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Уважаеми просветни и културни
дейци от община Тутракан,

21 - 27 май 2020 г.
Уважаеми дейци на просветата
и културата

За мен е удоволствие да ви поздравя по случай
Деня на българската просвета и култура,
и на славянската писменост - 24 май!
Празникът се свързва с творчеството,
образованието, науката и духовността.
На този ден благодарност заслужават хората,
които съхраняват родния ни език и възпитават
поколенията след нас.
Желая ви здраве, реализирани мечти и широко отворени врати по пътя на усъвършенстването ви!

Пожелавам все така с любов и внимание учителите да продължат да извършват великата си
мисия - да образовате нашите деца, бъдещето
на България. Нека творческият ви устрем бъде
възнаграден, чрез успехите на вашите възпитаници. А вие, ученици, обичайте, ценете и пазете
своя език и култура.
Не забравяйте, че чрез него получавате знание,
а знанието е прозорец към света.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит празник!

Рибари от Тутракан против
удължаването на забраната за риболов
Протестна
подписка
връчиха на
народния
представител
Александър
Сабанов
Калина ГРЪНЧАРОВА
ибари от Тутракан
се срещнаха днес с
народния представител от ВМРО - „Обединени

Р

на стр. 6

Абитуриенти, Рейтинг на активната
не сте забравени! прозрачност или как
институциите изпълняват
З
изискванията на ЗДОИ

аплахата от COVID-19 учебната година ще завъри обявеното извънред- ши онлайн, така както се
но положение в стра- обучаваха и учениците.
ната промениха живота на
Матури ще има – обрабългарина. За първи път
на стр. 2

Честит Рамазан Байрам на
празнуващите от община Тутракан,
Приемете сърдечни поздравления по случай
Рамазан Байрaм! Отново имаме повод да си
припомним, че празниците са време на радост и
светлина, в което се обединяваме, търсейки
духовно единство и
разбирателство.
Пожелавам на всички
здраве и благодат!
Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ

на стр. 3

Честит Рамазан Байрам!
Приемете сърдечни
поздравления по случай
празника Рамазан Байрaм!
Отново имаме повод да си
припомним, че празниците са
време на радост и светлина, в
което се обединяваме,
търсейки духовно единство
и разбирателство.
Пожелавам на всички здраве
и благодат!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Цена 0.70 лв.
Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Уважаеми дейци на просветата, изкуствата и
културата, хора на словото и духовността, от
все сърце Ви желаем здраве, сили и мъдрост, лични и професионални успехи, творчески дух
и удовлетворение!
Нека този български празник ни обедини
и ни върне възрожденския
дух и вярата в държавността
и моралните устои на
нашето общество!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет
Месут АЛИШ, Председател на ОбС

Община Ситово
Общински съвет - Ситово
Трябва да се гордеем и с блестящия талант на
нашите дейци на просветата и културата, поддържащи интелектуалния потенциал на нацията.
Пожелаваме Ви все така неуморно да следвате
великата мисия, завещана ни от предците - да
образоваме нашите деца, бъдещето на България.
Бъдете живи и здрави, с вдъхновение следвайте
мечтите си и постигайте творчески успехи!

Честит 24-ти май!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС

Община Главиница
Общински съвет - Главиница
Приемете нашите поздрави за празника Рамазан
Байрам! Всяка религия носи със своите традиции
и обичаи ценностни добродетели, необходими за
едно достойно общество!
Пожелаваме на всички празнуващи да намерите опрощение, душевен мир, любов, вяра
и благоденствие!

Честит Рамазан Байрам!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет
Месут АЛИШ, Председател на ОбС

Община Ситово
Общински съвет - Ситово

Поздравяваме Ви по случай празника Рамазан
Байрам! Проявата на доброта и любов, човещина
и милосърдие, стои в моралните устои на всяка
вяра, което е основа за взаимното уважение и
толерантност между всички нас.
Нека да съхраним духа на разбирателството,
запазвайки дълбоките морални устои на вярата в
човещината, в търпението, в милосърдието!
Бъдете здрави и изпълнени с оптимизъм!

Честит Рамазан Байрам!

Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС
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Кметство с. Старо село
Всяка година 24 май идва с блясъка на
своята тържественост, пренесъл
възрожденския си дух през вековете,
утвърдил се, като най-светлия,
най-съкровения, най-българския празник.
Това е денят на буквите, на просветата, на
духа. На този ден ние се прекланяме пред
славното дело на братята Кирил и Методий.
Поздравления за учителите и
културните дейци!

Честит Празник!
Пламен МАРИНОВ, Кмет

Кметско наместничество, с. Бреница
Честит Рамазан Байрам!
Нека здравето, благоденствието и
добрите дни във всеки дом
не свършват!
Честит празник на просветните и
културните дейци!

Весели Празници!
Гюнюл ДАИЛ, Кметски наместник

Кметство с. Нова Черна
24 май е ден на преклонение пред
делото на светите братя Кирил и
Методий, този празник е урок за
вярност и родолюбие!
Поздравления за всички учители и
дейци на културата!
Честит Рамазан Байрам на
празнуващите мюсюлмани!

Честит Празник, нова черна!
Светослава КИРОВА, Кмет

Кметство с. Цар Самуил
Като народ ние отдавна сме открили, че
независимо коя религия изповядваме, всички имаме нужда от опрощение, покаяние и
милосърдие. В дните на Рамазан, който е
символ на тези изконни добродетели, нека
повече от всякога да сме изпълнени със
състрадателност, отзивчивост и уважение
един към друг, независимо от религията ни!
Честит празник и на учителите
и дейците на културата!
Мехмед ЮМЕР, Кмет

Абитуриенти, не сте забравени!
от стр. 1 при тях тази година ще
е различна. Въпреки трудзователният министър ностите - изпращане ще
Красимир Вълчев съобщи и има. Обикновено, празничен
окончателните дати, на ко- коктейл на 24 май за тях
ито ще се състоят - изпи- дава кметът на общината.
тите на седмокласниците Тогава е и разточителното
ще се проведат на 13 и 15 дефиле, по време, на което
юни, а на зрелостниците на тутраканското граждан1 и 3 юни.
ство любопитно разглежМерките за безопасност, дат абитуриентските роккоито ще се спазват по ли и костюми.
време на провеждането им
Тази година няма да е
са намален брой квестори така. Организаторите от
- само един ще наблюдава Община Тутракан и ОЦИД
работата на учениците. са определили вече датата
Самите те ще са по 10 в за изпращането на абитукласна стая.
риентите - 19 юни (петък).
А абитуриентите? И И мястото - летният Амфи-

НОВИНИ
РАМАЗАН БАЙРАМ В ТУТРАКАН
Рамазан байрамът или Празник на говеенето, познат и като
Шекер байрам е важен мюсюлмански празник в първите дни
на месеца Шауал, отбелязващ завършилия свещен месец
Рамазан на тежкия разширен пост, наричан също Рамазан
или саум. В навечерието на празника се раздава зекят алфитр (милостиня) и се коли агне или коза. Децата поздравяват своите родители и роднини и искат прошка от тях.
По този повод, на 23 май, ДПС-Тутракан със съдействието
на кмета на общината д-р Димитър Стефанов, организира
раздаване на мекици по време на съботния битак, информира неговият председател Нехат Кантаров. И още - на
400 деца от цялата община ще бъдат раздадени пакети с
лакомства.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДО
МУЗЕИТЕ В СИЛИСТРЕНСКО
Областният управител на област Силистра Ивелин Статев
отправи поздрави до музеите в Силистра, Тутракан, Дулово,
Сребърна и Кайнарджа във връзка с Международен ден на
музеите - 18 май.
„Уважаеми госпожи и господа от хранителниците на миналото на Крайдунавска Добруджа, Международният ден
на музеите е сред най-подходящите поводи, в който вие
заслужавате поздрав за старанието си да поддържате уникални сбирки от археология, етнография и история. Чрез
съхраненото богатство на общността всички ние, живеещите
в област Силистра, както и гостите на нашия край, имаме
възможност да надникнем в хилядолетията назад, за да
обясним по убедителен начин много моменти от съвременния ни бит и начин на живот. Честит празник” - се казва в
специалния поздравителен адрес.
КРИМИНАЛЕ
84-годишна жена от Исперих е била измамена от непознат, представил се за служител на община Исперих.
Около 11.30 ч. на 12 май под предлог, че ще достави дърва за огрев и хранителни продукти, мъжът взел 150 лв. от
възрастната жена и изчезнал.
Задържан по случая е 34-годишен мъж от град Тутракан,
криминално проявен и осъждан. Сумата е върната от измамника. По случая се води бързо производство.
35-годишен управлявал лек автомобил „Фолксваген“
след употреба на алкохол. Той бил засечен от полицейски
служители на 15 май в село Искра и тестван с дрегер, който
отчел 2.51 промила алкохолно съдържание. Отказал е да
даде кръвна проба и е бил задържан за срок до 24 часа. По
случая е образувано бързо производство.
Три са пожарите, регистрирани през почивните дни в
Силистренска област. Горели са изоставени стари лозя в
района между селата Ситово и Добротица, сухи треви в
землището на Старо село и отпадъци в метален контейнер в
Силистра. Екипи на противопожарните звена са се справили
с произшествията, преди да се стигне до материални щети.
Лек автомобил „Фолксваген“ е изгорял вследствие на
късо съединение на 18 май в село Преславци. Пожарът
възникнал около 06:40 часа и е бил погасен от екип на
РСПБЗН-Тутракан.

21-27.05.2020 г.

О Б Я В А
ЗК „Изгрев-92”, с.Белица ОБЯВЯВА изменение в
датата на провеждане на ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ, като то ще се осъществи на 13 ЮНИ
2020 г. /събота/ от 10:00 часа, в салона на читалище „Христо Ботев”, с. Белица, общ. Тутракан при
следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за производствената дейност на
ЗК “Изгрев-92”, с. Белица за стопанската 2018/2019
година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Отчет за финансово-икономическото състояние
на ЗК “Изгрев-92” за отчетната 2019 година.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Одиторски доклад за 2019 г.
Докладва: Исуф Исмаилов - експерт-счетоводител
4. Отчет на КС при ЗК „Изгрев-92”, с. Белица за
периода 2018/2019 г.
Докладва: Председателят на КС
5. Разпределение на печалбата за отчетната
2019 г.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Утвърждаване решенията на УС.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Избор на регистриран одитор.
Докладва: Председателят на събранието
8. Актуализация на Правилника за организация и
заплащане на труда в ЗК, чл. 14 от Правилника.
Докладва: Стефка Георгиева Банова
9. Вземане на решение за закупуване, замяна и
продажба на земя, и бракуване на ДМА, собственост
на ЗК „Изгрев-92”.
Докладва: Председателят на събранието
Поканата е утвърдена на заседание на УС от
13.05.2020 година.
Събранието ще се проведе в намален състав при
спазване на всички мерки за сигурност свързани с
опасността от коронавируса. На присъстващите ще
се раздават предпазни маски и ръкавици.

театър. Без присъствие на
граждани. Ако ситуацията
дотогава се успокои, може
да има и промени.
По време на изпращането ще бъдат наградени
отличните ученици и тези
с постижения в спорта и
изкуството.
„Няма да забравим никого,
ще бъде уважен трудът
на учители и ученици. Помислили сме за всички”
- категорична е Дарина
Иванова, зам.-кмет на Община Тутракан след края
на работна среща, в която
взеха участие представители на двете средни

училища - абитуриенти и
учители, и на РУ „Полиция”.
От полицията предупредиха, че трябва да се спазват
всички изисквания наложени
от извънредната обстановка и че в изпълнение на
своите задължения те ще
бъдат безкомпромисни.
За 24 май ОЦИД подготвя
специален празничен онлайн
концерт с послания от сегашни и бивши възпитаници
на Центъра, който ще бъде
представен в социалната
мрежа Фейсбук, информира
Доротея Бальовска, ръководител на ОЦИД.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Зам.-министър от МЗХГ се срещна
с производители на грозде и
вино от област Силистра
Силистра бе проведена
работна среща на Лозана Василева – зам.министър на Министерство
на земеделието, храните и
горите. По покана на Областна
дирекция „Земеделие“ участваха представители на лозаровинарския бранш. В срещата
участваха областният управител Ивелин Статев и неговият
заместник Илиян Великов.
Тема на работната среща
бе проблемът с изкупуване на
реколтата от грозде и подпомагането на сектора. Както е
известно, наличните европейски средства за подпомагане
са общо 52 млн. лева за всички
сектори. Цел на срещата – представяне на възможностите в
момента за действия в близките месеци. М.г. по искане на
бранша бе разработена новата
мярка „бране на зелено“. Разработката е изпратена до ЕК. До
края на в. април е бил срокът
за заявления за участие в „системата“, но след изтичането му
става ясно, че няма подадено
нито едно.
Направено е проучване по
различни канали за комуникация, за да се установи, че
до известна степен мярката
се е оказала непозната, като
параметри и условия. Междувременно процесът се засича с
пандемията от коронаровирус
и започва дискусия в ЕК как

В

да бъдат подпомогнати всички
сектори във връзка с извънредната ситуация.
От българска страна на различни европейски нива е заявявано, че има нужда от извънредна мярка, вкл. за лозаровинарството, при това различна
от тези, които познаваме. Става
дума за разработка на опростена схема с плащане на декар
на производителите на грозде.
Идеята е финансирането да
стане по линия на неусвоени
средства по лозаро-винарската
програма.
Реакцията на ЕК е с друго
предложение – вдигане на процента на подпомагане – от 50 на
60% от разходите. Направените
изчисления за максимална
ставка на декар при декларирано желание за прибиране
на реколтата „на зелено“ показват, че става дума за 303
лева на декар при декларирана
продукция през последните 2
години поне от 630 кг от декар.
При по-ниски добиви се правят
преизчисления.
До 5 юни в Изпълнителна
агенция по лозята и виното ще
могат да се подават заявления
и след това ще бъде проведена
процедурата – това бе обявено
преди няколко дни на брифинг
в МЗХГ. На разположение във
винарската програма за мярката за бране на зелено има средства в размер на 1 млн. лева.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 18 май 2020 г.
3 сервитьори, основно образование, работа с ком- професионален опит
пютър
3 лекари, висше образование -„Медицина”, ЦСПМ
6 общи работници, няма изисквания за заемане
***За всички работни места трудовите дого1 счетоводител, висше образование - специалност вори са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено,
“Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години че договорът е безсрочен.

регион

21-27.05.2020 г.

Кметство с.Шуменци
Нека тези светли дни ни направят по-добри,
да отключат сърцата ни и да се обърнем
с добра дума и дело един към друг!
Нека всички отворим сърцата си и да
покажем, че мъдростта и взаимното
уважение ни водят в нашите земни дела!

Честит Рамазан Байрам на
празнуващите мюсюлмани!
Честит 24 май на всички учители и
културни дейци!

Симеон ДИМИТРОВ, Кмет

Кметско наместничество с. Варненци
24 май носи особен ореол! Неслучайно в
нашето съзнание той е
заел мястото на най-истинския и най-български
празник. Затова всяка
година го отбелязваме с
много вълнение, вяра и
от сърце.

Честит Празник!
Снежана МИХАЙЛОВА, Кметски наместник

Рейтинг на активната прозрачност или как
институциите изпълняват изискванията на ЗДОИ
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Координатор на ПДИ за
област Силистра
о време на онлайн
пресконференция,
Програма Достъп до
Информация (ПДИ) представи резултатите от
годишното проучване чрез
оценяване на Интернет
страниците и подаване
на електронни заявления
до административните
структури в системата
на изпълнителната власт.
След приетите промени
в ЗДОИ, проучванията през
последните четири години,
се извършват в периода
февруари - април, за да има
сравнимост на резултатите, макар че базираният онлайн инструмент на
оценката дава възможност
за проверка на публикациите в интернет страниците
на органите на власт във
всеки един момент.
Така, на три етапа, в
периода от 10 февруари до
15 април 2020 г., са прегледани и оценени интернет
страниците на 562 административни структури на
изпълнителната власт на
централно, териториално
и местно ниво, публично
правни субекти и независими органи на власт, с цел
да се оцени как органите на
власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други
нормативни актове за публикуване на информация в
Интернет, и как отговарят
на заявления за достъп по
електронен път.
Подадени са също 562
електронни заявления с
искане за предоставяне
на актуализирания за 2019
г. списък на категориите
информация, подлежаща на
публикуване в интернет
за сферата на дейност на
съответната администрация, както и форматите, в
които е достъпна. Изготвянето и публикуването на
този списък е създадено
като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от
края на 2015 г.
Нивото на прозрачност
е оценявано с точки по 109
индикатора за първостепенните разпоредители с
бюджет, 119 индикатора за
общините, и 95 индикатора
за териториалните звена
на централните органи на
власт и второстепенни
разпоредители с бюджет.
И още - на 1 април т.г.
от ПДИ са изпратили предварително резултатите
на всяка от проучените

П

институции за обратна
връзка и са отрази постъпилите в срок до 15 април
77 коментари.
Резултатите от проучването сочат, че продължават да се увеличават
публикациите в Интернет
страниците на устройствените правилници, на
списъка и описание на услугите, които предоставя
съответната администрация, на регистрите, на организационната структура,
конкурсите провеждани
от съответната администрация, на контактната
информация с изключение
на работното време.
Увеличават се систематичните публикации на
нормативни актове, проекти за нормативни актове
и придружаващи ги мотиви,
предварителни оценки за
въздействието, доклади от
обществените обсъждания,
общи административни
актове и уведомления за
откриване на производства
за тяхното издаване.
Увеличават се също публикациите на стратегии,
програми, планове за развитие и отчети по тях и
публикациите, свързани с
финансовата прозрачност
и обществените поръчки.
Що се отнася до секция
„Достъп до информация“,
макар задължението за
нейното поддържане да
е от 2008 г., то такава
секция поддържат 498 от
проучваните институции.
В сравнение с 2019 броят
на секциите „Достъп до
информация“ се е увеличил
с 12.

Къде сме ние?
По време на пресконференцията, изпълнителният
директор на ПДИ д-р Гергана Жулева посочи като
добро изпълнение на изискванията от закона на
съдържанието на секция
„Достъп до информация”
в интернет страниците
на няколко институции,
между които и Областна
администрация Силистра.
В Рейтинга на активната
прозрачност на областните администрации, с 60
точки тя заема 11 място
от общо 28 институции.
В класацията при Рейтинга на териториалните
органи в системата на изпълнителната власт Регионалната здравна инспекция
- Силистра е на 3-то място

с 64,5 точки сред проучените 120 институции. На
73-то място е Регионално
управление на образованието с 43,3 точки, на 83-то
място е ОДМВР-Силистра
с 41,6 точки, а на 86 място - ОД „Земеделие” с 41,1
точки.
Следващото проучване
формира Рейтинга на активната прозрачност на
органите на местно самоуправление - това са
Общините.
Община Алфатар спази
традицията да води класацията сред общинските
администрации в Силистренско. За изследвания
период тя е на 18-то място
с 83 точки сред 265 общини
в България.
Община Главиница заема
също добра позиция и тази
година тя е на 25 място
сред сродните институции
оценена с 79,5 т.
В същата класация Община Тутракан запази позицията си от миналата
година и е на 49 място с
73,5 точки.
Нагоре в класацията са
се изкачили Община Силистра - на 84 място с 66,4
т. (122-ро през 2019 г.) и
Община Ситово - на 113
място с 61,6 т. (119-то
през 2019 г.)
Община Дулово и Община
Кайнарджа бележат спад в
класирането. Те, съответно, са на 172 място с 47,6
т. (155 място през 2019 г.)
и на 186 място с 41,8 т.
(168 място през 2019 г.)
В хода на проучването на
подадените заявления по
ЗДОИ от експертите на
Програма Достъп до Информация не са отговорили
три общини - Силистра,
Дулово и Кайнарджа. Община Тутракан е отговорила
с един ден закъснение от
законовия 14-дневен срок.
Останалите три общини
- Алфатар, Главиница и
Ситово са отговорили в
срок и са подали исканата
информация.

Проблеми и
препоръки
Резултатите от оценката на активната прозрачност, проведена през 2020
г. наред с положителните
развития, показват проблеми, неразрешени от години.
Д-р Гергана Жулева ги систематизира така:

1. Секциите „Достъп до
информация“ все още не
изпълняват функциите си
по ЗДОИ – да улесняват
търсещите информация.
В голямата си част те са
направени формално и са
празни от гледна точка на
необходимото съдържание.
Само 23 от изследваните
институции поддържат
секции, чието съдържание
отговаря на целта.
2. Въпреки че, регистрацията на заявлението
е задължителна, и 69%
от администрациите се
самоотчитат, че имат
електронни регистри на
заявленията, данните от
нашето проучване показват, че само в 50 от 562
институции е създадена
система за уведомяване на
заявителя за регистрация
на електронното заявление.
Уведомяването на заявителя за регистрацията на
електронно подаденото
заявление е особено важно
за успешната работа и с
Платформата за достъп
до информация. Заявителят
трябва да бъде сигурен, че
подаденото заявление е
получено и регистрирано.
3. Положителното въздействие на Портала за
отворени данни за публикуване в отворен формат на
бази данни и регистри има
и обратна страна. Много
от регистрите, които се
публикуват в Портала, не
се публикуват на страницата институцията.
4. В голяма част от страниците е публикувана търсената информация, но
публикуването е формално и
несъобразено с потребителя. Публикувана информацията е трудно намираема и
в секция „Достъп до информация“ и липсват указания
къде да бъде намерена.
5. Макар 84% от институциите да са приели и публикували Вътрешни правила
за работа със ЗДОИ, само
65% от тях са ги актуализирали в съответствие
със последните промени в
закона.
6. Липсва координация,
т.е. орган, който да задава общите модели и да
подпомага органите в следването на модели при публикуването на информация
и работа с електронните
заявления що се отнася до
достъпа до информация.
Резултатите от годишното проучване на ПДИ са
достъпни на:
https://data.
aip-bg.org/surveys/Y3Q966/.
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Кметство с. Белица
24 май - Денят на славянската писменост,
на българската просвета и култура,
е празник, който ни изпълва с национална
гордост и самочувствие.
Пожелавам Ви здраве и много енергия, за
да продължим това свято
дело в името на
българщината, на националното ни достойнство и
идентичност.

Честит празник!
Христо БАНОВ, Кмет

Кметство с.Търновци
Вярата, която е свързана с
празника Рамазан Байрам ни учи
на добротворство, търпение и
следване на истината!
Честит 24 май и на всички
учители, ученици и читалищни
дейци!

Весели Празници!
Вежди ДАИЛ, Кмет

Кметство с. Преславци
Heкa не само на този ден показваме
своята благородност и загриженост
един към друг.
Нека има благоденствие и
пълна трапеза във всеки дом!

Честит Рамазан Байрам!
Кязим КЯЗИМ, Кмет
Кметско наместничество с. Царев дол
В този свят ден се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий.
Прекланяме се пред духовния подвиг на
техните ученици - великите първоучители и
просветители, съхранили българското слово
и духовността ни.
24 май ни вдъхва вяра в собствените сили
и ни връща към възрожденските идеали и
добродетели на нашия народ!

Честит празник!
Валя ГРЪНЧАРОВА, Кметски наместник

Кметско наместничество с. Сяново
В зенита на пролетта, когато
надеждата е по-силна от всичко,
когато поривът е неудържим, а
добротата е повече от всякога
българският език, българската
писменост, българското просвещение
и българската култура имат
своя празник - 24 май!

Честит празник!
Виолета ДОНЕВА, Кметски наместник

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

регион
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поетично поетично поетично
Мария
НЕЙКОВА,
гр. Тутракан

На моето момче
Ще ме открадне залезът
и ще те боли.
Ще бъде заключена вратата,
когато късно се завръщаш у дома,
ръждиво скърцане ще те посреща,
очите ти ще бъдат будни цяла нощ,
сънят ще бяга, като самотен скитник
ще напомня спомени, от изминалите дни.
Ще зъзнеш пред изгаснало огнище,
ще търсиш отлетялата ми топлина,
ще се виниш за твоята небрежност,
ще търсиш стъпките ми оставили следи
и дъхът, на нежност от сухите цветя.
Ще се виниш за отминалото време,
защото, "проблемите"
за тебе бяха само важни.
Повярвай, без мене,
ще ти бъде сухо и студено,
ще дойдеш ти тогава
свещичка да ми запалиш
може би, тогава, най-много ще боли сълзи, ще рониш, останал сам безпризорен и
без подслон.
Ще зърнеш, нещо съвсем случайно
останало отколе, като спомен
тогава, мило мое скъпо дете,
с бели кичури, вече побелял
в съня си може би ще ме повикаш.
Мамо, съжалявам!
Но късно ще е вече.
Но не тъгувай,
моята обич, ще бъде с теб.
Мама.

Васил
ТЪРПАНОВ,
гр.Тутракан

Майски полъх
О, майски полъх, колко си омаен,
вдъхваш ни ти лятна ведрина.
Къдет` погледнеш, с поглед необятен,
навред… цветя… зеленина…
Колко ти е леко на душата,
особено във дните като днес.
Когат` понамаляла е тревогата
от оня пандемичен стрес…
Бдете хора! Още се пазете!
Сигнал не е подаден за отбой.
Опасността, тя, нейде се спотайва
и отново готви се за бой…
Този ведър полъх ни подвежда,
когато искаме отново да летим.
Както Санчо ще подириш свободата,
дори когато тя е… синоним.
А, когато всичко се размине
и слънцето отново заблести,
излез на воля, провикни се:
О, светъл майски ден, Здравей!
След кризата, то всичко ще е друго,
животът ще е много променлив.
С непознати, някак дружелюбно
нов вид ще е човешката любов…
Свири свирачо! Песен за душата!
Наруши ти мрачния покой!
Отново на Крайречната естрада
искаме да чуем "Речни ноти" и "Джулай"!

В Добротица вече Ястие от главинишкото
имат зъболекар село Зебил влезе
в „Кулинарното
наследство на България“
Г

На 19 май в с. Добротица, д-р Алпер Исмаил бе посрещнат
с радост от жителите на ситовското село. Младият зъболекар
ще работи в новия обновен медицински кабинет, който се
намира в Здравната служба, информира кметицата Искра
Георгиева.
Той ще приема пациенти всеки делничен ден от 14:00 до
19:00 ч. Неговата професионална помощ могат да търсят и
жителите от съседните населени места.
“ТГ”

ьонюл Хайредин
представи в предаването „Кулинарното наследство
на България“ наследствена рецепта от
родното си село Зебил, община Главиница. Гюнюл живее от
22 години в Русе, но
не забравя родния
край.
Рецептата за ястието „кешкек“ на
Гьонюл се класира в
12-те най-добри рецепти , избрани от
журито на кулинарната МЕТРО Академия,
начело с Андре Токев.
Така, гозбата ще
влезе в авторска кулинарна книга.
“ТГ”

Анка
КОЗАРЕВА,
гр. Тутракан

Промяната, за която мечтая
Време е да споделя, свенливо да призная
каква е промяната, за която мечтая…
Живеем в нов модерен и динамичен свят,
с технологии компютърни осеян и богат.
Обръщаме поглед назад и към света - стария…
Ценим историята на прекрасна България.
От книгите древни ний я изучаваме
и делата на предците възхваляваме.
По пътя на просвещението мечтая да вървим!
Традиции книжовни с жар да продължим!
Библиотеката - „светилник през вековете“ да не гасне!
Да гори!
Любов към книгите в сърцата детски тя да сътвори!
Не само смартфони и таблети да ги привличат,
а и от страниците книжни мъдрост да извличат.
Към библиотечната дейност да имат по-голям интерес!
Да се превърнат учащите в родолюбиви читатели днес!
Щом се върнат назад в столетия на възход и на мрак,
в сътвореното от царе и народ ще открият знак,
че книгата е свят богат, пълен с добрини,
затова мечтая всеки да я уважава и цени.
Да възкреся към нея чистосърдечно удивление
се стремя в работата си с младото поколение.
Да запаля в очите на малките ученици
искрящи любопитни звездици!
Да посея в душите им зрънцата на знанието,
с цената на упоритостта и старанието.
Да се учат и днес от мъдрите уроци
на дедите наши - истински пророци!
България да тачат и силно да обичат.
В преданост синовна те да й се вричат!
За нея стихове да пишат и песни да запеят.
За роден край и дом да продължават да милеят.
За училището свое ежедневно да копнеят!
Задружно и сговорно в него да живеят.
Да са креативни, будни и ученолюбиви!
Света да изучават с очички, питащи и живи!
Да четат и да откриват непознати светове!
Да творят и покоряват нови върхове!
Книгите да пазят, да уважават и ценят!
С тях да крачат и блага да сътворят!
Анка Козарева e библиотекар в СУ „Христо Ботев” - гр.
Тутракан, със специалност „Учител по български език и
литература, френски език и музика“. Със стихотворението „Промяната, за която мечтая” тя участва в Областния
конкурс за учители „Учителят днес - между духовното и
материалното“

общество
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Рибари от Тутракан против
удължаването на забраната за риболов
пое ангажимента да постави въпросите в Народното събрание с питане
до земеделския министър
Десислава Танева, а също
и да съдейства за провеждане на среща на рибарите
с представител на ИАРА.
Той им предложи да учредят
свое сдружение, което да
защитава интересите им.
Организацията може да
прерасне и в Асоциация на
дунавските рибари.

Милена ЛАМБАДЖИЕВА
е рибар повече от 30 години

за читателите на „Тутракански глас” народният
представител Александър
Сабанов след срещата. - А
всъщност по същото време

Народният представител Александър Сабанов разговаря с тутраканските рибари

от стр. 1 улов на всякакъв вид риба
е 45 дни, но за дунавската
патриоти” - Александър
скумрия е само 15 дни - от
Сабанов. На срещата те
20 април до 4 май. В Бългаизтъкнаха своето недоволрия забраната за улов на
ство от удължената от
дунавска скумрия става 45
Министерството на земедни - до 1 юни.
делието, храните и горите
„Поставихме въпроса пред
забрана за стопански рибонародния представител,
лов на дунавска скумрия /
за да съдейства да няма
карагьоз/.
удължение на забраната.
Те му връчиха и протестЗащото има вероятност на
на подписка до Министер1 юни да пуснат риболова
ство на земеделието.
на скумрията, а за останаРибарите информираха,
лата риба - на 15 юни - каза
че в румънския участък
Милена Ламбаджиева, която
на р.Дунав забраната за
се занимава с риболов от 30

години. - Реката е една, не
може румънците да ловят
скумрия, а ние - не”.
Рибарите настояха държавата да се погрижи и за
разчистване на речното
корито на Дунав - дейност,
която никой не можа да си
спомни откога не е извършвана.
Над 80 са рибарите в
Тутракан, за които риболовът е поминък и с него те
изхранват семействата си.
След като изслуша рибарите, народният представител Александър Сабанов

В с. Нова Черна:

„В условията на светов- който:
любима книга
на пандемия и икономиче- да изпее песен
- да направи послание към
ска криза много празници
- да рецитира стихове
жителите на нова черна
се отменят. Интернет е
- да изиграе скеч
Готовия клип изпращайте
единственото свободно
- да изсвири мелодия с във Фейсбук – на съобщения
пространство,чрез което музикален инструмент
в страницата на НЧ „Ваможем да отбележим тези
- да представи някакъв сил Йорданов-1942 г. или
празници. Затова екипът вид изкуство
на e-mail: chitalishte_nova_
на читалището реши да из- да прочете откъс от cherna@abv.bg;
“ТГ”
ползва това пространство,
като виртуална сцена на
импровизиран концерт за
празника на селото - 24
май, и обявява „Седмица на
моето село от 18 до 24 май
2020 г.” - информираха от
Право на участие в томболата за наградата НЧ „Васил Йорданов” в с.
Лодка, имат единствено клиенти:
Нова Черна..
1. Които са закупили стока над 300 лв.
Предварително обявеният
2. Стоката трябва да е получена и платена в един
регламент сочи, че всеки,
и същи ден.
който е съпричастен към
3. Стоката трябва да е платена в брой.
село Нова Черна от близо
4. Талонът за участие да е попълнен с всичките
и далеч и желае да вземе
му реквизити.
участие в това начинание,
Печелившият талон ще се изтегли на 26.12.2020
трябва да запише видео
г. 17:00 ч.
клип с времетраене до две
Управител:
минути /може и повече/ в
Инж. ик. Венцислав ТАНЧЕВ

"Моника 92" ООД, гр. Тутракан

Регламент за томбола

„Както за тутраканските
рибари, така и за рибарите в с. Малък Преславец,
в гр. Силистра, а както
разбирам и в гр. Белене, и
в гр. Мартен, и по цялото
поречие на р. Дунав, проблемът е свързан с това,
че заповедта на министъра
удължава срока, в който
риболовът на дунавската
скумрия е забранен - каза

румънските риболовци са
свободни да ловят риба.
След като проведохме разговори с изпълнителния
директор на ИАРА - Бургас
Галин Николов, той обясни,
че е удължил забраната, за
да се запази този вид риби.
По неговите думи, между
България и Румъния има
споразумение за това забраната да бъде еднаква, но

в крайна сметка румънците
се отмятат и отменят
своята забрана много порано от договорения срок.
Това притеснява нашите
рибари.
Аз, като член на Комисията по земеделието и
храните, ще задам въпроса
през трибуната на Народното събрание на министър
Десислава Танева. За съжаление заповедта няма как
да бъде отменена, защото,
ако бъде издадена нова
заповед, докато тя влезе
в сила ще минат 30 дни и
дотогава така или иначе
срокът на сегашната забрана ще изтече. Изводът,
до който рибарите в крайна
сметка стигнаха, за онова,
което може да се направи,
е, че поне договореният
между двете държави срок
за забраната трябва да се
уеднакви за догодина, за да
не се получи пак същото
нещо и тогава.
Аз съм от Силистра, познавам рибари, и аз съм бил
цял живот по Дунава. Никой
не е забогатял от риболов.
Тези хора с това си изкарват поминъка и си хранят
семействата. Затова едно
такова отношение на държавата не е правилно.”

Детският отдел отново отвори врати

„Детски отдел“ на библиоОт там предупреждават, че
теката започна работа с чита- при посещенията в библиотетели от 18 май при спазване ката читателите трябва зана противоепидемичните дължително да носят маска.
мерки.
Допускат се едновременно

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
6 5151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - при пожар, наводнения, спешна медицинска помощ, катастрофи, произшествия
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

влизане до двама души.
И още - докосват се само
книгите, които ще бъдат заети. Ако желаете да разгледате други, трябва да
използвате ръкавици.
Върнатите книги подлежат
на 72-часова карантина, за
която ще се погрижи библиотекарят.
Не се опитвайте да дезинфекцирате книги и други
библиотечни документи! Не
се препоръчва използването
на течни дезинфектанти. Те
увреждат библиотечните документи – информират още
от библиотеката.
На снимката: Братя Йорданови победители в инициативата на библиотеката
"Великденската украса в
нашия дом"
“ТГ”

общество
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Усмивки от архивите
Тутраканско Град.[ско ]
Общ.[инско ] Управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100
19-ий Маий 1898 год.
гр.Тутракан
Подписаний Тутраканский градско Общинский
Кмет, като имам пред вид
акта съставен от под ведомствений ми градский
Старший стражар, против
Тутраканските жители,
а именно Ангел Арнаудов,
Хаим Маркович, Ованес
Коюмджиян, Иван Чавдаров, Иван Касабов, Трифон
Савов, Бика Дойчинов, Костадин Арсенов, Никола Мусинов, Петър Чорбаджиев,
Никола Юрд. Кермекчиев,
Хаим Балиев и Кръстю
Мешеков, в това, че те на
14-ий Февруарий н. г. не
укачили пред дюкяните си
триколорни флагове, което
обстоятелство съставлява
нарушение на заповедта
на кметството; То на основание чл.72 от закона за
градските Общини.
Постанових:
Глобявам Тутраканските
жители поменати по горе
с по 1 лев глоба за в полза
на общинската каса.
Извлечение от настоящото постановление, да
се представи Господину
Русен.[скому] Окр.[ъжному]
Управителю, за знание.
Град. Кмет: /п/Ив. Абрашев
Тутраканско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ №1399
Гр.Тутракан, 11 Март 1903
год.
Тутраканското Градско
Общинско Управление обявява, че вакцинирането
(ашладисванието) на децата ще става всеки вторник
и петък от 3 до 5 часа след
обед в градската амболатория.
Кмет: Н. Ив. Дяков Секретар: Г. Иванов
В. "Тутракански общински
вестник", № 11, 17март
1903 г.
"Моята задача е политическа"
Ако мълчанието и бездействието е политика
- Енев е действително политик. Енева досега не сме
чували да си каже думата,
нещо по-вече, с нищо не е
показал, че е интелигентен,
че изпълнява ролята на
такъв в обществото. Да
говориш френски, да носиш
пардесюта и рединготи, да
туряш ръкавици, да четеш
романи и анекдоти, да ходиш на лов, да знаеш где
несат дивите юрдечки - за
всичко това не е потребна
нито политическа задача,
нито висок ум, а да изпъкнеш на политическата
сцена с цел да преследваш
лични цели, да експлоатираш всичко за своя полза, да
работиш за злото на другите, да се възползваш от
националното различие на
масата-това пък открива
един жесток и отвратителен егоизъм.
В. "Тутракански вести",
№4, 15март 1903 г.
"За кого се трудим?"
Ежегодно четири и половина месеца работим и
печелим за хлебаря, месаря;
един месец и половина работим за слугите си; два

месеца за кирия на къщата;
един месец за облекло; един
месец за възпитанието на
децата си; един месец за
да отхвърлим бели пари за
черни дни; петнадесет дни
за осветление и отопление;
десет дена за държавата
и само пет дни за развлечения.
В. "Тутракански вести ",
№5, 1 май 1903 г.

кан, № 5, 12 януари 1904 г.
На 8-ми того се запали парната воденица на
Петър Ю. Керемекчиев и
изгоря в 10 минути цялата.
Загубата възлиза на около
30 000 лв. Инспектора на
др-во "България", понеже е
застрахована в него, пристигнал е в града ни и прави
преглед на загубите. Понеже застрахователните дружества почти винаги след
един пожар търсят причина
да не заплатят исканата
сума, то какво научаваме
и г. инспектора на др-во
"България" търсел под вола
теле по тоя случай. Но бай
Петър е хитър Одринчанин,
търси под кравата теле.
В. "Ръководител", Тутракан, №17, 14 август 1904г.

Не може да не хроникираме едно важно разпореждане на полицията. Когато
Новата година настъпваше,
за да донесе пълно щастие
на мнозина и което се очакваше със стоическо хладнокръвие, за да видят някои
де факто щастието си, не
се позволи игра на карти и
др. през щастливите часове колко проклятия, колко
гримаси по адрес на полициОБЯВЛЕНИЕ
ята, колко мъка. Боже пази
Който желае, от нова
началника ни проклет. Ще година да пие ново, чисто
го махнем.
и натурално вино, или да
В. "Ръководител”., Тутра- си купи финна оцет да се

поотбие в заведението на
Добри Шоричелов.
Вън от това ще се научи
и последния курс на вънкашната и вътрешната ни
политика.
Вино 30-40 стот. кило.
Оцет 30 стот.
Има винаги топла ракийца - 10 ст. голяма чаша.
ТИЧАЙТЕ! Добри
В. "Ръководител ", Тутра-

№
по
ред

№ на имот

НТП

Категория

Площ
(дка)

Землище Главиница

Начална
Депозит
цена
(лв.)
(лв.)

15031.37.50

Нива
Нива

IV
IV

16.485
14.608

1072
950

107,00
95,00

15031.37.51

Коджа екинлик

Нива

IV

26.444

1719

171,90

15031.37.56

Коджа екинлик

Нива

IV

11.296

734

73,40

15031.37.57

Коджа екинлик

Нива

IV

37.551

2441

244,10

6

15031.37.58

Коджа екинлик

Нива

IV

13.448

874

87,40

7

15031.37.59

Коджа екинлик

Нива

IV

55.340

3597

359,70

15031.37.62

Коджа екинлик

Нива

IV

42.218

2744

274,40

15031.37.63

Коджа екинлик

Нива

IV

17.327

1126

112,60

15031.17.51

Фирфилик

Нива

III

13.505

878

87,80

15031.15.43

3

8
9
10

Землище Стефан Караджа

Братомирска
пътека
Крушево

Нива

III

100,026

6502

650,20

Нива

VI

46,947

3052

305,20

Нива

III

39,215

2549

254,90

Нива

III

30,010

1951

195,10

69184.29.6

Крушево-баира
Черног
Братомирска
пътека
Братомирско 3

Нива

IV

93,192

6057

605,70

69184.30.35

Братомирско 5

Нива

IV

359,143

23344

2334,40

17

21230.60.27

Мера

18

21230.60.32

Мера

19

67828.4.148

Опитите

20

67828.10.215

Кулата

21

70336.1.3

Кемалкьой
Сърт 1

22

35554.50.303

Мера

23

81075.5.5

Землище Черногор
Под свинарника Нива
V, IV,
III
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1. Приемане на промени в Стратегия за ВОМР на
Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” във връзка с финансовите параметри.
2. Взимане на решение относно представяне на заявление пред МЗХГ за промяна на Спораземение №РД
50-34/20.04.2018 г., Допълнително споразумение №РД
50-34/29.11.2018 г. и Допълнително споразумение №РД
50-34/19.08.2019 г., във връзка с чл.18, ал.1, т.3 и т.4.
3. Организационни въпроси.
На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно,
ако на него присъстват повече от половината от
всички членове на Сдружението или техни пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието
се отлага с един час по-късно при същия дневен ред,
на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

13
14
15
16

69184.20.1
69184.4.6
69184.10.56
69184.20.12

Покана

Дневен ред:

Местност
Коджа екинлик
Коджа екинлик

1
2

12

1. Приемане на нови членове на кооперацията.
2. Освобождаване на членове на кооперацията.
3. Отчет на Управителния съвет за дейността
на кооперацията през 2019 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността
през 2019 година.
5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.
6. Определяне и утвърждаване размера на наемните плащания за преходната и настоящата
стопанска година.
7. Разни.

С замръзването на Дунава, града ни почти от две
недели се пълни с посетители от Романия. Мало
и голямо иде и прекарва
почти целия ден в веселие.
Тъзи годишния тутракански пилин, кара братята ни
романци да помнят дълго
време посещението на гра-

Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем за срок от 5 (пет) стопански години на следните имоти - частна общинска
собственост от общинския поземлен фонд с начални тръжни цени и депозити за
участие, както следва:

Дневен ред:

Управителният съвет на ЗК "Лазур-94", гр. Главиница обл. Силистра Ви кани да присъствате годишното отчетно събрание, което ще се състои на
30.05.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр.Главиница,
ул. "Раковска" №2, в сградата на Кооперацията при
следния

да. Нещастните, в Романия
едва ли пият натурално
вино някога - но като им
се удаде, да ни посетят,
отиват до край. Много
смешни сцени се виждат
всекой ден, но и кръчмарите
са добре.
Наброяват се около 3 000
посетители.
В. "Ръководител ", Тутракан, № 32, 25 януари 1905 г.

Обява
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ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СНЦ „МИГ ГАВИНИЦА - СИТОВО КРАЙДУНАВСКА
ДОБРУДЖА”
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.1
от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на
УС от 05.05.2020 г., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 29.05.2020 г. от
16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес:
гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4, /заседателна
зала/, при следния

кан, № 30, 1 януари 1905 г.

Община Главиница, Област Силистра
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Землище Дичево
Нива

VII

19,342

1257

125,70

Нива

VI

13,381

870

87,00

Землище Сокол
Нива
III

10,502

683

68,30

13,595

884

88,40

50,118

3258

325,80

11,118

723

72,30

52,017

3381

338,10

Нива

III

Землище Суходол
Овощна
IV
градина
Землище Калугерене
Нива
IV

Публичният търг ще се проведе на 23.06.2020 г. /вторник/ в 11:00 ч. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул.
“Витоша“ № 44.
Тръжна документация се получава всеки работен ден от Информационния център
на Община Главиница в срок до16:00 часа на 22.06.2020 г., след представяне на
документ за платена цена. Цената не се възстановява и следва да се внесе на
касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница,
а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане
- 447000, при Централна кооперативна банка - Клон гр. Главиница.
Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в
Информационният център на Община Главиница, в срок до16:00 часа на 22.06.2020 г.
Повторен търг при необходимост да се проведе на 30.06.2020 г. /вторник/ от
11:00 часа на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на
депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и
подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 29.06.2020 г.
Справки на тел.086-36-21-28.

и още нещо...

21-27.05.2020 г.

сМЯХ

Забавна астрология

Близнаци

СУДОКУ

- Що има толкова малко рах лятото" ще са съчинения
хора във фейсбук?
по картинка...
- Неделя е! Къпят се!
Организирахме се пет
приятелки да ходим на плаж!
- Тате, тате, отиваме с де- На слабата нищо не казахме!
цата да играем футбол!
Да е яла!
- Сине, запомни! В България ФУТБОЛ НЯМА! Казва се:
- Нямате право да ми гово"Отиваме да ритаме топка"... рите на "ти"...
- Ок. Майната Ви...
Отвън се разнася аромат
на изгоряло... Някой ми е
Учителката по алгебра
откраднал рецептата...
много се разстрои, когато
намери мъжа си с две неизМъже, вместо да ни се вестни...
сърдите за щяло и нещяло, да
бяхте дали по-читаво ребро!
Посрещам жената на гарата, а тя недоволна: - Ти дори
Детенце се покачило на не ме прегърна! Виж оня как
една череша и си зобка че- целува жена си!
решки. Обаче! Идва пазачът
- Е, да, слънце, ама тя заи крещи:
минава.
- Ах ти, копеленце жалко! Ей
сега ще те науча как се крадат
Седят двама, пият и си
череши!
говорят: - Ти помниш ли, че те
А то: - Научи ме, чичко, че лишиха от премии за последвече трети път ме хващат
ното тримесечие?
- Помня.
От няколко години мъжът
- Aз направих да стане така!
ми спестява. Закачи карта А помниш ли, че те порицаха?
на света и ми каза да хвърля
- Помня.
стреличка от дартс по нея... и
- Пак аз направих да стане
където попадне, там отиваме така.
за две седмици на почивка.
Тогава другият, подразнен,
Искам официално да ви съ- му казал:
общя, че двете седмици ще
- А ти помниш ли, че преди
прекараме зад хладилника.
2 години ти се роди син?
- Помня.
2020 година.
- Е, аз направих да стане
Есетата на тема: "Как прека- така...
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Работа
Дом за стари хора, гр. Тутракан
търси да назначи медицински
специалист и готвач
Тел. за връзка: 0877902763 или
на адрес: ул. „Цибър” № 1

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди

Девиз: “Аз мисля!”
Стихия - Въздух, качество - подвижен
Скъпоценни камъни: берил, кехлибар, ахат, златист топаз
Метал - живак; цвят - жълт
Планета управител - Меркурий
Вие сте доста противоречива личност и наистина е чудо как успявате
да се справите с всичките си вътрешни противоречия и търсения.
Промените и непрестанните метаморфози са вашия запазен знак.
И независимо, че с вас никога не е скучно, постоянната ви изменчивост малко плаши хората, защото не знаят какво могат да очакват
от вас. Несъмнено блестящият ви ум и способността ви да реагирате
мигновено във всяка ситуация ви дават много ценни предимства.
Ако успеете да ги впрегнете в работа, бихте могли да постигнете
блестящи успехи в професията. Най-добре можете да се представите в областите, където се иска бърз ум и умение да се контактува с
различни хора. Ваше поприще може да стане словото, но не бива да
злоупотребявате с него. Любовният ви живот преминава навярно в
едно непрестанно търсене на подходящия партньор. Вие сте способни
да обичате няколко мъже (жени) едновременно, макар че е трудно да
обясните (дано да не ви се налага) как е възможно това. Имате нужда
от партньор, който да ви изслушва и разбира, да уважава личното ви
пространство и свобода.

Продаgажба
Бившият завод „Агромикрон” АД,
Старо село разпродава кухненски, офис
и складов инвентар, метали и стоки.
Телефони за контакт:
0897868787 - Атанас Енчев
0886683817 - Здравко Коцев
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Доц. д-р Огнян ШЕРБАНОВ от "Медика":

Световният ден на артериалната хипертония не
е ден за празнуване, а за равносметка
Н

а 17-ти май официално
се отбелязва Световния ден за борба с артериалната хипертония. Това
е заболяване, което заслужава вниманието на цялата
световна здравна общественост. „Обикновеният човек
трябва да е добре запознат
с тази болест и най-вече с
последствията от подценяването и ненавременното й, а

често и неправилно лечение.
Световният ден на артериалната хипертония не е ден за
празнуване, а за равносметка.” - заявява доц. д-р Огнян
Шербанов, д.м. - кардиолог в
УМБАЛ „Медика Русе“. Опитният лекар, споделя още:
Артериалната хипертония
е хронично здравословно
състояние, при което налягането в артериите (АН) е

повишено ≥140/90ммЖ, като
отклоненията се установяват
при най-малко две последователни посещения при
лекар. Това е заболяване,
което засяга според различни данни между 35 и 45% от
населението над 18 годишна
възраст, като достига повече
от 60% при хората на възраст
над 60 години. По последни
данни за СЗО (преди поява-

та на така актуалната сега
болест COVID-19), България
е на първо място в целия
свят по годишна смъртност в
мирно време - 15,433 на 1000
души население. Реалността
в гр. Русе е не по-различна
- данните за 2018 г. сочат
смъртност от 17,441 на 1000
души, като водеща причина
остава сърдечно-съдовата
смъртност, често пряко свързана с АХ.
В рисковите групи попадат
хората с фамилна обремененост (особено, когато и двамата родители са хипертоници),
злоупотребяващите с алкохол
и солени храни, пушачите,
тези с различна степен на
затлъстяване, обездвижване,
стрес и възрастните хора. Тъй
като почти не остават хора
без риск от заболяването е
нужно рутинно измерване
на АН - при всяко посещение при лекар (независимо
от повода), в дома или на
работното място. Факт е, че
близо 1/5 от хипертониците
остават неоткрити, а около
40% от тези с известна АХ, са
нелекувани или неоптимално
лекувани (що се касае до качество и продължителност на
лечението).
Доц д-р Шербанов, категорично призовава хората,
установили отклонения от
нормата за АН да потърсят лекарска помощ и да не
прибягват до самолечение.
Той посочва, че задачата на
лекаря е да установи, дали
не се касае т.нар. вторична
АХ (до 10% от хипертониците), която е израз на друго
съпътстващо заболяване и
налага специфично лечение.
Твърде възможно е стойностите на АН, измервани при
лекар и в дома коренно да се
различават, т.е. да се касае за
синдром на бялата престилка
(повишено АН при лекар, при
нормално АН в дома) или за
обратния вариант - маскирана
хипертония. Ето защо лечението е строго индивидуално. Същевременно добрият
контрол на заболяването
значително понижава риска
при пациентите.
Дори и понижаване на АН
само с 10ммЖ, намалява
общата смъртност при хипер-

тониците с цели 13% според
обобщени данни на много
клинични проучвания. Това
звучи окуражаващо и е красноречиво доказателство за
нуждата от навременно, компетентно и продължително
лечение, за да се пречупи
тази плашеща тенденция за
смъртността в България и
света от сърдечно-съдови заболявания. Нужни са подкре-

па и разбиране на проблема,
както от пациенти и лекари,
така и от много обществени
организации, защото доброто здраве на населението е
всеобщ дълг и има силни не
само лични, но и социални
измерения.
P.S.: Д-р Огнян Шербанов е родом от Тутракан,
възпитаник на СУ "Йордан
Йовков".

Неустоимо кафе
и превъзходни кроасани

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

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

За записване:

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

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

21 май - Наталия МАНЧЕВА, Школа по китара, НЧ Община Тутракан
23 май - Любомир АНГЕЛОВ, Домакин-поддръжка, Об"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
22 май - Йоанна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ щина Тутракан
23 май - Намък САЛИ, с. Ножарево, община Главиница
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
23 май - Анелия ДОЧЕВА, Директор на Дирекция "Ин24 май - Ден на българската просвета,
формационно обслужване и административни услуги",
култура и славянската писменост

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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