентите под тази възраст,
както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън
графика за пенсии, трябва
да посещават пощенските
станции извън този времеви
диапазон.
Нека бъдем отговорни към
здравето на всички!

ция, което трябва да се
удостовери на границата
с официален документ на
гръцки език. Ограничението
не се отнася за водачи на
камиони.
На границата ни със Сърбия на ГКПП „Връшка чука“ и
ГКПП „Калотина“ трафикът
на товарни автомобили е
нормален. На двата пункта
от сръбска страна не се
пропускат пътуващи с леки
автомобили, микробуси и
автобуси в двете посоки, включително и сръбски
граждани. Преустановeно
е преминаването на лица и
автомобили през сръбските
пунктове, съпределни на
ГКПП „Олтоманци“, ГКПП
„Стразимировци“ и ГКПП
„Брегово“.
На влизане в Северна
Македония не се пропускат
чужди граждани, пътуващи
с леки автомобили, микробуси и автобуси. Македонски
граждани се пропускат на
вход само на ГКПП „Гюешево“. На излизане от
страната пътуващите могат да преминават само
на ГКПП „Гюешево“ - ГКПП
„Деве баир“. По информация
на македонските гранични власти, няма да бъдат
пропускани празни товарни
автомобили от 22:00 ч. до
7:00 ч. в двете посоки.
На границата с Турция на
ГКПП „Лесово“ и ГКПП „Капитан Андреево“ трафикът
на товарни автомобили е
нормален. За влизане в Турция не се пропускат чужди
граждани с леки коли, микробуси и автобуси, пропускат
се само турски граждани.
Български граждани се
пропускат на влизане в България на трите пункта на
българо-турската граница.
Република Турция е въвела
ограничение за шофьори
на камиони, идващи от
рискови в епидемиологично
отношение страни. Не е
преустановено преминаването на български товарни
автомобили.

общество
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50 бързи теста за COVID-19 дари
депутатът Александър Сабанов
на тутраканската болница

Народният представител Александър САБАНОВ се срещна
с кмета на Община Тутракан д-р Димитър СТЕФАНОВ

от стр. 1 напоследък се говори само
за коронавирус, хората не
дари 50 бързи тестове за са спрели да боледуват и
COVID-19 на МБАЛ-Тутра- от други заболявания”.
кан. Дарението бе прието
100 бързи теста депутаот управителя на здравно- тът е дарил и на Силисто заведение д-р Богомил тренската болница.
Бойчев.
Според Александър Саба„Тестовете ще се полз- нов, всяка болница трябва
ват, когато е необходимо. да разполага с такива
Когато дойдат пациенти тестове, с които може да
с изявени клинични симп- прави проверка веднага,
томи за корона вирус и когато се появи човек със
имат нужда от болнично симптоми, за които се
лечение, тогава може да предполага, че са на короим се направи тест и навирус.
така да се прецизира дали
Същият ден, дойде и
инфекцията е коронави- добрата новина - общо 6
русна - каза д-р Богомил граждани от Тутраканска
Бойчев, като благодари за община са изследвани за
дарението. - Въпреки, че

коронавирус. Тестовете
са отрицателни, съобщи
д-р Богомил Бойчев.
Все във връзка с пандемията е и заповедта
на здравния министър, с
която определя във всяка
област болничните заведения за активно лечение
и наблюдение на пациенти
с коронавирус COVID-19.
В Силистренска област
пациентите в неусложнено
състояние ще се лекуват в:
1. МБАЛ - Силистра АД
- 70 легла
2. МБАЛ - Дулово ЕООД
- 25 легла
3. МБАЛ - Тутракан ЕООД
- 20 легла
За пациенти нуждаещи
се от интензивно лечение:
1. МБАЛ - Силистра АД
- 8 легла
2. МБАЛ - Тутракан ЕООД
- 6 легла
„Ако, разбира се, имаме
нещастието да изпаднем
в ситуация на повсеместно разпространение на
инфекцията и истинска
епидемична обстановка
- защото в момента такава няма - то тогава ще
трябва всяка болница да
изпълнява такива функции,
смята д-р Бойчев. За съжаление има дефицит на
персонал - ето, виждаме,
че един „Пирогов“, с 19
случая, изведнъж капиту-

лира, и то не защото няма
респиратори, а защото
няма хора - няма кой да
обслужва тези пациенти.
Хубаво се изисква екипите да се сменят на всеки
4 часа, но това изисква
огромен човешки ресурс, с
какъвто, за съжаление, нашата здравна система не
разполага – не само нашата болница или силистренската, а и цялата здравна
система - включително и
„Пирогов“. Така че, това
поставя много въпроси, за
които се надявам някой да
мисли и след като отмине
тази епидемия да си направи съответните анализи
относно това, което се
случва с човешките ресурси в здравеопазването и
стъпките, които трябва
да бъдат предприети в
това отношение”.
Коментирайки последните политически събития
в страната, депутатът
Александър Сабанов заяви: „Приехме ветото на
президента, за да не продължаваме с политиканстването в политиката.
Конфронтацията сега е излишна. Няма нужда от нея.
Наистина, точката, която
беше предложена от БСП
за мерки за спекулата не
беше удачна. Не знам защо
я приеха колегите от ГЕРБ.

Александър САБАНОВ пред
МБАЛ-Тутракан

Ние имахме друг текст,
който, за съжаление, не
се прие и който щеше да
бъде работещ. Внесли сме
го още един път – вече за
изменение и допълнение на
Закона за извънредното
положение. Всеки един закон, и особено този за извънредното положение, ще
търпи промени постоянно,
защото положението се
променя ежедневно.”
Ангел Джамбазки от
ВМРО се оказа най-смелият евродепутат, категоричен е Сабанов. „Надяваме се да успее, предвид
нещата, които се случват
в Европа и съвсем глобално с целия транспортен
бранш - със сигурност през
следващите години ще има
да се възстановява дълго
време, защото камионите
на повечето фирми, които
се занимават с транспортна дейност, са взети
на лизинг, или са купени
на кредит. Транспортът
падна много като обем. Не
може да бъде предвиден

точно размерът на щетите, които тази криза ще
нанесе на икономиката.
Затова мисля, че действията на правителството
към момента са адекватни. Лошото е, че нещото,
което Европейският съюз
прокламира като идея, е
солидарността, а в последните дни и седмици не я
виждаме. Всеки се спасява
поединично. Което ни връща на нашата (на „Обединени патриоти”) теза, че
„Европа на нациите“ е подоброто нещо (т.е. според
ОП по-добрият вариант за
политическото бъдеще на
ЕС е той да се развива
като съюз на суверенни
държави, в който елементите на федерализация са
възможно по-ограничени).
Александър Сабанов се
срещна и с кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Темата на
разговора бе състоянието
на крайдунавската община
в условията на извънредно
положение.

поетично поетично поетично
Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Майчини тревоги
Свири мартенският вятър вън.
Нощ е. Време е за сладък сън.
Очи притварям и искам да заспя,
но клепачи морни как да прилепя,
щом с мисли за здравето на децата
ми е тревожно препълнена главата…
Припява и вятърът навън.
Нощта ще мине с неспокоен сън.
Безмълвно страдам и сърцето ме боли.
Майки сме! Над децата си ще бдим, нали?
На Бог се моля и се надявам,
старая се да се убеждавам,
че ще ги пощади съдбата от беди, злини,
ще им отреди спокойни и безгрижни дни.
И любов между хората отново ще има!
И хляб! И мир! И здраве тази година!
А за доброто на децата от сърце
ще си подадем ли отрудени ръце…
Попитах вятъра навън
ще бъде ли или ще остане сън
изстраданото майчино желание отправено към хората послание…
Не иска вятърът да знае.
За мойте грижи той нехае.
Ту се смее, ту свойта песен пее.
Цяла нощ безгрижно ще вилнее…

Владимир
АНТОНОВ,
гр. Тутракан

Копнеж
Пиша ти писмо, самотно тъжно и недомислено
И ще пристигне то, като блага вест,
къде, кога в какво е истината но аз знам,
че ти ще разбереш... знам ,
че знаеш какво е написано ти вярваш,
че любовта ще спаси света... но за някой друг,
и за мене е безсмислено без твоите очи...
и нежните ти устни…
Пиша писмо едностранно единствено за тебе,
за чувствата с които живях,
за красивите мигове, нежни прегръдки,
за целувките, устните и нашият свят.
Той остава мой, твой, прекрасен, недомислен,
неизказан, неизживян забранен, неморален и порочен...
пропит от мъка трепет и печал...
Твоят свят е в мен ,
във моята душа тупти със ритъма на твоето сърце,
и нищо не ще ме накара да разбера,
че раздялата със теб, е края на света...
Пиша писмо, като тъп монолог неизпратено, тъжно
и истинско за тъпотията на този гаден свят...
за това, че всичко е така безсмислено....
безсмислено без твоят глас,
безсмислен без тъжният ти поглед,
безсмислен без нежният ни грях
във който с теб живях и изгорях...
Написах писмо, което нямаше да пиша,
защото знам, че ти ще разбереш,
за мен ти си оставаш единствена...
прекрасен мой любим копнеж.

Маргарита
ЧЕРНИКОВА,
гр. Тутракан

Така се случи
Случи се такава топла есен, а ти не дойде!
Дърветата пестеливо съблякоха листата си,
да не останат голи и да се засрамят.
Два грозда на лозата скътали сладък сок
късно следобед, когато слънцето ги пареше
изплакваха, дано дойде!
Реката нагоре по течението суха и задъхана
оголи железните си ребра от потънали уморени
шлепове
и удавени ръждиви надежди.
Сто години не е бивало това!
Да седя облечена в най-усмихнатата си рокля
и да плача!

Слънчоглед
Не я искай тази!
Убий я в себе си и не я взимай!
Ще се намери друг да я желае,
да бъде лято в късната му зима.
Ще има друг да претърпи
децата си да доизгледа.
Да изтъгува всичките злини
и да остане слънцегледа.
И тя ще трупа болка ред, сълзи
и трети ред надежда.
Ще дойде време да се приюти
там, дето слънцето глава навежда!

регион

2 - 8.04.2020 г.
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От СУ "Йордан Йовков” - Тутракан:
Русенска фирма с
Отлични резултати на
дарение за МБАЛ-Тутракан Национално състезание

Калина ГРЪНЧАРОВА
ирма „Бултекс 99”
от гр.Русе дари
4000 ръкавици и 500
маски на МБАЛ-Тутракан,

Ф

информира управителят на
здравното заведение д-р
Богомил Бойчев. Фирмата
е производител на работно
облекло и е с широк спектър

от други дейности. Съвсем
наскоро от същата фирма
за болницата са закупени
100 защитни комбинезона.
„Това е изключителен
жест. Такива постъпки ме
въодушевяват силно, защото именно във време на криза, на трудност, ние трябва да се обединяваме, а не
всеки да се движи само от
егоистични и лични подбуди
и от мисълта единствено
за собствената си защита
- каза д-р Богомил Бойчев.
- Ние трябва да се справяме общо като една нация
с предизвикателствата,
които възникват пред нас.
Такива предизвикателства
сме имали в историята си
немалко, а ще имаме и за в
бъдеще.”
Според д-р Бойчев, ситуацията на извънредно положение в страната заради
коронавируса е своеобразен
тест за способността ни
да се организираме.
В началото на пандемичната криза, болницата в
крайдунавския град получи
дарение от 1000 маски и
дезинфектанти от Община
Тутракан.
На снимките:
Управителят на МБАЛТутракан д-р Богомил
БОЙЧЕВ и представителите на фирма "Бултекс 99"

Училищата в област Силистра продължават
да предлагат дистанционни консултации и
обучителни дейности за учениците
чилищата в област
Силистра продължават да предлагат
дистанционни консултации
и обучителни дейности за
учениците от I до ХII клас.
Обхват на ученици от 90
до 100 % има в 23 училища от общо 45. Делът на
обхванатите ученици нарастна от 87,5% от общия
брой миналата седмица на
89,24% към 25.03.2020 г.
Все още не могат да бъдат
обхванати ученици, които
нямат интернет и/или ус-

У

тройства.
Нарастна делът на учителите, които се включиха
в дистанционните форми
на общуване и обучение
– от 91,4% за миналата
седмица на 94,5% към
25.03.2020 г. В 34 училища
се предлагат и дейности за
ученици със специални образователни потребности.
Само 1 училище с 26 ученици напълно не може да
осигури дистанционно обучение в електронна среда,
но се очаква да се включи

през новата седмица.
Организацията се създава децентрализирано
по училища. Не се налагат
общи модели и подходи,
за да може всяко училище
да отчете спецификата на
своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от
училищата за избрания
подход и организация.
Информацията е от РУОСилистра предадена на
образователното минис“ТГ”
терство.

а пореден успех за учениците от СУ "Йордан
Йовков", информира
Ученическият съвет на учебното заведение. Във втория кръг
на Националното състезание
"Моята родина", в което те са
взели участие златни медали
са завоювали Краси Паскова
Желязкова, 5б клас и Георги
Петров Георгиев, 7б клас.
Със сребърен медал е
Дамян Драгомиров Лазаров,
9б клас, а с бронзов медал
- Айлин Исмаилова Халии-

З

брямова, 3б клас и Денислав
Златков Маринов, 12б клас.
Отлично са се представили
Леа Николаева Караджова,
Християна Георгиева Тодорова, Пламен Пламенов
Тодоров, Фирдес Нурсес Мехмед – всички от 2а клас; Ралица Мирославова Инджева,
Кристиян Златков Маринов и
Деси Слава Стоянова Симова
– всички от 3б клас; Надя Драгомирова Лазарова и Албена
Драгомирова Стоянова от 5а
клас; Димитър Тодоров Сте-

фанов и Красен Красимиров
Неделчев от 9а клас; Диляра
Мелин Рашидова, 10б клас и
Невена Миленова Грозева,
12б клас.
С много добро представяне
на националния конкурс са
оценени Баръш Бенай Басри
и Самир Сенами Рашид от
3б клас и Валентин Антонов
Дончев, 5б клас.
Поздравления и за участниците в интересното състезание и за техните преподаватели!
“ТГ”

общество
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Двама с коронавирус в с.Сребърна
С
О
емейство от село
Сребърна край град
Силистра (мъж и жена
- българка и англичанин, завърнали се от Англия и били
в карантина) са сред новите 25 случая на заразени с
коронавирус в България, заявиха от Националния оперативен щаб по справка от
последното денонощие. В
момента по официални данни заразените у нас са 379
души (57% от заразените
са мъже, 43% - жени). От
тях 113 са в болница, а 13
са интубирани и са в интензивни отделения. Средната
възраст на заразените е
46 години, а на смъртните
случаи е 66 години. За 18
души има информация, че са
изписани, защото са дали
по две отрицателни проби.
Междувременно стана
ясно разпределението на
лични предпазни средства
по РЗИ в страната. В раздел „защита за очи – шлем”
– за РЗИ Силистра (95 бр.).
Отпуснати са и 50 квоти
за закупуване от „Бул БиоНЦЗПБ” ЕООД (производител на над 600 лекарствени
продукти и медицински
изделия) на маски за специализиран персонал.
Дежурствата на ГКПП
Силистра продължават,
както и 24-те часови де-

журства на инспектори
за обслужване на дежурен
телефон 0879 170 186, на
който граждани и служители от други ведомства
отправят своите въпроси
и сигнали.

община Тутракан към
31.03.2020 г. няма регистриран случай на
заболял от коронавирусна
инфекция. Под контрол и
наблюдение от органите на
РУП Тутракан за домашна
карантина са общо 68 души
на територията на цялата
община. Въведени са и се
спазват противоепидемични мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19. За
изпълнение на предписанията докладват и от община
Ситово - вкл. дезинфекция
на сгради, проверка на лица
под карантина, осигуряване
на маски и ръкавици.

В

а изпълнявани мерки
съобразно заповедта
от МЗ съобщават и
от ГПУ Силистра: при провежданите всекидневни/
периодични инструктажи
на полицейските служители
не се допуска събирането
на групи от хора в служебно
помещение, инструктажът
преминава в индивидуа-

З

т ОДМВР Силистра съобщиха, че се
провеждат регулярни
координиращи работни
срещи с представители
на РЗИ и с Гранична полиция в Силистра, в които
се изяснява и актуализира
механизмът за максимален
обхват на гражданите,
завърнали се в България.
Всеки ден в РЗИ Силистра
се подават списъци на
лужителите пряко лицата с предписания за
ангажирани с дей- режим на карантина (на
ности по задържане, териториален принцип).
работа със задържани лица
зградени са денонощи конвоиране на лица, също
ни контролно-проса осигурени със защитни
пускателни пунктосредства. Служителите от
дежурните смени извърш- ве по основните пътни
ват съвместни проверки с артерии: от Силистра за
органите от РЗИ Силистра Русе, Шумен и Варна. През
на лица и превозни сред- периода 30-31.03.2020 г.
ства, като при конста- са установени 5 случая на
тиране на пристигащи от неспазване на наложена
рискови държави се провеж- карантина (един в Дуловско
дат предвидените меропри- и 4 на територията на РПУ
ятия. Попълват се анкетни Силистра), като по тях са
карти и се връчват утвър- били извършени проверки,
дените от Министерство а материаліите са доклана здравеопазването пред- двани.
писания за поставяне под
инистърът на здрадомашна карантина. През
веопазването отпоследното денонощие на
мени т. 9 от заповеГКПП Силистра са връчени 59 броя предписания за дта си от вчера - 30.03.2020
поставяне под карантина г., свързана с въвеждане на
на лица, завърнали се от носене на маски.
рискови държави.

лен порядък. Помещенията
(стаите за инструктаж)
редовно се почистват,
дезинфекцират и проветряват. На служителите,
назначавани на пътища
и интензивен трафик от
лица и ППC, са осигурени с
предпазни средства и при
проверки на водачите и
пътниците в ППC се спазва
необходимата дистанция.

С

И

М

Спират да текат нормативно
Служба „Миграция“
определените срокове за
обявява мобилен телефон за
осигурените лица за периода
връзка с гражданите
на извънредното положение В

генцията по заетостта информира своите настоящи
и бъдещи клиенти, че със
Закона за мерките и действията по
време на извънредно положение,
нормативно определените срокове
за осигурените лица, каквито са
повечето останали без работа,
спират да текат за периода на
извънредното положение. Заявления, жалби и други документи във
връзка с паричните обезщетения
могат да се подават по електронен
път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното
териториално поделение на Националния осигурителен институт.
Документите, включително и за
получаване на обезщетения, ще
се смятат за подадени в срок, в
случай че са подадени до 14 дни
след отмяната на извънредното
положение.
Също така със Закона вече се
предоставя нова услуга, чрез която
хората, посещаващи бюрото по
труда за да се регистрират като
безработни, могат на същото
място да подадат и заявление за
обезщетение, без да е необходимо
да посещават и офиса на НОИ.
Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по
служебен път.
Агенцията по заетостта припомня, че регистрация в бюрото
по труда може да се заяви и по
пощата или по електронен път към
бюрото по труда, в което търсещият работа желае да се регистрира
по постоянен или настоящ адрес.
Напомняме, че в условията на
извънредно положение бюрата
по труда в цялата страна работят
и продължават да приемат клиенти в офисите си при засилени
предпазни мерки, включително
и свързани със спазването на
карантинния срок за завърналите

А

се в чужбина. На всички лица,
които се регистрират в бюрото по
труда, в деня на регистрацията се
предлага подходящо за тяхното
образование и квалификация
работно място, при наличие на
такова. В условията на извънредно
положение също е налице търсене на работна сила, а заявените
работни места са публикувани в
сайта на Агенцията по заетостта.
Особено важно за лицата, които
не ползват електронните услуги
на Агенцията по заетостта и/или
на НОИ и не се възползват от отложените срокове, е да знаят, че
трябва да предвидят повече време
за подаване в бюрото по труда на
двете заявления за регистрация
като безработни и за обезщетения за безработица, както и да
разполагат с изискваните документи. Информация във връзка с
получаването на обезщетения за
безработица може да се намери на
официалния сайт на НОИ, както и
на посочените на него телефони.
Агенцията по заетостта продължава призива си „Останете
си вкъщи!” и обръща внимание
на желащите да посетят на място
бюрото по труда, внимателно да
преценят личните си възможности, както и рисковете за собственото си здраве и здравето на
хората около тях в периода на
прилагане на засилени мерки за
ограничаване разпространението
на коронавируса.
В областните бюра по труда в
Русе, Силистра, Разград и Търговище служители на ТП на НОИ
работят съвместно със служителите на бюрата по труда по приема
на заявления от безработни лица.
Както е известно, данните за
контакт с всяко бюро по труда са
публикувани в сайта на Агенцията
по заетостта.

условията на предприетите противоепидемични мерки
срещу разпространението
на коронавируса и с цел
подобряване на административното обслужване служба „Миграция“ при
ОДМВР-Силистра обявява

мобилен телефон за връзка
с гражданите. Всеки делничен ден от 08:30 до 12:00
часа и от 13:00 до 17:30
часа на номер 0887 070094
служителите ще отговарят на въпроси и ще дават
консултации на граждани.

Без служби в храмовете за
Великден и Цветница

Г

ДФ „Земеделие“ разработи
видео указания за очертаване
на площите в СЕУ
ДФ „Земеделие“ разработи видео указания, в които
са показани стъпките за
онлайн очертаване на площите по основните схеми
за подпомагане на директните плащания за Кампания
2020. Указанията са публикувани в разработената
от фонда Система за електронни услуги (СЕУ). Те са
създадени за улеснение на
земеделските стопани и за
нормалното обезпечаване
на Кампания 2020. В поредица информационни видео
материали са показани
стъпките за регистрация
в Система за електронни
услуги (СЕУ), както и стъпките за кандидатстване.
Първите клипове вече са
публикувани и са достъпни
в СЕУ. Те се намират в
основното меню в секция
„Обратна връзка и помощ“,
в подсекция „Видео ръководства за работа“. Броят
на видеоматериалите и
темите засегнати в тази
рубрика на СЕУ нарастват
непрекъснато с цел подпомагането на целия процес
по подаване на заявления
през системата.
Всеки стопанин, който
има активна регистрация в
СЕУ, може да въведе и изпрати към Интегрираната
система за администрация
и контрол (ИСАК) електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които
заявява за тазгодишната

кампания. Информацията
включва пространствени
данни за използваните от
земеделците площи. Тя
постъпва и се зарежда в
ИСАК заедно със схемите
и мерките, по които стопанинът кандидатства.
След това бенефициентът
трябва да посети лично
общинската служба „Земеделие“, където да потвърди
коректността на въведените в ИСАК данни и да
приключи заявлението си.
ДФ „Земеделие“ усилено
работи в посока дигитализация на процесите, които
администрира. Електронизацията в държавната
администрация е не само в
синхрон с изискванията на
българското правителство,
но е наложителна, особено
днес, когато България, редом с останалите страни
от Европа и целия свят са
под заплаха от разпространението на COVID-19.
Изпълнението на тази
задача ще доведе до намаляване на административната тежест, ще облекчи
работата и задълженията
на всички бенефициенти на
ДФЗ - РА.
Насоките за кандидатстване, както и условията
за регистрация на данни по електронен път са
публикувани на интернет
страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания
2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

28 дни е задължителната
карантина за лица, при които
е потвърден COVID-19

а задължителна до- дение, подлежат и всички, при
машна изолация (ка- които е бил потвърден случай
рантина) подлежат на COVID-19 и заради това са
следните потвърдени слу- били настанени в болница.
чаи на COVID-19 – лица без
Такива са нарежданията
симптоми, т.е. такива, които на здравния министър Кирил
са контактни или установе- Ананиев, разписани в Заповед
ни в хода на епидемичното № РД-01-165 от 27.03.2020 г.,
проучване, както и лица с с която се изменя Заповед
леки клинични оплаквания № РД-01-129/16.03.2020 г. В
(телесна температура < 38, новата заповед на здравния
кашлица, неразположение, министър се казва още, че
хрема, възпалено гърло, сто- на основание чл. 60, ал. 1,
машно-чревни симптоми като във връзка с чл. 74 от Адмигадене, повръщане и/или диа- нистративнопроцесуалния
рия, без промени в психичния кодекс се разпорежда предстатус, т.е. объркване или варително изпълнение на
летаргия, и без придружава- заповедта с цел осигуряване
щи хронични заболявания живота и защитата здравето
или имунокомпрометиращи на гражданите. Мерките, посъстояния и др.).
сочени в настоящата заповед,
На карантина за срок от се предприемат с цел ограниМутафчийски. Всичко, извън 28 дни, считано от датата на чаване разпространението на
черквите - контролът по изписването от лечебно заве- епидемията от COVID-19.
спазването на дистанцията, ще се поеме от полицията. Нашите призиви да
Продавам
няма струпвания на хора
сливова градина в с.Сяново
няма да отслабнат.
Ние смятаме, че огромна
За справки на тел.: 0899 501 839
част от българите ще почувстват със сърцето си,
макар и не в храма, това,
което се случва храма.
Светият синод ще излезе
със специално съобщение по
въпроса. Вътре няма да има
служби. Всеки християнин
до Общинския пазар предлага:
ще може да влезе и да си заСемена, цветя, луковици, торф, препарати,
пали свещичка, но службите
торове, техническа сяра за пчелари
ще бъдат изнесени навън",
За справки: 0866 60 079
каза още Мутафчийски.

Официално:

ен. Венцислав Мутафчийски разкри как ще
се процедира в църквите по време на празниците.
Служби в храмовете няма
да има. Църквата ще промени традиционните си практики по време на Цветница
и Великден, като изнесе
службите си на открито.
Свещениците ще призоват
миряните да бъдат по-сдържани при посещенията на
храмовете и да спазват
разпорежданията.
"Според мен това е един
добър компромис и с огромна благодарност го
приемаме това разбиране
от БПС, съобщи генерал
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"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

и още нещо...
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сМЯХ

Забавна астрология

осигурявам само хостинга.
В овцете винаги се насажда страх от вълка, а
накрая ги изяжда овчаря... и
то на Великден!

Лято 2020 г. някъде по
Черноморието...
Спасителят се провиква:
- Да влизат следващите
- Колко бързо порасна, двама!
моето момче! Спомням си
как се роди, как направи
Момиченце към майка си:
първите си крачки, как па- Мамо, леля Мими ще има
даше и правеше бели....
детенце.
- Чичо, а Вие кой сте???
- Да, мило.
- Аз ли? Аз съм приятел
- А то къде е сега?
на майка ти във фейсбук...
- В коремчето й.
След няколко минутен
Две приятелки си гово- размисъл, детето изтърсва:
рят:
- Ти казваш, че ако си сму- Знаеш ли, че всички мъже ча пръста, ще ми се появят
си мислят за едно и също! глисти в коремчето. Какво
- Не, има и гадове, които е смукала леля Мими?
не си го помислят!
Ако се съмнявате, че
Дама говори на кавалера мъжът ви изневерява, звънси:
нете на 112 и кажете, че
- Тръпки ме побиват като е болен от коронавирус.
си помисля за възрастта 50 Бързо ще намерят с кого е
години...
контактувал.
- Защо, какво ви се е случило тогава?
Говорят си две бебета
в майчината утроба: Абе,
- Господи, защо този дали има живот след ражсвят, който си сътворил, е дането? Не знам, никой не
пълен със зло?
се е върнал от там...
- Ще ме извинявате, но
не аз съм го сътворил, аз
- Тате, телефонът ти

Овен
СУДОКУ

- Скъпа познай къде ще
ходим тази година?
- Супер си миличък, дори
при тази криза, при тази
карантина пак уреди седмица почивка в някоя топ
дестинация.
- Така е, миличка, отиваме
на 5-минутна разходка в
парка само за 5000 лв.
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звъни!
- Кой звъни, сине?
- Пише "Божието наказание".
- Вдигни, сине, това е
майка ти.
Отива един мъж на плаж.
Плажът пуст. Съблича се
мъжът чисто гол и влиза да
поплува. След малко тръгва
да излиза и какво да види
на пясъка се изтегнала
една хубавица и чете книга.
Какво да прави? Връща се
обратно във водата, гмурка
се и започва да търси по
дъното нещо, с което да
се прикрие. По едно време

Сканди

намира някакво нощно гърне. Взима го, слага си го
отпред и излиза от водата.
Приближава се към девойката успокоен и казва:
- Привет!
- Здравей!
- Какво правиме тука на
плажа?
- Книжка четем.
- За какво е тая книжка?
- Как да узнаваме мислите на мъжете.
- Ха! И какво си мисля аз
сега?
- Ами мислиш си, че гърнето, с което си се прикрил,
има дъно...

Лоши черти - Тук звездите са проявили необичайна
щедрост... Овенът е човек на крайностите, притежава
състезателен дух и е в непрекъснато съревнование
с някого. Лаком. Егоцентричен. Нетърпелив. Брутален и несъобразителен. Гадно копеле. Рогат добитък. Юрка себе си, новобранците и се
опитва да стори същото дори с началниците. У сека манджа - меродия.
Притеснява другите със своите проблеми. Натрапва си възгледите,
музиката, присъствието и кво ли не още. Изисква безпрекословно
подчинение и уважение, дори страхопочитание. Притежава болезнено
влечение към лидерство. Във всяка ситуация се стреми да привлече
вниманието върху себе си. Вре се къде не му е работа и дори да не е
в час се прави на голем отворенгяс и си мисли, че само той знае как
трябва да се направи нещо и че той е най-способен на това. Не се и
опитвай да му противоречиш, защото в крайна сметка пак ще стане
неговото, а имаш възможност да се съгласиш преди да е станало късно
и прекалено опасно за теб и в частност за твоето здраве и нерви. Ако
реши, че мебелите не са подредени по подходящ начин, без да му
мисли става и започва грандиозно разместване и вместо да те попита
за идеи, изведнъж те изкарва от объркването и учудването, в които си
изпаднал със следните думи: Аре бе кво зяпаш като изтърсак? Гепи
скапания диван щото искам да го преместим. Тъкмо обаче го занасяте
в един ъгъл и ти сядаш да отдъхнеш, но не си познал. Още в следващия
миг Овенът: - Аа - не! Аре бе скапаняк, мързел - веднага легна! Глей,
че така не е добре, ставай! Лошото е, че те пита за мнение, но каквото
и да кажеш не си мисли, че ще бъде взето под внимание. Толкова импулсивен и емоционален, че първо действа и после може и да започне
да мисли, но сори братче - твърде късно... Не търпи отказ. Склонен
към насилие. Когато не се чувства добре - всички разбират за това и
биват подканени по категоричен начин да споделят съчувствието си
и да предложат помощта си. Овенът прекалява с всичко и с всеки във
всяка област. Разбира се, в някои лоши черти могат да се намерят и
достойнства - зависи от гледната точка и дадената ситуация. Една дама,
която я е подгонила нимфоманията, едва ли ще има нещо напротив
този да прекали с нея. Или пък там, където има риск и е нужна повечко
смелост и решителност, докато Девата анализира, Везните се колебаят,
Козирогът вика "Чекай малко!", Водолеят не знае за какво става въпрос,
Овенът вече е предприел първата стъпка и често бива възнаграден.

тАМ, КрАЙ реКАтА...
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Футболисти дариха
предпазни маски на
Дома за стари хора
в Тутракан

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

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

Представителите на Футболен клуб "Дунав", с.Батин Ивелин Спасов и Гюрсес Александров, дариха от името
на отбора 40 броя предпазни маски на Дома за стари
хора в Тутракан.
"Каузата е с цел да помогнем на хора, които наистина
се нуждаят от тези маски. В такива моменти трябва да си
помагаме.” - сподели футболистът Гюрсес Александров.
„Сърдечно им благодарим! Сърдечно благодарим за
дарените ни предпазни маски и на Община Тутракан, и
на г-н Янко Неделчев от с. Старо село. Пожелаваме на
всички дарители здраве и много успехи!” - каза директорът
на Дома - Димитрина Барбучанова.

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан
- По-добре да останеш
завинаги неизвестен, отколкото да си известен
като зъл, необуздан диктатор.

- За бъдещето няма по
належащи въпроси от настоящите.
- Ако искаш хората да
те обичат, трябва да си
беден, болен, бездарен.
Ако си много талантлив,
способен и трудолюбив, не
се надявай на всенародна
любов.
- Психопатите са два
вида - едните са явни с
поведението си, докато
другите са прикрити, контролирайки поведението
си.
- Един истински приятел
може да ти помогне да
превърнеш провалите си
в успехи.
- Нашата нация е болна
от една страшна болест,
наречена папагализъм. Пре-

ди 30 години крещяхме ”Да
живее СССР, да живее
КПСС!” - това беше източен папагализъм, сега възхваляваме САЩ - диагнозата е западен папагализъм.
Къде остана националното
ни достойнство?
- Руснаците не можаха
да ни превърнат в 16-та
република, но американците са на път да ни
превърнат в 51-ви щат
на САЩ.
- Много разкош и много
щастие не винаги се събират на едно място.
- Старите хора в нашата мила, родна страна се
чудят коя от двете злини е
за предпочитане - реалната демокрация или реалния
социализъм.

- Липсата на хормона
на привързаност и удоволствие е най-големият
недостатък на съвременния човек.
-В политиката е не помалко мръсно, отколкото в
наркобизнеса - сравнението е драстично, но е вярно.
- Една тъжна констатация - ние, българите
нямахме късмет на приятели в междудържавните отношения, нямахме
късмет и на цивилизовани
потребители, ако могат
да бъдат такива.
Съставил за Вас с
много любов и тъга,
Георги ВАСИЛЕВ

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани
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Регламент за томбола

Работно време:

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

Агроаптека "Арас Агро",
с.Калугерене

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

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

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 април - Росен ШОПОВ, ДГС-Тутракан
4 април - Красимир КОСТАДИНОВ, Почетен гражданин
на Тутракан, многократен световен, европейски и републикански шампион по канадска борба
4 април - Валя ПЕТРОВА, ЕТ "Ник-Пластик", Тутракан
4 април - Румен ИЛИНКОЛОВ, Домакин, Община Тутракан
5 април - Асан МУСТАФА, с. Стефан Караджа, община

Главиница
6 април - Ведат АХМЕД, Кмет на с. Дичево, община
Главиница
7 април - Аксел БЕХАДИН, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
7 април – Танер АХМЕД, Общински съветник, ОбСГлавиница

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

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