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Проведени срещи на високо равнище

Очаква се положително
решение на важен казус

След поредица от сре-
щи на най-високо ниво Об-
щина Генерал Тошево оч-
аква положително разви-
тие по казуса с „Русгеоком 
БГ“ ЕАД

Три последователни сре-
щи на кмета на Община Ге-
нерал Тошево Валентин 
Димитров и председате-
ля на Инициативния коми-
тет против добива на газ 
Атанас Атанасов трасира-
ха посоката за решаване 
на казуса с „Русгеоком БГ“ 
ЕАД. Първата и най-важна 
среща на 3 януари се про-
веде с министър-предсе-
дателя на Република Бъл-
гария Бойко Борисов. На 
нея бяха обсъдени резул-
татите от проведения на 
17 декември миналата го-
дианаместен референдум 
и желанието на кметския 

екип правителството да се 
съобрази с категоричния 
избор на жителите на Об-
щина Генерал Тошево про-
тив добива на газ на ней-
на територия. Премиерът 
и неговият екип поеха ан-
гажимент в най-скоро вре-
ме да бъде намерено адек-
ватно решение на казуса. 
Последва дискусия, коя-
то се проведе в Министер-
ството на енергетиката. На 
нея присъстваха минист-
рите на енергетиката Те-
менужка Петкова, на окол-
ната среда и водите Не-
но Димов и на земеделие-
то, горите и храните Румен 
Порожанов, представите-
ли на Националната асо-
циация на зърнопроизво-
дителите, както и експерти 
от различните ведомства. 
Пред тях кметът на Общи-

на Генерал Тошево Вален-
тин Димитров представи в 
ретроспективен план ре-
алната ситуация около ин-
вестиционното намерение 
на „Русгеоком БГ“ ЕАД. Той 
изтъкна, че всички пред-

приети мерки от общинско-
то ръководство по казуса, 
са водени от желанието да 
се запазят живота, здраве-
то и поминъка на местните 
хора.

Председателят на Ини-
циативния комитет про-
тив добива на газ на те-
риторията на общината 
Атанас Атанасов и пред-
ставителите на зърноп-
роизводителите запозна-
ха обстойно министрите с 
несъответствията на до-
клада за ОВОС на канди-
дат-инвеститора и изра-
зиха своето безпокойство 
за екосистемите и висо-
ко продуктивното земеде-
лие на Добруджа при евен-
туално добиване на газ. 
От своя страна министър 
Петкова заяви, че Минис-
терството на енергетиката 
няма да предприеме никак-
ви действия по издаване 
на търговско открие за до-
бивни дейности в блок „До-
брич“ преди окончателно 
решение по Оценка на въз-
действие върху околната 
среда от РИОСВ - Варна. 
Към момента РИОСВ очак-

ва становища от още осем 
компетентни държавни ин-
ституции за изясняване на 
поставени по време на об-
ществените обсъждания 
въпроси, преди да се прис-
тъпи към разглеждане на 
ОВОС и от експертен съвет 
към Регионалната инспек-
ция по околна среда и води. 
Всички представители на 
срещата се обединиха око-
ло мнението, че живота и 
здравето на хората в реги-
она са най-важни и оконча-
телното решение по инвес-
тиционното намерение за 
добив на газ ще бъде из-
цяло съобразено с това. 
В рамките на деня се със-
тоя среща и с омбудсма-
на Мая Манолова (снимка-
та долу). На нея, освен ус-
пешно проведения рефе-
рендум, се обсъди и наме-
рението на националния 
защитник да инициира за-
конодателни промени в За-
кона за опазване на земе-
делските земи. Тя пое то-
зи ангажимент на 14 ноем-
ври миналата година, кога-
то посети община Генерал 
Тошево.
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Кратки
новини
СЛЕД технологичната па-

уза по счетоводно приключ-
ване на финансовата 2017 
година, от 4 януари каса-
та към отдел „Местни данъ-
ци и такси” в Община Гене-
рал Тошево възобнови ра-
ботата по събиране на стари 
задължения на физически и 
юридически лица, регистри-
рани на територията на об-
щината.

В ЧАСТЕН имот в Гене-
рал Тошево са открити три 
растения канабис, информи-
рат от полицията. В жилище-
то, чийто адрес не се упоме-
нава, е извършена провер-
ка на 3 януари в 11:30 ча-
са. То е обитавано от М. С. 
на 27 години от Русе и И. А. 
на 37 години от Добрич. В хо-
да на проверката са открити 
три саксии с растения с висо-
чина 21, 14 и 14 сантиметра. 
При извършения полеви тест 
растенията реагират на нар-
котичното вещество канабис.

ПРЕЗ последните дни на 
миналата година са извър-
шени 400 проверки, които са 
обхванали 54 обекта за до-
бив на дървесина, 56 пре-
возни средства, 259 ловци 
и 31 други физически лица. 
Нарушения са констатирани 
и в нашата община. На те-
риторията на Държавно гор-
ско стопанство „Генерал То-
шево” са конфискувани са 
2,5 кубика дърва за огрев и 
са съставени четири акта по 
Закона за горите.

ПРОДЪЛЖАВАТ краж-
бите на разсад за лаванду-
ла в Добричка област. Общо 
113 000 стръка са били за-
дигнати само през последни-
те няколко дни. Според про-
изводители на етерично-ма-
слената култура това коли-
чество би стигнало за засаж-
дането на близо 60 декара. 
Нашата община е сред воде-
щите в областта. Преди ня-
колко дни 10 000 броя раз-
сад за лавандула са били от-
краднати от земеделска ни-
ва в землището на село Ро-
гозина.

Ще работим над 132 дни за данъците си!
През тази година трябва 

да работим малко над 132 
дни, за да си платим всички 
данъци към държавата, ста-
на ясно от публикации в на-
ционалните медии. Това оз-
начава, че на 13 май ще на-
стъпи денят, в който гражда-
ните ще спрат да работят за 
държавата и ще започнат да 
работят за себе си са изчис-
лили експертите на Инсти-
тута за пазарна икономика 
(ИПИ). Датата е символич-
на и показва кога държав-
ната хазна ще се попълни, 

ако всичко изработено бъ-
де незабавно изземвано, в 
ИПИ я наричат Ден на да-
нъчната свобода, а по света 
е известна като Tax Freebom 
Day.

През 2018 г. българите ще 
изработват средно по око-
ло 289 млн. лева за един ка-
лендарен ден. Консолидира-
ните приходи в бюджета пък 
са заложени в рамките на 
38,2 млрд. лева. Това озна-
чава, че през текущата годи-
на ще са необходими малко 
над 132 дни, за да се попъл-

ни хазната и да се подсигу-
рят публичните харчове.

Най-много дни през 2018 
г. ще отделим, за да попъл-
ним приходите от ДДС - 34 
дни. За приходите от акци-
зи ще са ни нужни близо 18 
дни, за осигуровки ще ни е 
нужен малко над месец - 23 
дни за социално осигурява-
не и 9 дни за здравно.

Приходите от подоходни-
те данъци ще попълним за 
около 12 дни, а тези за кор-
поративните данъци - за 
малко над 8 дни. Други поч-

ти 8 дни ще работим, само 
за да платим държавните и 
общинските такси.

Тази сметка разпределя 
тежестта върху абсолютно 
всички български граждани 
(включително деца, пенсио-
нери и т.н.), но именно рабо-
тещите понасят в най-голя-
ма степен тежестта на хаз-
ната. За работещите бълга-
ри данъчната тежест е бли-
зо 50%, т.е. за тях Денят на 
данъчната свобода идва чак 
в края на юни, е посочено в 
публикациите.

Резултатите от
местния референдум

Крайните резултати от референдума са:
~ Общ брой гласоподаватели - 12654 души.
~ Брой гласували според подписи в избирателните списъ-

ци - 6671 души (52,72 процента).
~ Брой действителни бюлетини с отговор „Да” - 6465 ду-

ши (96,91 процента).
~ Брой действителни бюлетини с отговор „Не” - 172 души 

(2,58 процента).
Брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и 

двата отговора и бюлетини, в които не може еднозначно да 
се определи отговора - 19.

~ Брой на недействителните бюлетини и празните пли-
кове - 15.
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На 24 април 2009 г. в цен-
търа на Генерал Тошево бе 
открит паметник, посве-
тен на руския император 
Александър Втори и на въз-
кръсването на България от 
петвековното турско роб-
ство. Именно на 24 април 
(12-ти по стар стил) им-
ператорът подписва в Ки-
шинев манифест за обявя-
ването на руско-турската 
война, която признателни-
ят български народ нари-
ча освободителна. Памет-
никът е дарение от Съюза 
на арменците в България и 
братя Овсепян.

МГЕРБ в Генерал Тошево зарадва социално слаби въз-
растни хора с хранителни продукти и дърва по повод Ко-
ледните и Новогодишни празници. Семейство с тримесеч-
но бебе бе зарадвано с памперси и адаптирано мляко. Мла-
дежите стоплиха семейството на възрастна жена, която 
гледа сама двамата си тежко болни сина. Тя имаше само 
един чувал дърва за зимата. Благодарение на инициатива-
та на МГЕРБ, отоплението на семейството вече е оси-
гурено. Даренията бяха осигурени от лични средства на 
нароните представители от ГЕРБ Даниела Димитрова и 
Пламен Манушев, а в раздаването им се включиха членове 
на МГЕРБ и общинският съветник Росица Стоянова.

140 години от Освобождението на Добруджа

Градът е освобождаван два пъти
От проверени историче-

ски сведения се знае, че Ге-
нерал Тошево и близките се-
ла са били освобождавани от 
турско робство два пъти. На 
13 септември 1877 г. на севе-
роизток от село Чованкуюсу 
(сега квартал Пастир) в ра-
йона на вече закритото сме-
тище на Генерал Тошево се 
води много ожесточена бит-
ка между идващите от посо-
ка Констанца части на гене-
рал Манзей и 500 черкези 
от турската армия. В резул-
тат на тази битка и хода на 
руските войски към Хаджи-
оглу Пазарджик (Добрич) са 
освободени селата Чобанку-
юсу, Касъм (Генерал Тоше-
во)и Караач (Байчево, сега 
Снягово).

На 17 януари 1878 г. за-
почва настъплението на ру-
ската армия за окончател-
ното освобождаване на Доб-
руджа. Едната от трите ко-
лони на генерал Цимерман 
под командването на генера-
лите Манзей и Жуков в боен 
ред се отправя към Хаджи-
оглу Пазарджик и на 19 яну-
ари отново чрез епизодични 
ожесточени бойни действия 
за втори път и окончателно 
освобождава Караач, Чобан-
куюсу и малкото тогава сел-
це Касъм.

На 26 януари 1878 г. ру-
ските части обхождат До-
брич и принуждават турски-
те части да предприемат 
действия, за да не попаднат 
войските им под обсада. Не 

виждайки изход, турските 
военачалници под прикри-
тието на нощта на 26 срещу 
27 януари изтеглят войските 
си от Хаджиоглу Пазарджик, 
отправяйки се към Делиор-
мана, като опожаряват джа-
мии и арменската църква. В 
тези боеве те дават 150 уби-
ти, между които и Зекеря па-
ша. Руснаците губят един 
офицер, 30 войника и имат 
160 ранени.

Тези факти са описани в 
библиографията „История на 
Добруджа”, трети том. В бое-
вете, водени на територията 
на нашата община, активно 
са участвали и местни патри-
оти. Техните имена завинаги 
ще останат в паметта на при-
знателните поколения.

Важно съобщение на НАП!
Национална агенция по 

приходите (НАП) напомня 
за промените в регламен-
та и периодите за подаване 
на декларации в НАП. Не-
обходимо е да се запознае-
те с нововъведенията с цел 
спазване на всички срокове.

Напомняме, че в случай 

на данъчно задължено ли-
це, което не подаде декла-
рация по този Закон, не я 
подаде в срок, не посочи 
или невярно посочи данни 
или обстоятелства, водещи 
до определяне на дължи-
мия данък в по-малък раз-
мер или до неоснователно 

намаляване, преотстъпване 
или освобождаване от да-
нък, се наказва с имущест-
вена санкция в размер от 
500 до 3000 лева.

При повторно нарушение 
имуществената санкция е в 
размер от 1000 до 6000 ле-
ва.

Хранителни пакети
получиха 344 човека

За осми пореден път Об-
щина Генерал Тошево орга-
низира кампания „Благотво-
рителна Коледа”, този път 
съвместно с Църковното на-
стоятелство при храм „Св. 
Вмчк Георги” в село Пресе-
ленци. Кампанията продъл-
жи три седмици и с общи уси-
лия успя да събере 8 960 ле-
ва, като в нея се включиха 45 
дарители. Благодарение на 
събраните средства в наве-
черието на Коледа 344 души 
от общината получиха хра-
нителни пакети с продукти от 
първа необходимост на стой-
ност 25 лева. Всеки от паке-
тите включваше олио, браш-

но, макарони, ориз, леща, 
боб, захар, яйца, телешко 
в консерва, Русенско варе-
но, колбас, кашкавал, локум, 
вафли, бонбони и мандари-
ни. Благотворителната Ко-
леда и този път бе насочена 
към подпомагане на хора в 
неравностойно социално по-
ложение, самотни възрастни 
и многодетни семейства, жи-
веещи на територията на Об-
щина Генерал Тошево. Име-
ната на фирмите и физиче-
ските лица са публикувани 
в миналия брой на вестник 
„Добруджански глас”, на сай-
та на Община Генерал Тоше-
во и в областни медии.

Заслужена почит
 На 8 януари се навърши-

ха 140 години от гибелта на 
тримата руски бойци, загина-
ли за свободата на България 
през руско-турската освобо-
дителна война. Долнодунав-
ският отряд напуснал лини-
ята Черна вода - Кюстенджа 
и започнал решително на-
стъпление км Добрич. Разез-
дът на Вълчо Георгиев с три-
те казачета и командира им 
били на разузнаване и стиг-
нали до Каралезката чеш-
ма. Натъкнали се на турски 
части и в сражение тримата 

руски войници били убити. 
Погребали ги до чешмата. 
Три години по-късно бойни-
ят им другар Вълчо Георгиев 
пренесъл костите им в гроби-
щето на Пчеларово. На па-
метника им е написано: „Тук 
почива праха на трима руски 
войници, паднали в боя при 
с. Ели бей на 8-ми януарий 
1878 г. Поклон пред праха ви 
руски юнаци Построява Въл-
чу Георгиев”.

Години по-късно Вълчо Ге-
оргиев е погребан до бойни-
те си другари и приятели.Размер на таксата

за битови отпадъци
На основание чл.21, ал.1, 

т.7 и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
във връзка с чл.66, ал.1 от 
Закона за местните данъци 
и такси (ЗМДТ), чл.16 от На-
редбата за определяне на 
местните данъци и такси на 
територията на Община Ге-
нерал Тошево, Общинският 
съвет реши:

І. Одобрява план-сметка-
та за необходимите разходи 
по видове услуги и по насе-
лени места.

ІІ. Общински съвет Ге-
нерал Тошево, на основа-
ние чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от 
Закона за местното самоу-
правление и местната ад-
министрация, във връзка с 
чл.62, чл.66, ал.1 от Закона 
за местните данъци и такси, 
приема като основен способ 
за определяне размера на 
таксата за битови отпадъци 
за 2018 г. да бъде в проми-
ли, върху данъчната оцен-
ка за жилищни и нежилищ-
ни имоти на физически ли-
ца, жилищни имоти на фир-

ми, а за нежилищни имоти на 
предприятия в промили вър-
ху по-високата между отчет-
ната стойност или данъчната 
оценка на имотите по чл.20 и 
чл.21 от ЗМДТ съгласно при-
ложение 10.

ІІІ. На основание чл.67, 
ал.1 и ал.3 от Закона за 
местните данъци и такси, оп-
ределя размера на таксата 
за битови отпадъци за 2018 
г. според декларираните по 
вид, размер и брой съдове 
за битови отпадъци и често-
тата на сметоизвозването им 
по договор, както следва:

1. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. с 
честота на сметоизвозване 
минимум четири пъти месеч-
но - 790 лева на година за гр. 
Генерал Тошево.

2. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. 
с честота на сметоизвозва-
не минимум два пъти месеч-
но - 675 лева на година за се-
лата.

3. Тип MGB 0,120 куб. м. 
само за граждани с честота 
на сметоизвозване минимум 
четири пъти месечно - 86 ле-
ва за година.

Абонираните издания
Библиотеката при На-

родно читалище „Светли-
на 1941” в Генерал Тошево 
ще предлага през 2018 г. на 
своите читатели следните 
абонирани издания:

Вестници: „Стандарт” 
(понеделник-петък), „Теле-
граф”, „Монитор”, „Труд”, 
„Добруджанска трибуна”, 
„Нова добруджанска трибу-
на”, „Добруджански глас”, 
„Читалищен вестник”, „Ру-
сия”, „Седмичен глас”, „Гла-
сът на фермера”.

Списания: „Къща и гради-
на”, „Списание 8”, „Журнал за 

жената”, „Културен журнал”, 
„Здравен журнал”, „Идеа-
лен дом”, „Везни”,„Биограф”, 
„ Акълчета” (ІV-VІІ клас), 
„Акълчета” (VІІІ-ХІІ клас), „Га-
лерия бродерия”, „Бърбо-
рино”, „Добър апетит”, „Пи-
тко любознайко”, „Кулинарен 
уикенд”, „Словото днес”, „A-
spekto”, “National Geographic” 
(за деца), “Stori”, “ELLE BG”, 
“National Geographic”.

Общо 32 са абонираните 
засега издания, които библи-
отеката в града ще предлага 
на читателите в рамките на 
работните дни.

Първо и последно бебе
Момиченца са първото и 

последното бебе, родени в 
края на 2017-та и начало-
то на 2018 г. Първото за та-
зи година бебе проплака в 
МБАЛ - Добрич в 04.15 часа 
на 1 януари. То е второ дете 
в семейството на 26-годишна 
жителка на балчишкото село 

Ляхово.
Последното за 2017 г. бе-

бе, родено в добричката бол-
ница, е дошло на бял свят 
на 30 декември в 21.00 часа. 
Момиченцето е първа рожба 
на своите родители от с. Пет-
лешково. То се е родило 3 кг 
и с дължина 49 см.

В Тараклия играят
„Посоки” на Балабанов

Най-новата пиеса на 
писателя Георги Балаба-
нов от Генерал Тошево бе 
представена на сцената 
на единствения български 
театър зад граница „Сме-
шен петък” в град Тара-
клия, Република Молдова. 
Това е четвъртата негова 
постановка в този град.

С усета си на ярък по-
знавач на селските про-
блеми, които са толкова 
актуални и днес, литера-
турната творба ни навеж-
да на дълбоки размисли 
за моралните ценности на 
обществото, любовта, вя-
рата и съвестта на чест-
ните хора, които са гра-
дивен елемент и посо-
ка на идните поколения 
и още много други въпро-
си от тревожното ни на-

стоящо ежедневие. Режи-
сьор на пиесата е Вален-
тин Дмитриев. С най-то-
пла благодарност авторът 
бе приветстван от много 
обществени организации, 
институции и граждани на 
града. Сред тях бе Бъл-
гарското консулство, Об-
щината, Църковното на-
стоятелство и др.

Особено възторжено бе 
посрещнато стихотворе-
нието „Роден край” на доб-
руджанския поет Кольо 
Герджиков, което изпълни 
четиригодишната Ксения 
Кара, посветено на писа-
теля. Той направи завеща-
ние - средствата, които са 
определени от Общината 
за обявяването му за по-
четен гражданин да бъдат 
дарени на театъра.
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История, която трябва да се знае от поколенията

Значимо историческо събитие
Преди 445 години за пър-

ви път в списъка на овцевъ-
дите (джелепкешаните) са 
упоменати имената на пове-
чето от населените места в 
днешната генералтошевска 
община. Всъщност от тогава 
водят началото си писмени-
те данни за тяхното разви-
тие. В безспорно значимия 
си изследователски труд 
„Речник на селищните наи-
менования в област Добрич” 
почетният краевед и дълго-
годишен сътрудник на вест-
ник „Добруджански глас” Ге-
орги Топалов посочва, че 
първите данни са от 1573 г. 
По азбучен ред наименова-
нията са:

~ Александър Стамболий-
ски - Сахтиянлък. Името се 
запазва до началото на ХХ 
век. В превод на български 
означава кожарство.

~ Асеновец - Хасанча, Ха-
санджа. Най-вероятно село-
то е носило името на първия 
заселник Хасан (Асан). За-
личено от списъка на насе-
лените места в България на 
02.03.1976 г.

~ Балканци - Юнуз-чурал, 
Юлусчорал.

~ Бежаново - Голям кача-
мак, Беженари.

~ Белоклас - Богдаили, 
Богдалии, Богданлии. През 
1573 г. е записано Богдайлу. 
От 1959 г. е слято с Красен.

~ Великово - Семизлер.
~ Генерал Тошево - Касъм 

кьой, Касъм. Преди 445 годи-
ни е записано като Семиз Ка-
съм. С Указ №38 обнародван 
на 02.02.1960 г. селището е 
обявено за град. През 1956 г. 
към Генерал Тошево е при-
съединено село Маловец. 
През 1963 г. към Генерал То-
шево като квартал е присъе-
динено и село Пастир.

~ Горица - Орманджик.
~ Градини - Дурбалии, Дур-

бали. През 1573 г. е записа-
но като Турбалъ Товидже.

~ Дрян - Дурасии. Заличе-
но с Указ №5 от 08.01.1963 г.

~ Дъбовик - Харманлък. 
През 1573 г. са дадени две 
съседни села - Армаган кую-
су и Небикуюсу.

~ Зограф - Касаплии. Пре-
ди 445 г. е записано като Ка-
саблу.

~ Йовково - Чифут куюсу. 
През 1573 г. е записано като 
Джухуд куюсу.

~ Калина - Емирлер.
~ Кардам - Харман кую-

су. През 1955 г. селата Мал-
ки Кардам и Яснец са слети 
с Кардам.

~ Конаре - Селим куюсу.
~ Краище - Енидже Хай-

дар. Старото име просъ-
ществува повече от три века.

~ Красен - Каралии. В спи-
съка на джелепкешаните е 
отбелязано, че един от овча-
рите е Хюсеин Кара Али, син 
на Кара Али, основателят на 
селото.

~ Къпиново - Мелеклер. 

През 1573 г. е записано ка-
то Мелек каръ и Мелек кадъ.

~ Лозница - Дели Юсуф ку-
юсу. За първи път е записано 
като Дели Юсуф.

~ Люляково - Кара бакъ. В 
турския регистър от 1573 г. е 
записано Кара Бакълар.

~ Малина - Чорал големи, 
Голям Чорал.

~ Огражден - Хасърлък. 
През 1573 г. е записано Джа-
фер бег хисарлък.

~ Преселенци - Баш хасар-
лък.

~ Пчеларово - Ели бей. За-
писано е през 1573 г. като 
Илбеги Тавидже.

~ Равнец - Пири факъ.
~ Рогозина - Хасър куюсу.
~ Светлик - Айдън бей. 

Първо е упоменато с име-
то Айдън бег Ондукча. През 
1963 г. е слято с Къпиново.

~ Сираково - Етимели. За 
първи път е упоменато като 
Йетим Вели.

~ Сноп -Есетлии. За първи 
път е записано Еседлу.

~ Снягово - Караагач. За-
писано е Кара агадж.

~ Спасово - Сюлейманлък.
~ Сърнино - Караджалар.
~ Узоаво - Узлар. За първи 

път записано Угузлар.
~ Чернооково - Карагьоз 

куюсу.
Това са селищата, упоме-

нати в данъчния регистър на 
джелепкешаните. Има и на-
селени места, данни за кои-
то има в по-късен период.

114 годни от рождението на патриота Любен Станчев

Достоен добруджанец и журналист
На 30 януари ще се навър-

шат 114 години от рождени-
ето на забележителния бъл-
гарски журналист и патриот 
Любен Станчев. Той е роден 
през 1904 г. в генералтошев-
ското село Сърнино. Едва 
9-годишен написва стихо-
творение, посветено на убит 
български войник в Балкан-
ската война. Литературните 
му наклонности винаги са съ-
пътствани до неговата гибел 
с буен характер, новаторски 
дух и безпримерна любов 
към Отечеството.

Неговият живот изцяло е 
отдаден на създаването и ук-
репването на добруджанска-
та журналистика, изразена в 
защита на българските на-
ционални идеали и възраж-
дането на добруджанския 
дух в периода 1919-1940 г., 
когато Южна Добруджа е в 
границите на Румъния. През 
тези години по страниците на 
добруджанската преса почти 
няма пламенни журналисти-
чески материали в защита 
на добруджанците и тяхното 
българско самосъзнание.

Първият си вестник „Нов 
живот” Любен Станчев изда-
ва през 1923 г., когато е ед-
ва 19-годишен. През 1927 г. 
излиза и второто му издание 
„Куриер”, считано за епоха в 
добруджанската журналис-
тика. Само за две години Лю-
бен Станчев успява да изда-
де 562 броя. Заради високия 
професионализъм на изда-
теля, вестникът се превръща 
в равностоен конкурент на 

букурещките ежедневници 
и прави Любен Станчев во-
дещ журналист и символ на 
добруджанския интелект. По 
разбираеми причини вест-
ник „Куриер” смяна името си 
и излиза като „Поле”. Голе-
мият български журналист 
създава и вестниците „Един-
ство”, „Обнова”и др.

От 1935 г. Любен Станчев 
е редактор на вестник „Доб-
руджански глас”. След сис-
темно преследване и спира-
не, той е забранен от румън-
ските власти.

Сега това име носи общин-
ският вестник „Добруджански 
глас” - Генерал Тошево. Та-
кова решение взе на 3 юли 
1990 г. Общинският съвет 
след допитване до жителите 
на общината.

Журналистическото на-
следство и добродетелите, 
които Любен Станчев ни за-
веща, и днес вълнуват поко-
ленията с правдивостта, со-
циалната си ангажираност 
и преди всичко със стреме-
жа да се отхвърли чуждото 
потисничество. Едва ли има 
друга творческа личност в 
ония години, която с такава 
последователност, твърдост, 
безпристрастност, себеотри-
цателност и духовна устре-
меност да е отстоявала пра-
вото на българите в нашия 
край да живеят свободно. И 
става така, че именно за тези 
си добродетели Любен Стан-
чев е осъден от „Народния 
съд” на разстрел. Присъдата 
е изпълнена на 6 март 1945 г. 

След което, разбира се, име-
то му десетилетия наред не 
се споменаваше, дори кога-
то се цитираха извадки от не-
гови публикации. Десетиле-
тия по-късно бе признато, че 
тази измислена присъда над 
41-годишния творец и патри-
от е грешка.

И днес са актуални него-
вите прозрения, публикувани 
в брой 342 на вестник „Доб-
руджански глас”, излязъл в 
Деня на свободата - 25 сеп-
тември 1940 г. Там той пише: 
„Нашата борба беше подска-
зана от здравата непоколе-
бима любов на добруджане-
ца към свойто у себе си; тя 
беше ръководна от чувство-
то за дълбока привързаност 
към родната земя, скъпата 
майчина реч и свято пазени-
те традиции и обичаи”… Та-
кива откровения наистина 
заслужават дълбок поклон и 
уважение!

 Дяко ДЯКОВ

Активна дейност
Краеведът от Генерал То-

шево Илия Кишишев про-
дължава активната си изсле-
дователска дейност, свърза-
на основно с миналото на 
нашия добруджански край. 
Той е автор на много книги, 
сред които „Съдебното дело 
и съдилищата в Генерал То-
шево”, „90 години футбол в 
Добрич”, „Потомците на Де-
ньо Алексиев от добруджан-
ското село Богдалий”, „Цър-
ковен алманах за добричка-

та духовна околия” и др. Ав-
тор е и на много журналис-
тически материали, пове-
чето от които за първи път 
са публикувани във вестник 
„Добруджански глас”.

Едни от последните му за-
дълбочени изследвания са 
свързани с живота и дей-
ността на семейство Тоше-
ви. В подлистника на то-
зи брой може да прочетете 
част от материала, посве-
тен на майката на генерал 

Стефан Тошев - Анастасия, 
както и за други прославени 
личности от техния род.

В края на миналата година
“Попитай кмета” беше в Дъбовик

В самия край на 2017 г. - 
на 28-ми декември се прове-
де поредната 23-та среща от 
инициативата “Попитай кме-
та”. Този път изнесената при-
емна на кмета на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров, се проведе в село 
Дъбовик.

В пенсионерския клуб, на-
миращ се в сградата на мест-
ното кметство, присъстваха 
много хора, които с интерес 
и нетърпение очакваха сре-
щата си с Валентин Дими-
тров. Гостуването в Дъбовик 
започна с кратко предоставя-
не на отговори на поставени 
въпроси от предното издание 
на инициативата. То се про-
веде преди повече от месец 
в село Малина, където основ-
ните проблеми, набеляза-
ни от хората бяха свързани с 
качеството на предоставяни-
те услуги от ВиК оператора; 
състоянието на гробищния 
парк в селото; поставянето 
на уреди за игра на най-мал-
ките и осигуряването на ли-
це, което да бъде в помощ на 
възрастните хора при студе-
но и опасно време. На някои 
от въпросите кметът отгово-
ри още на място по време на 
посещението си в село Мали-
на, а по останалите, градона-
чалникът увери, че се работи 
и в най-скоро време казусите 
ще бъдат разрешени.

След анализа на прове-
дената среща в село Мали-
на, градоначалникът преми-
на към традиционния си от-
чет за извършеното от Об-
щинска администрация през 
месец декември. Последният 
месец от годината по тради-
ция е богат на събития и от-
четът за свършеното не бе-
ше никак кратък.

Естествено като най-зна-
чим момент кметът опреде-
ли подготовката и провеж-
дането на местния рефе-
рендум, свързан с инвести-
ционното намерение на фир-

ма “Русгеоком БГ” да добива 
природен газ на територията 
на нашата община. Валентин 
Димитров не пропусна въз-
можността да благодари на 
всички за категоричния ре-
зултат от допитването и поз-
драви местните за високата 
избирателна активност в се-
ло Дъбовик.

Градоначалникът изра-
зи задоволство и от добре 
свършената работа по кул-
турния и празничния кален-
дар на Община Генерал То-
шево през месец декември. 
В началото на месеца с де-
монстративна футболна сре-
ща между служители на Об-
щинска администрация и де-
ца от Общински младежки 
съвет беше отбелязан Све-
товният ден за борба с виру-
са на СПИН. Тържествено за-
палени бяха коледните свет-
лини в града, а в навечерие-
то на Рождество Христово се 
проведоха редица събития, 
сред които: отбелязване на 
158-годишнината от рожде-
нието на патрона на града и 
общината генерал-лейтенант 
Стефан Тошев; благотвори-
телна кулинарна изложба за 
набиране на средства за из-
граждане на детска площад-
ка по безопасност на движе-
нието в градския парк; цере-
мония по награждаването на 
“Спортист на годината” в Ге-
нерал Тошево и коледарския 
богослов. Паралелно с това 
в село Кардам беше открит 
реновираният пенсионерски 
клуб, а в общинския център 
вървяха дейности, свързани 
с почистването на гробищ-
ния парк и неговото облаго-
родяване.

 През месец декември про-
дължи работата по нацио-
налните и европейски проек-
ти, както и тази по изготвяне-
то на Бюджет 2018.

Като предстоящо през ме-
сец януари кметът Вален-
тин Димитров изтъкна някол-

ко пункта, сред които най-ва-
жният - потвърдената за 3-ти 
януари в Министерски съвет 
среща с премиера Бойко Бо-
рисов, относно резултатите 
от референдума и бъдещите 
действия на държавата око-
ло желанието на “Русгеоком 
БГ” да добива природен газ в 
Добруджа.

На 10-ти януари ще се про-
веде публично обсъждане на 
Бюджет `2018, а от културния 
календар събитията са свър-
зани с празниците Сурва и 
Бабинден.

В края на срещата при-
състващите имаха възмож-
ността да зададат своите въ-
проси към кмета на Община-
та Валентин Димитров. Най-
голяма дискусия се получи 
около проблема с миризма-
та, която идва от близката 
свинеферма. Разговорът в 
залата на няколко пъти изли-
заше извън добрия тон, въ-
преки обещанията на кмета, 
че ще инициира среща меж-
ду него и инвеститора, за да 
се запознае с проблема и да 
бъдат предприети съответ-
ните мерки.

Хората от Дъбовик се въл-
нуваха и от проблемите, 
свързани с транспортната 
схема и невъзможността за 
предвижване до общинския и 
областния център.

Голямата безработица в 
региона; почистването и под-
държането на тротоарни-
те площи и градинките; със-
тоянието на порутената сгра-
да в центъра на селото бяха 
сред останалите теми, които 
жителите на Дъбовик повдиг-
наха пред Валентин Дими-
тров. По всички тях бяха да-
дени изчерпателни отговори, 
а хората получиха гаранции, 
че всички проблеми, зависе-
щи от компетенцията на слу-
жителите на Общинска адми-
нистрация и лично от кмета, 
ще бъдат навременно разре-
шени.
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- От началото на годината в нашето предприятие 
работим на ишлеме.

- А в нашето предприятие, заради многото януарски 
празници, вече минахме на чеверме.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

В едно предприятие назначават на работа нов служител. 
Той разказал на шефа си подробна автобиография. Всичко 
върви добре и служителят доволен добавя:

- Трябва да ви кажа още, че съм малко суеверен.
- Ох, добре че ми каза – въздъхнал шефът. – Веднага ще 

разпоредя да не ти дават 13-та заплата.

Виц на броя

Покана за събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светлина 
1941” - Генерал Тошево кани 
всички действителни члено-
ве на читалището на 5 фев-
руари 2018 г. от 17.30 часа 
на Редовно отчетно събра-
ние при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дей-
ността на Народно читалище 
„Светлина 1941” за 2017 г.

2. Доклад на проверител-
ната комисия за 2017 г.

3. Приемане бюджет на чи-
талището за 2018 г.

4. Текущи.
За законността на Редов-

но отчетно събрание при-
съствието и заплащането 
на членската такса на всич-
ки членове на читалището е 
желателно.

Обява за конкурс на
НЧ "Светлина 1941"

Народно читалище „Свет-
лина 1941” - Генерал Тоше-
во, обявява конкурс за сти-
хотворение и проза на тема 
„Вино и любов, любов и ви-
но”. Всеки желаещ над 16 го-
дини може да участва в кон-
курса с една творба до ид-
на страница в три екземпля-
ра - на гърба на които да са 
изписани трите имена, въз-
раст, адрес и телефон за 

връзка.
Крайният срок за приема-

не на творбите е 9 февруа-
ри 2018 г. в читалището на 
адрес: Народно читалище 
„Светлина 1941”, град Гене-
рал Тошево 9500, ул. „Васил 
Априлов” №5. Отличените 
творби ще бъдат награде-
ни на 14 февруари на тради-
ционното зарязване на ло-
зите.

Обява
за курс
Министерството на от-

браната и Централно во-
енно окръжие, чрез Воен-
но окръжие втора степен - 
Добрич, уведомяват всич-
ки заинтересовани, че през 
2018 година Военно фор-
мирование 22160 - Плевен, 
за времето от 12 март до 4 
април и от 1 до 26 октом-
ври 2018 година планира 
провеждането на курс „На-
чална военна подготовка” 
за български граждани без 
военна подготовка по член 
59 от ЗОВС на Република 
България.

Желаещите да участват 
в курса подават заявление 
във Военно окръжие - До-
брич. Успешно завършили-
те обучението се ползват с 
предимство при кандидат-
стване за военна служба 
или за служба в добровол-
ния резерв.

Повече информация за 
условията и реда за кан-
дидатстване може да по-
лучите от офиса за водене 
на военен отчет към Общи-
на Генерал Тошево или на 
тел. 0888/321-253, както и 
от сайтовете на Централно 
военно окръжие www.comd.
bg и Министерство на от-
браната www.mod.bg.

Образци от формуляри-
те и подробностите за кан-
дидатстване са изложени 
във Военно окръжие - До-
брич, бул. „Добруджа” №4, 
тел. 058/664-764, където се 
подават необходимите до-
кументи.

И през тази година редакцията на об-
щинския вестник „Добруджански 
глас” ще продължи рубриката си „Да 

съхраним историята на общината”. Все-
ки, който притежава ценни снимки и доку-
менти свързани с историческото развитие 
на нашия край, може да ги предостави, ка-
то оригиналите ще бъдат върнати на да-
рителите веднага след тяхното сканиране. 

Най-значимите се публикуват периодично.
До момента с най-много дарени фото-

графии и документи са краеведът Илия 
Кишишев, кметът на Красен Тошко Тачев, 
Стоянка Паскалева, Стойчо Николов и 
др. На тази снимка е запечатан момент от 
официалното откриване на водоснабдява-
нето през 1955 г. от тогавашния министър 
Ст. Тончев.

Всеки може да се включи в кампанията

Избираме „Мъж на годината”
Всеки, който желае, мо-

же да даде гласа си за своя 
фаворит за титлата на офи-
циалния сайт на конкурса 
manoftheyear.bg до 19 януа-
ри 2018 г. Сред номинирани-
те са режисьорът Виктор Бо-
жинов, най-изявеният тени-
сист на България Григор Ди-
митров и бизнесменът Ивай-

ло Петров.
Академия “Мъж на годи-

ната” е с председател Ра-
досвет Радев - изпълните-
лен директор на Дарик.

Кой ще е „Мъж на 2017 го-
дина” ще стане ясно на спе-
циална церемония в нача-
лото на месец февруари. На 
събитието ще бъдат отличе-

ни и българи в други катего-
рии.

Следете актуални но-
вини около конкурса „Мъж 
на годината” на сайта на 
manoftheyer.bg, Дарик радио 
и фейсбук страница. И не за-
бравяйте, че всеки може да 
гласува само до 19 януари 
2018 г.!

Задържане под стража
В края на миналата годи-

на по искане на Районната 
прокуратура в Генерал То-
шево съдът задържа под 
стража баща, син и дъще-
ря, преминали незаконно 
държавната граница на Ре-
публика България без раз-
решение на надлежните ор-
гани на властта. За извър-
шеното престъпление Ра-
йонният съд в Генерал То-
шево им определи мярка 

за неотклонение „Задържа-
не по стража”. Тримата чуж-
ди граждани, които се пред-
ставят като семейство Тен-
зин от Тибет, преминали 
границата незаконно на 26 
декември 2017 г. Гранично-
то полицейско управление 
в Генерал Тошево е обра-
зувало три досъдебни про-
изводства срещу лицата. И 
тримата са без документи 
за самоличност.

Разяснение на НАП
Новите данъчни декла-

рации за облагане на дохо-
дите на физическите лица 
и за корпоративни данъци 
за 2017 г. вече са публику-
вани на сайта на Национал-
ната агенция по приходите. 
От агенцията припомнят, че 
срокът за подаването на де-
кларациите за облагане на 
доходите изтича на 30 ап-
рил 2018 г. Най-лесно и бър-
зо формулярите могат да се 
подадат по електронен път 
без електронен подпис. За 
целта е необходим персона-
лен идентификационен код 
- ПИК, който се издава без-
платно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите 
си по електронен път до 31 

януари 2018 г., физически-
те лица могат да ползват и 
5% отстъпка върху данъка за 
довнасяне по годишната да-
нъчна декларация, но не по-
вече от 500 лева. Допълни-
телно условие е и да нямат 
подлежащи на принудително 
изпълнение публични задъл-
жения към момента на пода-
ване на декларацията, както 
и да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне в срок 
до 31 януари 2018 г.

Формулярите за облага-
не с корпоративни данъци за 
2017 г. също са качени на ин-
тернет страницата на Аген-
цията. Срокът за фирмени-
те декларации е до 31 март 
2018 г.

Дрогирани зад волана
И в навечерието на Нова 

година се намериха млади 
хора, които сядат дрогира-
ни зад волана. За съжале-
ние сред тях са и от Генерал 
Тошево.

На 28 декември около 
22.00 часа в Добрич е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „БМВ” с варненска ре-
гистрация. При проверката 
е установено бяло прахо-
образно вещество с тегло 
0,6 грама, реагиращо на по-
левия тест на наркотично-

то вещество метаамфета-
мин. С полицейска мярка за 
срок от 24 часа са задържа-
ни криминално проявените 
И. И. (26 г.), Л. А. (24 г.), Д. А. 
(23 г.) и К. А. (24 г.) - и чети-
римата от Генерал Тошево. 
При извършената проверка 
на водача на автомобила И. 
И., тестът отчел положите-
лен резултат за употребата 
на амфетамин и метаамфе-
тамин. По случая е образу-
вано бързо полицейско про-
изводство.

Абонирайте се!
Абонаментната кампа-

ния на общинския вест-
ник “Добруджански глас” 
продължава. Абонирането 
става в пощенските стан-
ции на общината и страна-
та, при пощальоните, в ре-
дакцията на вестника и на 
РЕП-овете. Цената е, както 
следва: за 3 месеца - 3 ле-
ва, за 6 месеца - 6 лева, за 
9 месеца - 9 лева и за 12 

месеца - 12 лева. При або-
нирането, съдействие мо-
же да потърсите при кме-
товете и кметските наме-
стници на населените мес-
та в общината. Ако искате 
да знаете повече от други-
те за станали и предстоя-
щи събития на територия-
та на общината - абони-
райте се за вестник „Доб-
руджански глас”!

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ „Пауловния” 

- разсад 1,5 метра плюс 
доставка. Справки на тел. 
0889/976-654.

КУПУВАМ или наемам 
земеделска земя, плащам 
авансово 120 лева на де-
кар в землищата на град 
Генерал Тошево и села-
та Равнец, Пленимир, При-
сад, Люляково и Къпиново. 
Справки на тел. 0876/088-
868.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-

ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Писа-
рово, Присад, Равнец, Пле-
нимир, Къпиново, Изворо-
во, Снягово или Кардам. 
Допълнителна информа-
ция на тел. 0888/565-256.

ПРОДАВАМ земедел-
ска земя 4,375 дка в земли-
щето на Генерал Тошево. 
Справки на тел. 0893/405-
886.

ПРОДАВАМ апартамент 
на ул. „3 март” №10, вх „б” 
в Генерал Тошево. Справки 
на тел. 0988/721-138.


