
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ГОДИНА LX БРОЙ 25 (3632) 19 ЮНИ 2018 ГОДИНА ЦЕНА 0.20 ЛЕВА

„ПОПИТАЙ КМЕТА“ В С. КАРДАМ
29 ЮНИ, 10. 30 ЧАСА

Мерките за енергийна 
ефективност вървят с пълна сила

Продължава саниране-
то на жилищни и обществе-
ни сгради в Генерал Тошево. 
В напреднал етап са строи-
телните дейности и по вто-
рата тройка жилищни блоко-

ве в града.
Предвидено е да се поло-

жи хидроизолация, да бъде 
сменена дограмата и напра-
вена топлоизолация на фа-
садите. Ще бъде реновира-

но и осветлението в общите 
части.

Блоковете, по които се въ-
веждат мерки за енергийно 
обновяване в Генерал Тоше-
во, са общо 6, толкова са и 
административните сгради. 
Те се реновират с европей-
ски средства по Оперативна 
програма „Региони в растеж“.

Общинското ръководство 
е в очакване и на втория при-
ем на документи по европей-
ската програма. При евен-
туално одобрение мерки за 
енергийна ефективност ще 
бъдат внедрени и в други жи-
лищни и административни 
сгради в града.

Минималната учителска
заплата става 920 лв.

Минималната учител-
ска заплата става 920 лв, а 
минималната директорска 
1140 лв. Това стана ясно от 
подписания Колективен тру-
дов договор между синди-
кат «Образование» към КТ 
«Подкрепа» и министъра 
на образованието за след-
ващите две години. Ново-
подписаният КТД анонсира 
обещаното увеличение на 
учителските заплати с 18%. 
Предвидено е то да влезе в 
сила от 1 януари 2019г.,

Финансовият министър 
обаче вижда възможност на 
практика промените да вля-
зат в училищата от октом-
ври 2018 г. След подписва-
нето на колективния дого-
вор най-ниските педагоги-
чески заплати придобиват 

следния вид: учител - 920 
лв.; старши учител - 955 лв.; 
главен учител - 1005 лв.; 
зам.-директор - 1065 лв.; ди-
ректор - 1140 лв.

Трудовите възнагражде-
ния на непедагогически-
те специалности ще бъ-
дат увеличавани, с оглед 
на синдикалното членство 
и придобитата квалифика-
ция, за длъжностите. Та-
ка “помощник-възпитател” 
и “помощник-готвач” тряб-

ва да получават не по-мал-
ко от 105% от МРЗ; “Гот-
вач”, “огняр”, “охранител” - 
не-малко от 110% от МРЗ; 
“домакин”, “касиер”, “техни-
чески секретар”, “ЗАС” - не 
- по-малко от 115% от МРЗ; 
“счетоводител”, “главен 
счетоводител” и “библиоте-
кар” и други подобни на тях 
длъжности - не по-малко от 
125% от минималната ра-
ботна заплата.

Продължава на стр. 3

Добруджа си остава 
региона с най-високи цени 
на земята - над 2000 лева

Цената на земята в об-
ластта продължава да бъде 
най-висока в страната, съ-

общават от Териториално-
то статистическо бюро.

През миналата година 

черноземът в региона се е 
търгувал средно по 2 032 
лв., при средна цена за 
страната 872 лв. на декар. 
Отчита се и сериозен ръст 
(26.8%) спрямо предход-
ната година, когато е била 
1602 лева за декар.

Най-високи са били це-
ните на земята в общи-
на Добричка, където де-
кар се е търгувал средно за 
2347 лева. Тя измества об-
щина Балчик, която досе-
га бе лидер по най-високи 
цени в областта. Там през 
2017 г. земята се е прода-
вала средно за 2126 лева. 
Най-ниски са били цените 
в Тервелско - 825 лв./дка и 
там бележат сериозен спад 
спрямо предходната годи-
на, когато са били 1238 ле-
ва.

През 2017 г. средната це-
на на рентата на един де-
кар наета/арендувана зе-
меделска земя в област До-
брич достига 87 лв., кое-
то е с 2.4% по-високо спря-
мо 2016 година. В страната 
средната цена на рентата 
на един декар наета/арен-
дувана земеделска земя 
достига 46 лв.

В броя четете още:
Интервю с проф. Иван Киряков
Колко пари ще получи Община Генерал Тошево за чест-
ване на Първата световна война
Децата ни през лятото

Общинско предприятие за благоустройство и озеленяване 
ще започне работа в община Генерал Тошево

Общинско предприятие 
ще бъде създадено в общи-
на Генерал Тошево по про-
ект, финансиран от Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси“. Оч-
аква се то да стартира през 
месец юли и ще бъде с про-
дължителност 16 месеца. 
Сумата, с която Европей-
ският социален фонд ще 
финансира начинанието, е 
199 841, 60 лв.

В новото общинско пред-
приятие ще бъдат обучени 
25 души, 12 от които ще бъ-
дат назначени. Управлен-
ският персонал ще се със-
тои от мениджър и счетово-
дител. Новонаетите ще бъ-
дат подбрани измежду про-
дължително безработни 
хора, регистрирани в Дирек-
ция „Бюро по труда“. Това е 
и една от основните цели на 
проекта - да се промени ка-

чеството на живот на тези 
рискови социални групи.

Дейността на общинско-
то предприятие ще осигури 
озеленяване и поддържане 
на общинските зелени пло-
щи, паркове, улици, гради-
ни, почистване на общест-
вени зони за отдих, подо-
бряване на зелената систе-
ма в общината.

Новосъздаващото се об-
щинско предприятие е по-
редната инициатива на об-
щина Генерал Тошево, коя-
то чрез осъществяване на 
проект по Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“ ще осигу-
ри нови работни места за 
местните жители. По тази 
европейска програма в об-
щина Генерал Тошево от-
вори врати Център за поча-
сово предоставяне на соци-
ални услуги, както и Център 

за обществена подкрепа. И 
трите проекта са обединени 
около целта да се насърчи 
социалното включване и ин-
тегриране в обществото на 
уязвими групи - трайно без-
работни лица, хора в нуж-
да и неравностойно поло-
жение. По този начин те ще 
имат пълноценно и ефек-
тивно участие в общество-
то, равноправно с остана-
лите граждани.

Дейностите се осъщест-
вяват в рамките на проект 
BG05M9OP001-2.010-0306 
„Нови възможности за за-
етост в зелената система 
и благоустройство на Об-
щина Генерал Тошево”, по 
административен Договор 
№ BG05M9OP001-2.010-
0306-C01 от 08.06.2018 г., 
по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020.
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Проф. Иван Киряков: „Поддържайте българската селекция, дори 
и в малки размери, защото не знаете какви години ще дойдат.“

Дни преди старта на жътвата в генералтошеско раз-
говаряме с проф. Иван Киряков. В момента той е завеж-
дащ отдел „Селикция на зърнено-житни и бобови култу-
ри“ в Добруджански земеделски институт, а преди това, 
в продължение на 6 години е директор на емблемата на 
Селскостопанска академия. В откровен и доста емоцио-
нален разговор научният работник със завиден стаж ни 
разказва не само за тазгодишната реколта, но и за това 
какво се случва в земеделието, какви са предизвикател-
ствата, според него.

Професоре, вчера бя-
хте на друго място в Бъл-
гария - в района на Павли-
кени. Какъв е вашият по-
глед върху състоянието 
на пшениците в Добруджа 
и във вътрешността на 
страната? Какво очаквате 
като добиви?

Ще започна по друг начин. 
Първо, трябва да кажем как-
во се случи през годината 
по отношение на зърнено-
житните култури после ще 
говорим за нахути и т.н. Не-
зависимо от това кога бе-
ше сеитбата - дали е била 
септемврийска , дали е би-
ла октомврийска, началното 
поникване беше около 25, 
26 октомври, което реално 
погледнато са оптималните 
срокове за поникване. Зи-
мата беше мека, дори пре-
калено мека до март. През 
цялата вегетация пшеница-
та ту влизаше в покой, ту из-
лизаше от покой, защото бе-
ше топло. Определени сор-
тове, примерно в западната 
селекция, излязоха по-ра-
но от покой, но това е свър-
зано с генетиката. След то-
ва дойде втората половина 
на март, в която в интервал 
от 3 - 4 дни имаше ледена 
кора и притесненията бяха 
много големи, тъй като ня-
кои от пщениците бяха вля-
зли в първи или втори въ-
зел, а това е една критична 
фенофаза при пшеницата, 
при която имаме излизане 
на клас. По принцип отри-
цателни температури в този 
период повече от 4 - 5 часа 
за съдбоносни за бъдеще-
то на посева. За щастие се 
разминахме с най-лошото. 
Проблемът за пшениците на 
Институата дойде април ме-
сец. Тогава общото количе-
ство на валежите беше 4, 9 
л. Зимният запас обаче бе-
ше много хубав, имаме 280 
л. Това засушаване пък съв-
падна с един критичен пе-
риод, когато пшеницата за-
почва да вегетира актив-
но, но кореновата система 
не е влязла още в дълбочи-
на, което се отрази същест-

вено на пщениците. Няма 
да скрия, че засушаването 
изненада селекционерите. 
Майските дъждове все пак 
свършиха своето и пшени-
ците се възстановиха, въ-
преки че последващите сил-
ни ветрове отново изсуши-
ха почвата. По мои прогнози 
ечемикът е готов за жънене, 
а пшениците в края на месе-
ца или началото на юли ще 
бъдат готови за прибиране. 
В района на Павликени, на 
Велико Търново вече жъ-
нат, вчера се бях там. Зала-
гат основно на сортове за-
падна селекция, защото на-
шите не са хубави (смее се), 
като по първоначални данни 
добивът е около 500 кг.

А при нас?
Проблемите на нашите 

мили земляци се крият око-
ло това, че изхвърлиха из-
цяло българската селек-
ция. Дори тук, в близка коо-
перация на неповече от 10 
км, председателят твърди, 
че не желае повече българ-
ска селекция, а нашите сор-
тове са правени именно за 
тези условия. Добре, няма 
- няма. Разбирам в Добри-
чко, в района на Карапелит 
да не искат, но тук ?!? Да, 
пшеницата е култура на ми-
кроклимата и си иска мяс-
тото. Затова се чудя, кога-
то в продължение на 10 го-
дини селектираме сорто-
ве в района, които копират 
всички метеорологични ус-
ловия - бури, суши, градуш-
ки, и накрая никой от Гене-
рал Тошево не проявява ин-
терес. Не искат, защото по-
следните 5 - 6 години забра-
виха какво е пролетно засу-
шаване, което има своите 
10 годишни цикли, а това ги 
преориентира към западна-
та селекция. Проблемът се 
допълва и от това, че вър-
ху нея се прилагат агроте-
хнически мероприятия, ха-
рактерни за нашата селек-
ция. И тук аз да попитам: 
„Щом западната селекция 
повече брати, защо я сеете 
с 600 кълняеми семена, ува-
жаеми земеделци?“. Аз ще 

ви кажа - защото фирмите, 
с които търгуват им казват, 
че може да получат такива и 
такива добиви...в определе-
ни години може да стане, но 
вече акцентът се измества. 
Чувам, че вече базата щя-
ла да струва по 5 лв за ки-
лограм, изчислете го колко 
е на тон. И когато нашите 
земеделски производители 
окончателно се откажат от 
нас като институт, защото 
ние нищо не правим според 
тях, ние ще я изгубим като 
слънчогледа. И тогава 5 лв 
ще бъде на грам, не на ки-
лограм. За сведение, едно 
време беше на тон, 2500 лв 
беше западната селекция, 
ние продавахме на 800 - 900 
лв. - те се отказаха, цената 
отиде на 3000 лв за тон, ние 
на 700 лв. - те пак се отка-
заха. Вторият проблем - ста-
ваме сутринта на 1 януари и 
някои вече торят. Стигнах-
ме до там, че Европейски-
ят съюз наложи забрана да 
не се тори до 15 число, ама 
те продължиха. Както каза 
проф. Нанкова, която е аг-
рохимик, торенето не е по 
дати. То се извършва по фе-
нофази, има ли нужда, ня-
ма ли нужда растението ни-
кой не мисли. Храним пше-
ницата в топъл януари, тя се 
събужда и после какво пра-

вим, питам аз? Затова ап-
рил месец, много от сорто-
вете, разбира се чужда се-
лекция, листата им започ-
наха да изжълтяват и земе-
делците взеха да се питат 
това какво е. А това са сор-
тови особености, когато има 
стресови фактори, и когато 
отидете да торите трябва да 
внимавате. Вместо да спаз-
вате нормата за такива ме-
теорологични условия и да 
торите с 12 - 18 торова нор-
ма, вие го правите с 25 ак-
тивно вещество и торите, и 
торите, и торите...но забра-
вяте, че април в Добруджа е 
сух. И ако бяха дошли на Де-
ня на отворените врати щя-
ха да видят, че 20 кг физич-
но вещество азот, 10 кг фос-
фор, без фунгицид - сорто-
вете ни са прекрасни. Оба-
че, нямаше никой. Техните 
дядовци и баби са давали 
безплатен труд, за да го има 
това днес, а те не дойдоха. 
И сега какво чакаме - чака-

ме миналогодишните доби-
ви, е, няма да ги бъде. Ако 
добивът е по-нисък от 20 
% от миналогодишния, не-
ка се радват. Бих казал, че 
тази година качеството ще 
е малко по-високо, защото 
при по-сушава година това 
е закономерност.

Да, но вие алармирате 
за кафявата ръжда, как ще 
се отрази тя?

Да, някои изгоряха, защо-
то дойде кафявата ръжда. 
Болестта я имаше покрай 
морето. От Каварна съм, хо-
дя си често, там междудру-
гото повече ни уважават ка-
то институция и се обръщат 
към мен от време на време, 
за разлика от тук. Значи, ня-
кои пръскаха три пъти, дру-
ги - четири, като четвърти-
ят беше, след като ръжда-
та изби. Но те не напръска-
ха тогава, когато имаше ус-
ловия за това и проблемът 
се яви. След това започ-
наха да ни търсят и да ни 
питат защо пшеницата им 
изгоряла.С две думи, кога-
то са пръскали, вече е има-
ло зараза и полза няма как 
да очакват от това. Въпро-
сът е: „Защо въобще пръс-
кахте, къде ви е себестой-
ността?“. И сега отварям 
темата за себестойността. 
Миналата година, която бе-

ше много хубава за есен-
ниците, на опитните поле-
та бяхме засяли пшеница-
та след грахов предшестве-
ник, сложихме 6-7 кг актив-
но вещество, 10 кг фосфор, 
25 кг азот, хербицид, фунги-
цид и полувихме един про-
теин във всичките сортове, 
в рамките на 12, 5 - 14, 5 и 
добиви от порядъка на 800 
- 850 кг, а сорт Пчелин даде 
1060 кг, при посевна норма 
450 - 500 семена. Като на-
правим сметка колко ни е 
струвало това, излиза око-
ло 60-70 лв. себестойност 
без фонд работна заплата, 
без наеми и пр. Земедел-
ците от региона обаче, са 
получили среден добив от 
1000 кг / дка, само че от за-
падна селекция. И да видим 
- поне 60 кг азот, задължи-
телно фунцид и хербицид, 
после - листен тор, после - 
още един фунгицид, после 
- още един, после - инсек-
тицид. И като калкулираме 

всичко това колко ще из-
лезе? Аз не виждам иконо-
мическа полза. Накрая ка-
то продадат на 26 стотинки 
за кг колко е чистата печал-
ба? Питам ги защо го пра-
вят? Те казват, че западна-
та селекция е устойчива на 
кафява ръжда. Беше. Бе-
ше така, когато наши сор-
тове заемаха 7 млн.дка, по-
сле - 6 млн.дка, после - 5, 
4, 2 и така, докато не изчез-
нем. Какво мислите се случ-
ва с този патоген (кафява-
та ръжда) - променя се и 
започва да атакува устой-
чивата чужда пшеница. За-
това тази година, ако бяха 
дошли в Деня на отворени-
те врати, щяха да се уве-
рят, че нашите сортове са 
много по-устойчиви от за-
падните, които са високодо-
бивни. Затова от 3-4 годи-
ни има казвам да не махат 
Енолата (най-популярния 
сорт българска пщеница), 
поддържайте българската 
селекция, дори и в малки 
размери, защото не знаете 
какви години ще дойдат. За 
жалост, я махнаха. Защо да 
ти продават хляб, който не 
мирише на хляб? А как ми-
ришеше хляба? Ние има-
ме лаборатория - хлебопе-
карна. Ако някой от земля-
ците тук иска да усети как 

мирише истинския хляб, не-
ка дойде. Няма да им взе-
мем пари, само да дойдат в 
лабораторния комплекс как 
миришеше хляба...и да си 
доведат децата и внуците, 
че те едва ли знаят.

Държавата къде е в тази 
ситуация? Има ли полити-
ка на протекционизъм на 
бългасрката земеделска 
наука?

Значи държавата иска от 
това научно звено да пра-
ви пари и да се самоиздър-
жа. Никъде в света няма та-
кова нещо. И ако държава-
та не може да разбере, че 
печалбата на този институт 
край Генерал Тошево, са 
създадените сортове, които 
ще носят дивиденти следва-
щите 20 - 30 години, значи 
ние не сме държава. Турция 
и Румъния могат, а ние се 
оправдаваме с Европейския 
съюз. Но аз очаквам промя-
на (смее се). Преди очаквах 
да падаме по-надолу и по-

надолу и то взе, че стана. 
Когато държавата няма яс-
на политика за собствената 
си интелектуална собстве-
ност, не можем да очаква-
ме нищо. Това е голям про-
блем. Когато родния земе-
делец не иска да засее два 
сорта с българска пщеница, 
ей там, накрая - 50 дка, само 
да се гордее, че е българин. 
Затова все повече полета 
ще лилавеят и чернеят. Но 
не се учудвам, те не уважи-
ха Деня на отворените вра-
ти, какво остава за друго.

Какви са приоритетите 
пред селекционната поли-
тика на института, профе-
соре?

На първо място - това да 
се намерят млади кадри. За-
щото то става като при учи-
телите. Сега чувам, че на 
учителите ще правят 1000 
лв. заплаите, ами на учите-
лите на учителите какво ще 
дадете? Учителската про-
фесия стана позорна, учи-
телят го имат за подметка. 
Науката стана на подметка. 
Как да дойде млад човек да 
работи тук тогава.Как да се 
развива, как да стане?

Във всички институти 
на Селскостопанска ака-
демия ли е така?

Има промяна, надяваме 
се в скоро врвме да дадат 
малко повече свобода на 
ръководствата на институ-
тите за финансовите ресур-
си, които получаваме, по-
не една част да остават тук. 
Но не крия, че привлекател-
ността на професията сред 
младите хора е много ниска. 
За да се развиват тук мла-
ди хора, те трябва да имат 
диалог със земеделците, да 
обменят опит, да оптимизи-
рат селекцията, а те, земе-
делците, като чуят доктор 
или доцент казват: „Какво 
ти разбира този?“. Къде ни е 
тогава стимула? За тези го-
дини малцина са фермери-
те, които дойдоха и ни пита-
ха с какво можем да ви по-
могнем. Дали с култивира-
не, дали с пръскане - ей, та-
ка, за доброто на института, 
за благото на науката. Но 
ако иамаше подобно мисле-
не, тази зала щяхме да я на-
пълним на открития ден и то 
с хора от Генерал Тошево, 
държа да подчертая.

Нека завършим по-оп-
тимистично. Ако институ-
та стане до някаква степен 
по-самостоятелен във фи-
нансов план, това ще бъ-
де ли причина за неговото 
запазване?

Разбира се. Това нещо 
трябваше да се осъщест-
ви 2012 - 13 година, тогава, 
когато продажбите на ДЗИ 
достигаха 2 млн. лв. Тогава 
имаше и млади, имаше ме-
раклии, казану по нашенски. 
Но по-добре късно, отколко-
то никога. Все пак аз съм оп-
тимист, въпреки че в днеш-
но време да си оптимист е 
равнозначно на друго…Така 
стоят нещата.
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Област Добрич ще получи 

17 300 лв. за честване на 100 
години от Първата световна 
война и участието на Бълга-
рия в нея, от тях 2 500 лв. са 
за Община Генерал Тошево

Областният управител 
Красимир Кирилов съгласу-

ва утвърдително проекта за 
Национален план за чества-
не на 100 години от Първата 
световна война и участието 
на България в нея, съобщи-
ха от пресслужбата на Об-
ластна управа.

Във връзка с отбелязва-
нето на събитието, след ка-
то са били разгледани всич-
ки постъпили предложения 
за отбелязването на 100 г. 
от Първата световна война 
и участието на България в 
нея (2014-2018 г.) от Органи-
зационния комитет, е реше-

но на област Добрич да бъ-
дат отпуснати за различни 
събития общо 17 300 лв.

Финансиране се отпуска 
за различни дейности. Сред 
тях са ремонт на възпомена-
телна плоча в памет на бо-
евете от Добричката епопея 

1916 г. в с. Царевец (1300 
лв.), организатор е Общи-
на Добричка, рехабилитация 
на паметна плоча на лобно-
то място на опълченеца Ва-
сил Контаров - патрон на с. 
Василево, убит мъченически 
от румънски войници през 
1916 г. - (1000 лв.) За обно-
вяване на кенотаф на ред-
ник Васил Хр. Василев, за-
гинал през 1916 г. в Север-
на Добруджа и преместване-
то му в центъра на с. Бежа-
ново - (1500 лв.) Сумата от 
6000 лева е заделена за ре-

монт на покрива на паракли-
са - костница „Св. Архангел 
Михаил“ във Военното гро-
бище.

Осигурява се финанси-
ране от 3000 лева за про-
веждане на Национална на-
учна конференция „Добру-

джа в края на Първата све-
товна война“ с научен ръко-
водител проф. д-р Антони-
на Кузманова. За издаване 
на сборник с докладите от 
Националната научна кон-
ференция „Добруджа в края 
на Първата световна вой-
на“, както и за преиздаване 
на юбилейния албум „Сто 
години от освобождението 
на Добруджа по време на 
Първата световна война“ с 
твърди корици в тираж 100 
броя - се предлага сумата 
от 3500 лв..

Силно представяне на танцов клуб 
„Детелина“ в престижен фестивал

На 9 юни танцов клуб „Де-
телина“ при НЧ «Иван Ва-
зов-1946», кв. Пастир участ-
ва във Националния фол-
клорен фестивал «На сред 

мегдана в Арбанаси» в ед-
ноименното село край ста-
ропрестолния град Велико 
Търново. В изключително ос-
порвана надпревара талант-

ливите добруджанки впе-
чатлиха организаторите с 
автентичността на своето из-
пълнение и заслужено граб-
наха Второ място.

След дъждовете и жаркото 
слънце зелените площи 
отново са на дневен ред

22-ма души работят в Ге-
нерал Тошево по поддръжка 
на парковете, зелените пло-
щи и междублоковите прос-
транства. Голяма част от 
тях са наети по програмите 
за временна заетост към Ди-
рекция „Бюро по труда“. Ос-
новната им работа е свърза-
на с почистване на тревната 
растителност по тротоари, 
градинки, обществени прос-
транства и детски площад-
ки, поливане на зацветени 
алеи, механизирано косене 

на места със значителен чо-
векопоток.

В момента усилията на 
наетите работници са насо-
чени към косене и почиства-
не на гробищния парк в гра-
да, поддържане на прилeжа-
щите площи, както и офор-
мяне на храстовата расти-
телност по околовръстния 
булевард. Тези дейности ще 
продължат през целия ле-
тен сезон, за да може гра-
дът да посреща своите гос-
ти в приветлив вид.

Ден на доброволното 
кръводаряване

„Кръвта е дар за живот. 
Благодарим ви! “, е мотото 
на стартиралата през 2004 
година инициатива 14 юни 
да бъде отбелязан като спе-
циален ден за честване на 
доброволното кръводарява-
не и за изразяване на благо-
дарност към безвъзмездни-
те кръводарители, информи-
ра Националният център по 
трансфузионна хематология.

Дарената кръв няма це-
на, така както приятелство-
то, любовта и човешкия жи-
вот! Световният ден на до-
броволния кръводарител 

има за цел да популяризира 
значението на доброволното 
кръводаряване и да отдаде 
дължимото на даряването на 
кръв от безвъзмездни кръво-
дарители, които ежедневно 
спасяват живота на хиляди 
нуждаещи се хора. Денят се 
отбелязва в цял свят на 14 
юни - рожденият ден на Карл 
Ландщайнер, австрийски би-
олог и лекар, откривател на 
системата за класификация 
на кръвните групи «АВО».

За жалост и тази година 
желаещите да дарят кръв бя-
ха малцина.

Международен фестивал 
на руската песен‘‘УЛЬIБКА‘‘

На 7 юли село Дъбовик за 
трети път ще бъде домакин 
на Международен фестивал 
на руската песен‘‘УЛЬIБКА‘‘

Фестивалът се организира 
от Община Генерал Тошево, 
Кметство Дъбовик, Народно 
Читалище „Дора Габе-1940”, 
село Дъбовик, руски клуб 
”Берьозка”, град Добрич, На-
ционално движение „Русо-
фили”, с подкрепата на Ге-
нералното консулство на Ру-
ската федерация град Ва-
рна.

Основната цел на музи-
калната проява е популяри-
зиране на руската песен и 
утвърждаване ролята на чи-
талищата за развитието на 
фолклорното, танцово и му-
зикално - певческо изкуство 

в съвременния живот .
В провеждането на фести-

вала могат да вземат учас-
тие певци, инструмента-
листи, танцьори, разказва-
чи, певчески и танцови със-
тави, оркестри и ансамбли 
от всички възрастови групи, 
които изпълняват руски пес-
ни и танци. Фестивалът няма 
конкурсен характер.

За участие във фестива-
ла се подават заявки. Те 
се приемат най-късно до 
06.07.2018 г. по електрона 
поща - marina_yan@abv.bg / 
parveva@abv.bg или адрес: 
НЧ „Дора Габе - 1940“, село 
Дъбовик 9551, община Ген. 
Тошево. Повече информа-
ция можете да получите на 
тел. : 0898379691

Искрена благодарност
Земеделският произво-

дител от с. Кардам Михаил 
Герасимов изказва искре-
ни благодарности на огне-
борците Иван Петков, Ми-
лен Захов и Илиян Иванов 
за проявената бърза реак-
ция и смелост в потушава-
нето на пожар в пшенична 

нива. По думите на Михаил 
Герасимов своевременната 
и адекватна намеса на по-
жарникарите е спасила уни-
щожаването на цялото по-
ле с пшеница, което е око-
ло 200 дка.

На снимката: момент от 
гасенето на огъня

Продължава от стр. 1
При пенсиониране учите-

ли и директори ще получа-
ват 10,5 работни заплати, а 
8,5 заплати получават непе-
дагогическите специалисти, 
при отработени 10 години в 
системата на предучилищ-
ното и училищно образова-
ние. Педагозите пък получа-
ват вече задължително три 
допълнителни плащания на 
знаковите за учителството 
дати: 24 май, 15 септември и 
1 ноември.

Значението на квалифи-
кацията на учители и дирек-
тори е гарантирана с нара-
стване на 1,2% от годишните 
средства за работна запла-
та на педагогическия персо-
нал. Допълнителното запла-
щане е увеличено с над 30% 
на професионално квалифи-
кационните степени. Това 
реваншира малката разли-
ка между учителските и ди-
ректорските заплати. Пари-

те, които ще бъдат отпуска-
ни за представително облек-
ло на учителите и директо-
рите е 430 лева, а сумата за 
работно облекло на непеда-
гогическите кадри се увели-
чава на 300 лева.

Синдикалистите поемат 
ангажимент да работят за 
подобрение в работата в сек-
тор образование. Социални-
те партньори се ангажират 
да работят в посока намаля-
ване на преподавателската 
норма на учителите; намаля-
ване броя на децата и учени-
ците в група и клас за по-до-
бро качество на образовани-
ето; увеличаване на броя на 
непедагогическия персонал 
и подпомагащи учителя пе-
дагогически длъжности; от-
стояване авторитета на учи-
теля и недопускане на агре-
сия към учителя и персонал; 
регламентиране и отстоява-
не на права и задължения на 
ученици и родители.

Минималната учителска
заплата става 920 лв.

„Да се влюбиш в училище“ 
отново и отново

На 13 юни в народно чи-
талище „Светлина - 1941“ 
се проведе тържествения 
концерт на професионална 
гимназия по земеделие „То-
дор Рачински“ „Да се влю-
биш в училище“.

Концертът бе открит с 
благодарности към хора-
та, които са направили въз-

можно неговото осъществя-
ване, начело с директора 
на гимназията Кристияна 
Иванова. След това учени-
ците бяха подготвили бога-
та програма, с която пока-
заха, че освен знания учи-
лището, в което учат, раз-
вива техните таланти и въз-
можности.

Област Добрич ще получи 17 300 лв.
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Извърши се деакаризация 
на зелените площи в града

Както всяка година, та-
ка и тази, Община Генерал 
Тошево създаде необходи-
мата организация, за да се 

обработят зелените площи 
/паркове и детски площад-
ки/ срещу акари. За пред-
пазване от кърлежи през 

периода, в началото на ми-
налата седмица с препа-
рат Бандит 10 ЕВ- 0,1-1 %, 
бяха обработени Центра-
лен градски парк, Парка с 
паметника на Стефан То-
шев, Тренировъчно игри-
ще, Гробищен парк, Пар-
ка с паметника на загина-
лите във войните, зелени-
те площи около „Гайката“ , 
зелените площи и детските 
площадки по улижите „Ди-
митър Благоев» 34, ул. „Ст. 
Милев», „П. Д. Петков“, 
„Ив. Вазов“, „В. Койчев“, 
„Калиакра», както и тази в 
кв. Пастир.

Смях и весели уроци в 
Патиланско царство

Вече трета седмица по-
вече от 80 деца от община 
Генерал Тошево посеща-
ват Лятна академия „Пати-
ланци“, където освен, че ос-
мислят свободното си вре-
ме през лятната ваканция, 
малчуганите се забавляват 
на воля. Акцент в програ-
мата през миналата седми-
ца бяха карнавалът, в който 
децата се преобразиха като 

любими герои, както и дъл-
гоочакваното посещение 
в Исторически музей. За-
ниманията на малките то-
шевци продължават с пъл-
на сила през юли и август. 
Патиланците ще се насла-
дят на вкуснотии в „Малкия 
готвач“, ще премерят сили 
в „Бързи, смели, сръчни“, 
подготвят индианско пар-
ти и пижамено парти. С го-

лям интерес очакват и пър-
вото провеждане на ини-
циативата „Моята профе-
сия мечта“ и „Игрите - вче-
ра, днес и утре“. Но изнена-
дите не свършват със това, 
организаторите на лятно-
то училище отново са под-
готвили екскурзия до инте-
ресно място, както и посе-
щение на кино с пуканки и 
лакомства в ръка.

Съборът край язовир Дрян ви очаква
Тази неделя, 24 юни, ще 

се проведе поредното из-
дание на фолклорния съ-
бор „Край язовир Дрян“. По 
последни данни, любез-
но предоставени от дома-
кините на мащабната проя-
ва, в шестия събор ще взе-
мат участие 50 състава, 58 
индивидуални изпълнители 

и 6 дуета. Ще бъдат пред-
ставени 3 обичая, характер-
ни за Добруджа, а 7 участ-
ника за проявили желание 
да се представят с харак-
терните за празника еньов-
ски венци. Жури в състав: 
Стоян Господинов - главен 
художествен ръководител 
на ПФА „Добруджа“, Христо 

Стефанов - музикален педа-
гог в СУ „Климент Охридски“ 
и Иванка Русева - солист в 
ПФА „Добруджа“, ще опре-
делят най-добре предста-
вилите се състави във фол-
клорния празник.

Специални гости на фес-
тивала ще бъдат музиканти-
те от оркестър „Еделвайс“.

Предстоят срещи на ученици с 
работодатели в рамките на проект

През месец юни започ-
ват поредните дейности 
по проект „Слушам, обра-
зовам се, действам и чета 
в мрежа”, а именно срещи-
те на ученици с работода-
тели от общината. На тези 
срещи всеки работодател 
ще представи бизнеса си 
и професиите, които имат 
реализация на пазара на 

труда към настоящия мо-
мент. Тази дейност цели да 
ориентира младите хора 
към избор на професия с 
оглед търсенията на паза-
ра на труда и реализация 
в родния град и община. 
След това предстои деца-
та да посетят двама рабо-
тодатели на място и да се 
запознаят на живо с всич-

ко научено на семинарите.
ПРОЕКТ LEARN „Слу-

шам, образовам се, дейст-
вам и чета в мрежа” е на 
стойност 316 351,84 евро 
и се финансира от Евро-
пейския съюз чрез Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие по програма 
Interreg V-A Румъния-Бъл-
гария.

Хубавото юнско време изкара навън осмокласниците от специалност „Интериорен ди-
зайн“ в ПГЗ „Тодор Рачински“ да чертаят емблематични сгради в центъра на града. За то-
зи урок те се бяха спрели на читалището.

В ъ з п о м и н а н и е
На 30 юни се навършва 

една година от смъртта на

Наташа 
Стефанова 

Стоева
на 59 години

Знаем къде замина, но все мислим за теб!
Знаем, че няма да се върнеш, но все те чакаме!
Знаем, че е завинаги, но няма да престанем да те оби-

чаме!
 От семейството

Обява на Общината
Община Генерал То-

шево обявява конкурс за 
длъжността „Директор на 
Исторически музей - Ге-
нерал Тошево”. Крайният 
срок за подаване на доку-
менти е до 16:00 часа на 6 
юли 2018 г. Пълният текст 
на обявата е публикуван 
на сайта на Общината и 
в брой 23 и 24 на вестник 
„Добруджански глас”.

Изгодни ферти
ПРОДАВАМ апарта-

мент, идеален център, 
ул. „Станьо Милев” №2, 
блок 2, ап. 10, ет. І, сани-
ран блок. Справки на тел. 
0882/521-030.

ПРОДАВАМ апарта-
мент в центъра на Гене-
рал Тошево, ул. „Трети 
март” №10, вх. „Б”, тухла, 
отлично състояние. Цена 
по споразумение. Справ-
ки на тел. 0889/993-831 и 
0887/154-845.

ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Генерал 
Тошево, ул. „Димитър 
Благоев” №7 „а”. Справки 
на тел. 0877/396988.

ПРОДАВАМ вто-
ри етаж от къща на ул. 
„Дружба” в Генерал То-
шево. Справки на тел. 
0887/273-880.

ТЪРСЯ квартира, тел. 
0894/062-745

Вокална група „Палитра“ 
завладя очарователния Созопол

Един от най-красивите 
фестивали за стара град-
ска песен „Красив роман е 
любовта“ се проведе  в Со-
зопол през почивните дни. 
Музикалната проява, пос-
ветена на любовта, роман-
тиката и нежните чувства 
между хората отново събра 
край морето състави от ця-
лата страна. Сред тях очак-

вано изпъкна Вокална гру-
па „Палитра“ от Генерал То-
шево, която завоюва първо 
място и впечатли публика-
та с прекрасните си изпъл-
нения.  Съставът с ръково-
дител  Любомир Чимширов 
е сред емблемите на наша-
та община и за пореден път 
доказа, че първото място му 
отива.


