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Много смях и веселие навръх Бабинден
Първият ден на изминала-

та седмица дойде с един ху-
бав повод за празнуване. По-
точно с повод за отдаване на 
почит на едни от най-важни-
те хора при появата на новия 
живот - бабите в миналото и 
акушерите и гинеколозите.

На 21 януари отбелязахме 
Бабинден. От 1951 година 
този ден официално е обя-
вен за професионален праз-
ник на родилната помощ и на 
всички акушери и гинеколо-
зи. На Бабинден се почитат 

бабите-акушерки, които в ми-
налото са помагали на жени-
те да родят. Според обичая 
всяка жена, която се е полз-
вала от услугите на бабата, 
при раждането на рожбата 
си е отивала в дома й, поли-
вала й е ритуално вода, за да 
си измие ръцете, дарявала я 
е със сапун и нова бяла кър-
па. В някой краища на Бъл-
гария към тези дарове са до-
бавяли и риза, чорапи и па-
ри. На този ден бабата оби-
каля всички къщи, в които 

е помагала да се родят де-
ца през годината. Тя дарява 
на децата чорапки, бебешка 
шапчица и най-важното - па-
ричка, вързана на червен ко-
нец. После измива лицето на 
детето, тъй като се вярва, че 
на Бабинден водата, минала 
през бабините ръце, прите-
жава пречистваща сила.

Празникът беше тържест-
вено честван и в община Ге-
нерал Тошево. Освен по клу-
бовете и читалищата на те-
риторията на цялата общи-

на, официално събитие има-
ше и в сградата на Общинска 
администрация. Там кме-
тът Валентин Димитров поз-
драви гостите от клубовете 
на пенсионера в града и бе-
ше закичен с китка здравец 
от бабите. Бабите наляха 
на градоначалника блага ра-
кия, която се пие за здраве. 
На тържеството беше поз-
дравен и акушер-гинеколо-
гът Иван Тодоров Иванов - 
доктор с дългогодишен стаж 
и опит.

По различните клубове на 
пенсионера в селата, бабите 
спазиха обичая и направиха 
ритуално измиване на ръце-
те на най-възрастната жена. 
Според традициите майките 
с деца отиват на чешмата да 
налеят прясна вода. В котле-
то с водата пускат стрък бо-
силек или здравец. Вземат 
калъп сапун и една нова кър-
па и се отправят към дома 
на бабата да й „полеят”. Об-
редното поливане на бабата-
акушерка се извършва под 
плодно дърво в градината, 
върху дръвника или отпред 
на стълбите. Всяка жена по-
дава на бабата сапуна, поли-
ва й вода да се измие и я да-
рява с пешкира, който е до-
несла. Именно по този начин 
беше отпразнуван Бабинден 
на много места в община-
та. След това бабите седна-
ха край софрата и се поздра-
виха за здраве и дълголетие.

На Бабинден жените от клубовете на пенсионера в града накичиха за здраве кмета на 
общината Валентин Димитров

Най-висок среден успех

Нашата община е
първенец в областта

Учениците от община Гене-
рал Тошево имат най-висок 
среден успех от матурите по 
Български език и литература 
през 2018 г. в рамките на об-
ласт Добрич. Това сочи ана-
лиз на Института за пазарна 
икономика.

Изчисляването на средна-
та оценка на зрелостния из-
пит по български език и лите-
ратура е на база на средните 
оценки за отделните учили-
ща в нея, претеглени спрямо 
броя на явилите се ученици в 
тях. Представени са само да-
нните на матурата по българ-
ски език и литература, тъй ка-
то е задължителна и на нея се 
явяват всички зрелостници.

През 2018 г. само пет общи-
ни са със средна оценка под 
среден 3,00 спрямо 8 таки-
ва общини преди година. Въ-
преки че няма нито една об-
щина със средна оценка над 
5,00, то тази година цели 90 
са с над 4,00, а 15 - с над 4,50 
(от общо 237 общини, където 
са се провели зрелостни из-
пити; в останалите няма ни-
то едно училище с поне един 
явил се ученик). Единствена-
та община със средна оценка 
от матурите по БЕЛ над 4,50 в 
област Добрич е Генерал То-
шево - 4,73.

След това се нареждат Ша-
бла - 4,37, Добрич - 4,30, Ка-
варна - 4,07, Балчик - 3,92, 
Тервел - 3,73, Крушари - 3,44. 
Данните и тази година по-
твърждават извода, че резул-
татите са функция на разме-
ра на общината, като по-го-
лемите училища в по-голе-
мите общини в общия случай 
постигат по-добри резулта-
ти. Изключения правят само 
общините, в които се явяват 
много малко ученици, но там 
резултатите се менят доста 
повече от година на година. 
Обратно, най-големите об-
щини - София-столица, Плов-
див, Варна, Бургас, където са 
разположени и водещите учи-
лища в страната, неизменно 

се нареждат и сред водещи-
те по среден резултат.

Сравнението спрямо 2017 
г. сочи, че повечето общи-
ни не изменят значително 
своя резултат, като само 87 
от тях са се представили по-
зле спрямо предишната го-
дина, при това повечето не 
са загубили над 10-15 сто-
тни. Много малко са и значи-
телните подобрения обаче, 
като с над 50 стотни спрямо 
2017 г. средната си оценка по 
БЕЛ са повишили едва 8 об-
щини, но нито една от тях не 
е с голям брой зрелостници. 
С други думи общият извод 
би могъл да бъде единстве-
но, че представянето на зре-
лостниците на двете послед-
ни сесии не се е променило 
значително, но там, където 
има промяна, тя е по-често 
към (малко) по-добро.

Рано е да се каже дали ми-
налогодишните изменения в 
модела на финансиране на 
училищата са довели до ня-
какви изменения в резулта-
тите на зрелостниците. Пред-
вид, обаче, че те само изме-
нят баланса на количествени-
те аспекти в разходните стан-
дарти, но не въвеждат качест-
вен елемент в определянето 
им, няма причина да очаква-
ме те да се отразят значител-
но на постиженията на уче-
ниците. Другата значителна 
промяна в политиката спря-
мо училищното образование - 
повишаването на учителските 
заплати - също не е ключова 
за подобряването на крайните 
резултати, ако съдим от пре-
дишни анализи на PISA. От 
една страна това е така, поне-
же като цяло връзката между 
двата показателя по принцип 
е доста слаба, а от друга - за-
щото скорошните покачвания 
в България представляват не 
толкова увеличение, колкото 
нормализация спрямо сред-
ните за страната заплати.

/По материали от
областните медии/

ОМС в града набира
нови кадри за екипа си

Общински младежки съ-
вет - град Генерал Тошево 
набира момичета и момче-
та от 7 до 11 клас, които да 
допринесат със своето вре-
ме, мотивация и идеи за об-
лика на нашия екип и да го 
направят още по-добър!

Желаещите трябва да 
имат желание съвместно 
да работят за подобрява-
нето на облика на Генерал 
Тошево чрез много младеж-
ки дейности, сред които са и 
организирането на събития, 

концерти и най-различни 
младежки инициативи, със-
тоящи се в града ежегодно.

Сред големите положи-
телни страни на това човек 
да е част от подобна орга-
низация са новите запоз-
нанства, придобиването на 
много умения, които не ус-
пяват да се развият в учи-
лище, както и отделяне-
то на лично време за нещо 
ползотворно в граждански 
аспект.

Очакваме Ви!

Ново споразумение за
предоставяне на социални
услуги в домашна среда

От 1 януари 2019 година е 
в сила Споразумение между 
Община Генерал Тошево и 
Агенция за социална полити-
ка за предоставяне на соци-
ални услуги в домашна сре-
да. Във връзка с изпълнение 
на ПМС №344/21.12.2018 г., 
Община Генерал Тошево и 
Агенция за социална поли-
тика сключиха Споразуме-
ние №ФС01-0527/28.12.2018 
г. за финансиране на соци-
ални услуги, предоставя-
ни в домашна среда: „Личен 
асистент“, „Социален асис-
тент“ и „Домашен помощ-
ник“ със срок на изпълнение 
31.08.2019 година, на стой-
ност 209 168,00 лева.

С изпълнение на дейност-
ите заложени в Споразуме-
нието, Община Генерал То-
шево за поредна година га-
рантира непрекъснатост на 
предоставяните социални 
услуги на потребителите, за 
които е извършена социална 
оценка по правилата на опе-

рация „Независим живот“. 
Целева група на тази услуга 
са хора с увреждания и лица 
над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване.

Предоставяните почасови 
социални услуги са за лична 
помощ, комунално- битови 
дейности и за социална под-
крепа. Услугите са предос-
тавяни чрез „Център за по-
часово предоставяне на ус-
луги в домашна среда - Ге-
нерал Тошево” от общо 57 
лица, работещи по трудово 
правоотношение като личен 
асистент, домашен помощ-
ник и социален асистент на 
територията на цялата об-
щина.

Общината осигурява съ-
финансиране в размер на 
18 309,00 лева за издръжка 
на „Център за почасово пре-
доставяне на услуги в до-
машна среда - Генерал То-
шево” и фонд работна за-
плата за управител и социа-
лен работник.

КратКи новини
На 31 януари (четвъртък) 

от 10:30 часа в залата на III 
етаж на Общинска админи-
страция ще се проведе по-
редната среща от иници-
ативата „Попитай кмета”. 
В рамките на кампанията 
всички желаещи ще могат 
да зададат своите въпро-
си и да представят предло-
жения, свързани с общест-
вения живот към кмета на 
общината Валентин Дими-
тров. Въпроси ще могат да 
се задават и предварител-
но на електронната поща на 
Община Генерал Тошево - 
mail@toshevo.org. Паралел-
но с това ръководството ще 
представи актуалните зада-
чи за месеца и ще анонси-
ра предстоящите проекти и 
събития.

***
На 2 февруари (събота) 

НЧ „Светлина - 1941” ще 
приеме постановката „Ан-

тихрист” на „Нов театър - 
НДК” - София. Спектакъ-
лът е с начален час 18:00 а 
в ролите на Еньо, Арма, Па-
триарх Евтимий и Теофил 
ще се превъплътят позна-
тите актьори от телевизи-
онния екран Любомир Кова-
чев, Елена Петрова, Нико-
лай Сотиров и Веселин Ка-
лановски.

***
Областният съвет на 

БЧК-Добрич започва Опе-
рация “Предоставяне на 
индивидуални пакети хра-
нителни продукти 2017-
2019”. Помощите ще се раз-
дават са на най-нуждае-
щите се лица и включват 
16 продукта на обща стой-
ност 53.10 лева. Раздава-
нето на хранителните па-
кети ще продължи по гра-
фик до 28 февруари, като 
в Генерал Тошево започва 
от 1 февруари.

Акценти:
	Набират се студенти за работа в Германия - стр. 2
	Грипът не ни подмина - стр. 3
	Нови схеми за телефонни измами - стр. 3
	Заслужено признание - стр. 4
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„Заедно можем да продължим”

Удължен е срокът за реализация на
три от дейности по проекта

С допълнително спора-
зумение към договор № 
BG05М90Р001 - 2.004-0012-
СО3 от дата 23.10.2018 е 
удължен срокът за реализа-
ция на проект „Заедно можем 
да продължим“ по Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“, процедура 
„Услуги за ранно детско раз-
витие“. С допълнителния бю-
джет в размер на 93 137, 62 
лв. са обезпечени дейност-
ите „Здравна консултация“, 
„Предоставяне на психоло-
гическа подкрепа и консулти-
ране на бъдещи и настоящи 
родители за формиране и 
развитие на родителски уме-
ния“ и „Допълнителна подго-
товка за равен старт в учили-
ще“ през цялата 2019 година 
- до 31 декември 2019.

По този проект се рабо-
ти от 2016 година като свое-
образно продължение на ве-
че реализираните услуги „С 
грижа за нашите деца”. Ед-
на от тези услуги е здравна 

консултация за деца чрез ре-
довно наблюдение на здрав-
ното, физическото и психо-
моторното развитие на бебе-
тата и децата. Мобилна гру-
па от специалисти - педиа-
тър, стоматолог, медицинска 
сестра и медиатор обслуж-
ват двата центъра по проек-

та. Мобилната група посеща-
ва и всички детски градини 
в общината и при необходи-
мост извършва посещения в 
отделни семейства. По пред-
варителен график мобилен 
екип от специалисти, съста-
вен от акушерка, медицинска 
сестра, гинеколог, педиатър, 

социални работници, юрист 
и психолог, се работи по ре-
шаване на конкретни про-
блеми, свързани с отглеж-
дане на децата. През летния 
период по всяка вероятност 
ще бъде организирано лят-
но училище за допълнителна 
подготовка на деца за равен 
стaрт в училище.

Целта на услугата е пре-
венция на детската заболе-
ваемост, смъртност, редовно 
наблюдение на здравното, 
физическото и психомотор-
ното развитие на бебетата и 
децата, както и създаване на 
здравна и дентална култура 
в ранна детска възраст.

„Признателност”
През годините Гали-

на Младенова участва в 
три поетични алманаха на 
дружество „Добруджанско 
слово” - град Генерал То-
шево. Редакцията на вест-
ник „Добруджански глас” 
публикува един от ембле-
матичните й стихове в ней-
на памет.
Духна вятър и довя 

момиче
от балкана в ширното поле.
Беше майски ден, то бе накичено
с цвят и слънце, а едно градче,
кротко като лястовица бяла,
нежно под крилото си го скри.
То дойде за обич закопняло,
едно момиче - хиляди мечти.
И след тях момичето затича,
гони ги до днес, не са една,
много са мечтите, а момичето
отдавна се превърна във жена,
и край него три деца, три птичета,
звънко чуруликат нощ и ден.
Вярвам, ще познаете момичето,
то се казва също като мен.
А градчето бяло все тъй кротко
заедно със мен върви във крак,
то познава моята походка,
знае и защо съм тук и как.
И затуй, че пази ме до днеска
в бурно време и в спокойни дни,
аз му подарявам мойте месни
и го нося тук в сърцето си.

Жени от клубовете на пенсионера в селата от община 
Генерал Тошево си спретнаха хубав празник за Деня на ро-
дилната помощ - Бабинден. На всички места, където баби-
те празнуваха, беше спазен обичаят да бъдат измити ръ-
цете със сапун на най-възрастната жена и да им бъде по-
дадено бебе (кукла) в ръце. По време на празненствата ня-
кои от жените разказаха истински истории от своя живот 
за изражданията на децата по домовете в селата и роля-
та на тогавашните баби-акушерки. Накичени с китки от 
здравец жените празнуваха цял ден с много народни пес-
ни и веселие.

Лоши прогнози за
реколтата от пшеница

Климатични предизвика-
телства застрашават рекол-
тата от пшеница в Добруджа. 
Опасенията на фермерите 
са, че през новия стопански 
сезон добивите ще са значи-
телно по-малки. Един от фак-
торите за това е неравномер-
ното поникване след продъл-
жителната суша през лятото 
и есента и последвалите на-
падения от неприятели и бо-
лести.

Годината е стартирала 
трудно и така и продължа-
ва. Картината в региона, кой-
то обхваща Генерал Тошево, 
Крушари, Тервел и община 
Добрич е различна. Пробле-
мът е, че ситуацията не вър-
ви към подобрение.

Не е изключено в отдел-
ни масиви на Добруджа да се 
провалят площите с пшеница.

В същото време на борсо-
вите пазари се отчита леко 
повишение в изкупната цена 
на пшеницата. Повишаване-
то е на средните изкупни це-
ни на хлебната и фуражната 
пшеница и слънчогледа. Тон 

хлебна пшеница се търгува 
в момента на цена от 340 лв/
тон, докато в началото на ме-
сеца цената е била 336 лв/т. 
При фуражната пшеница има 
покачване с 4 лева - от 317 на 
321 лв/тон, а при слънчогле-
да с лев - от 534 на 535 лв/т. 
Няма промяна при изкупната 
цена на ечемика и царевица-
та, които продължават да се 
търгуват на нива от 355 и 265 
лв/тон.

Статистиката отчита 40 % 
изменение на годишна база 
при изкупната цена на ече-
мика. В началото на 2018 
г. той се е търгувал на це-
на от 252 лв/тон. Сериозен 
ръст в сравнение с преди ед-
на година има и при хлеб-
ната и фуражната пшеница. 
В началото на януари 2018 
г. хлебното зърно е струва-
ло 281 лв/тон, а фуражното 
- 268 лв/т. Понижение в це-
ните в сравнение с минала-
та година има при царевица-
та и слънчогледа, които тога-
ва са изкупувани на цени от 
270 лв/тон и 550 лв/тон.

Грипът не ни подмина
През миналата седмица 

бяха преустановени учебни-
те занимания на територия-
та на цялата община Гене-
рал Тошево. Решението дой-
де след регистрираната ви-
сока заболеваемост от ОРЗ 
и грип в област Добрич и със 
заповед на директора на Ре-
гионалната здравна инспек-
ция беше обявена грипна 
епидемия. Учебни занима-
ния нямаше цяла седмица - 
от 21 до 25 януари.

По препоръка на здравна-
та инспекция детските ясли и 
градини продължиха работа 
със засилени противоепиде-
мични мерки.

В края на седмицата грип-
ната епидемия беше завла-
дяла половин България, като 
общо 16 области бяха обяви-
ли извънредни мерки заради 
грипа. Затворените учили-
ща в страната бяха над 1000, 
а притесненията на хората 
идваха от това, че на някои 
места учебните занятия ве-
че трябваше да бъдат под-
новени, въпреки че в дейст-
вителност ситуацията оста-
ваше тежка и пикът на грипа 

все още не беше достигнат.
В усложнената ситуация от 

Министерството на здравео-
пазването припомниха начи-
ните за предпазване от грип. 
За предпазване от заразява-
не с нов или сезонен грип, 
най-важно е да се избягват 
контакти с болни хора и да 
се спазва добра лична хиги-
ена. Това включва:

- често измиване на ръце-
те с вода и сапун;

- използване на дезинфек-
циращи кърпички за едно-
кратна употреба на спиртна 
основа;

- закриване с ръка на уста-
та и носа при кихане или ка-
шляне;

- носене на маска на лице-
то;

- избягването на търкането 
на очи с мръсни ръце;

- често проветряване на 
въздуха в затворени поме-
щения;

- редовно дезинфекциране 
на повърхностите в затворе-
ните помещения;

- измиване и дезинфекци-
ране на играчките за малки-
те деца.

Набират се студенти за работа в Германия
Агенцията по заетостта 

стартира тазгодишния прием 
на документи за ваканцион-
на заетост на български сту-
денти в Германия, като за ля-
тото на 2019 г. тя ще е по до-
говореност с Федералната 
агенция по труда - Кьолн. Же-
лаещите да се възползват от 
възможността могат да пода-
ват заявления по образец до 
15 февруари 2019 г. в бюрото 
по труда, на чиято територия 
се намира висшето учебно за-
ведение (в т.ч. клон/филиал), 
в което се обучават.

Изискванията към кандида-
тите са да бъдат български 
граждани на възраст между 

18 и 35 години, да са студен-
ти в български висши учеб-
ни заведения в редовна фор-
ма на обучение и да не са по-
следен курс на семестриално 
обучение. Младежите трябва 
задължително да имат добри 
познания по немски език и да 
са готови най-малко два ме-
сеца да работят в Германия.

Предложенията за рабо-
та са в сферата на селско-
то стопанство, хотелиерство-
то и ресторантьорството (сер-
витьори, камериерки, барма-
ни, помощен персонал в кух-
ня, общи работници), фирми 
за почистване на помещения 
и индустриални обекти, вери-

ги за бързо хранене, както и 
германските пощи.

В заявлението си кандида-
тите трябва да декларират, 
че са изучавали немски език 
най-малко 3 години, като ези-
ков изпит няма да бъде пола-
ган. Трябва да посочат още, 
че са свободни от други анга-
жименти по време на офици-
ално обявената за всяко учи-
лище лятна ваканция, както 
и че притежават необходи-
мите средства да финанси-
рат заминаването си за Гер-
мания. Кандидатите следва 
да предоставят и попълнено 
уверение за студент по об-
разец, заверено от висшето 

училище, в което се обуча-
ват. Документите на поимен-
но избраните за ваканцион-
на заетост студенти ще бъ-
дат подадени от германски-
те работодатели директно в 
Централата за чуждестранно 
и специализирано посредни-
чество -Бон.

Информация относно пъл-
ните условия и документи за 
кандидатстване желаещите 
могат да получат в Информа-
ционния център на Агенция-
та по заетостта на тел. 02/980 
87 19, на сайта на агенцията, 
както и в бюрата по труда по 
местонахождение на висшето 
училище.

Почина Галя Младенова
На 23 януари на 58-го-

дишна възраст, след про-
дължително боледуване, 
ни напусна дългогодишни-
ят, талантлив и всеотда-
ен директор на ДГ „Първи 
юни” - град Генерал Тоше-
во - Галина Младенова Же-
лева.

Тя е родена в село Ма-
лорад, област Враца на 
12.10.1960г. След като за-
вършва средното си обра-
зование, прави първите си 
стъпки като нередовна учи-
телка в село Пет могили, 
област Шумен, в местна-
та детска градина. Висше-
то си образование завърш-
ва във ВПИ - град Благо-
евград със специалност 
„Предучилищна педагоги-
ка”. През 1995 година за-
почва работа като учител 
в ДГ „Първи юни” - град Ге-
нерал Тошево, а през 1998 
година, след като печели 
конкурс, става директор на 
детското учебно заведе-
ние. В последствие Галина 
Младенова се превръща и 
в най-дългогодишният ди-
ректор на детската градина 
- ръководи цели 20 години.

През всичките тези годи-
ни тя е организирала и ръ-
ководила множество неза-
бравими празници и бла-
готворителни концерти. 
Под нейно ръководство 
възпитаници на ДГ „Пър-
ви юни” са участвали в раз-
лични конкурси и фестива-
ли, връщайки се от там с 
награди и грамоти от при-
зови места.

През 2013 година за все-
отдайната си работа, Гали-
на Младенова е наградена 
за „Учител на годината”.

Отиде си един досто-
ен и добър човек! Загуби-
хме ерудиран и авторите-
тен учител, сърдечен и от-
зивчив колега, образец за 
ръководител и пример за 
всички нас!

Тя беше Личност и Човек 
с огромна душа, сърце, си-
ла и интелект. Изключител-
но състрадателна, жизнена 
и борбена личност. Няма 
незаменими хора, но има 
хора, на които местата им 
остават празни. Завинаги.

Поклон пред паметта й.
От колектива на ДГ 

„Първи юни”
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Баскетболно първенство

Спортната зала прие двубоите от
Зона „Добруджа” при подрастващите

И през тази година, град Ге-
нерал Тошево ще бъде до-
макин на редица кръгове от 
шампионата по баскетбол за 
момичета и момчета в Зона 
„Добруджа” в различните въз-
растови групи. Подновяването 
на спортно-състезателен се-
зон започна още на 20 януари 
след зимната пауза и ще про-
дължи до края на месец май.

През първия месец от го-
дината вече се състояха два 
кръга в спортната зала на СУ 
„Н. Вапцаров” в различните 
възрастови групи. Първо на 
20 януари се проведе кръг от 
груповата надпревара за юно-
ши до 19 години в Зона „Доб-
руджа/Мизия” за разпределя-
не местата от 6 до 10, а сед-
мица по-късно се проведе и 

кръг при момчета до 12 годи-
ни в Зона „Добруджа” за раз-
пределяне местата между 11 
и 18 в групата.

В първия състезателен уик-
енд отборът, воден от треньо-
ра Стойо Стоев „Спортбаскет 
ГТ” - Генерал Тошево записа 
две победи - съответно над 
тимовете на „Кария” (Шабла) 
с 73:25 и „Лудогорец” (Раз-
град) с 61:57.

Във втория състезателен 
уикенд - на 27 януари момче-
тата на „Спортбаскет ГТ” до 
12 години изиграха две срещи 
- с тимовете на „Лудогорец” 
(Разград) и „Вълци” (Разград) 
(резултатите не са налични, 
тъй като двубоите се играха 
след редакционното приключ-
ване на броя).

о Б Я в а
Министерството на отбраната и  

Военно окръжие II степен - град Добрич,
Обявяват за всички български граждани, отговарящи на 

изискванията на чл. 59 от ЗОВС на РБ, желаещи да полу-
чат военна подготовка, в организираните от Министерство-
то на отбраната курсове, че времето, мястото и продължи-
телността на курсовете през 2019г. са, както следва:

НАЧАЛНА ПОДГОТОВКА
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - Пле-

вен - начало на курса: 11.03.2019г. и 30.09.2019г; край на 
курса: 05.04.2019г. и 26.10.2019г.;

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Общовойскови“ - Вели-
ко Търново - начало на курса: 13.05.2019г. и 24.06.2019г.; 
край на курса: 07.06.2019г. и 19.07.2019г.;

3. НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и 
КИС“ - Шумен - начало на курса: 26.08.2019г.; край на кур-
са: 20.09.2019г.

4. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна - начало на курса: 
15.07.2019г.; край на курса: 09.082019г.

СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА
1. НВУ „Васил Левски“, факултет „Общовойскови“ - Ве-

лико Търново - начало на курса: 08.04.2019г.; край на кур-
са: 19.04.2019г.;

2. НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и 
КИС“ - Шумен - начало на курса: 03.06.2019г. и 09.09.2019г.; 
край на курса: 14.06.2019г. и 20.09.2019г.;

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна - начало на курса: 
12.08.2019г.; край на курса: 30.08.2019г.

Желаещите да участват в курса български граждани без 
военна подготовка, следва своевременно да подадат заяв-
ление във военно окръжие - Добрич.

Повече информация за условията и реда за кандидат-
стване, може да получите от офиса за водене на военен 
отчет към общината или на телефон: 0888 321 253, как-
то от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.comd.
bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от 
формулярите и подробностите за кандидатстване са изло-
жени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, 
ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите до-
кументи.

„Вино и любов,
любов и вино”

Народно читалище „Свет-
лина 1941” - Генерал Тоше-
во, обявява конкурс за сти-
хотворение и проза на те-
ма „Вино и любов, любов 
и вино”. Всеки желаещ над 
16 години може да участва 
в конкурса с една творба до 
една страница в три екзем-
пляра. За безпристрастност 
на конкурса, молим адреса, 
имената, телефон, e-mail да 

бъдат записани на отделен 
лист.

Крайният срок за приема-
не на творбите е 7 февруа-
ри 2019 г. в читалището на 
адрес: Народно читалище 
„Светлина 1941”, Генерал 
Тошево, ул. „Васил Апри-
лов” №5. Отличените твор-
би ще бъдат наградени на 
14 февруари на традицион-
ното зарязване на лозите.

Покана за събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светлина 
1941” в Генерал Тошево, на 
основание чл.15, ал.1 от За-
кона за народните читали-
ща, свиква на 11 февруари 
2019 г. от 17:30 часа в за-
лата на читалището отчет-
но-изборно събрание при 
следния дневен ред:

1. Отчет на настоятел-
ството за дейността на На-
родно читалище „Светлина 
1941” за периода 2018 г.

2. Отчет на проверител-
ната комисия за периода 

2018 г.
3. Приемане на бюджета 

на читалището за 2019 г.
4. Приемане на насоки 

за работата на читалището 
през периода 2019-2021 г.

5. Приемане на културния 
календар на читалището за 
2019 г.

6. Определяне размера 
на членския внос.

7. Избор на ръководни 
органи на читалището - на-
стоятелство, председател и 
проверителна комисия.

8. Текущи.

изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

дворно място с вода в квар-
тал Пастир. Справки на тел. 
0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0889/203-819.

ПРОДАВАМ апартамент 

(ІІ етаж) в Генерал Тоше-
во, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

ПРОДАВАМ апартамент 
в Генерал Тошево, ул. „Тре-
ти март” №10, вх. Б. Справ-
ки на тел. 0887/154-845 и 
0889/993-831.

Нови схеми за
телефонни измами

От Районно управление 
на МВР - град Генерал То-
шево предупреждават за но-
ва вълна с телефонни изма-
ми. Ало-апашите вече рабо-
тят по нова схема, която е 
насочена към самотни жени 
в средна възраст. Този път 
действията се развиват в со-
циалните мрежи на интер-
нет. За опасността сигнали-
зира на специален брифинг и 
комисар Никола Пенчев - ди-
ректор на ОД на МВР - град 
Добрич.

Самата интернет изма-
ма може да отнеме и месец-
два. По скайп или в социал-
ните мрежи с набелязаната 
жертва се свързва мъж, кой-
то се представя за богат чуж-
денец. След като в продъл-
жение на няколко разговора 
спечелва доверието на же-
ната, той обещава да й пра-
ти колет от чужбина със скъ-
пи вещи и ценности, но иска 
средства за митнически так-
си.

Най-лошото в тези случаи 
е, че служителите на реда 
трудно получават доверието 
на потърпевшите. Жертвите 
вярват повече на измамника, 
заради създалата се между 
тях връзка и това пречи на 
разкриваемостта на престъ-
плението.

От полицията предупреж-
дават, че сценариите за из-
мами винаги са различни. 
Остават широко разпростра-

нени и тези, при които се ис-
ка пари за спешна операция 
или за освобождаване от 
арест на водач, предизвикал 
пътен инцидент със загинал 
човек, или за освобождава-
не на колетна пратка от чуж-
бина.

„В случаите на телефонни 
измами съветваме да се пре-
късне разговора и да се на-
прави опит за връзка с род-
нината, чието име е замесе-
но в схемата, или с друг бли-
зък или съсед”, напомнят от 
полицията.

В никакъв случай при по-
добни телефонни обажда-
ния от непознати, предста-
вили се за лекари, адвокати, 
полицаи или роднини, не би-
ва да се предприемат раз-
плащания чрез трети лица, 
понякога и чрез услужливо 
изпратени шофьори на так-
симетрови автомобили. Та-
кова настояване за дава-
не на пари по този начин е 
сигурен белег за измама. И 
още един съвет - при всяко 
съмнително обаждане, пре-
ди да се предприеме какво-
то и да е било по изпълне-
ние на исканията на теле-
фонния измамник, трябва 
да се посъветваме с близ-
ки хора, на които със сигур-
ност знаем телефонните но-
мера, както и да се обадим 
на полицейски инспектор по 
местоживеене или на теле-
фон 112.

о Б Я в а
Министерство на отбраната и Военно 

окръжие II степен - град Добрич,
За учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ орга-

низира ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на 
обучение по специалността: „Организация и управление 
на военни формирования на тактическо ниво“ в професио-
нално направление „Военно дело“, редовна форма за при-
добиване на висше образование на образователно-квали-
фикационна степен „Бакалавър“ и по специализации, как-
то следва:

1. Корабоводене;
2. Корабни машини и механизми;
3. Военноморски комуникационни и радиотехниче-
ски системи.

За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записване 
на курсанти по специалността „Организация и управление 
на военни формирования на тактическо ниво“ в професио-
нално направление „Военно дело“, задочна форма по спе-
циализации:

1. „Корабоводене“;
2. „Корабни машини и механизми“ ;
3. „Военноморски комуникационни и радиотехниче-
ски системи“.

За учебната 2019/2020 във ВВМУ се обявява записва-
не на курсанти редовна форма с 6-годишен срок на обу-
чение за придобиване на образователно-квалификацион-
на степен „бакалавър“ по специалността: 1. „Организация 
и управление на военни формирования на тактическо ни-
во“ в професионално направление „Военно дело“ и по спе-
циалност „Медицина“ в МУ Проф. д-р Параскев Стоянов“ - 
Варна.

Повече информация за условията и реда за кандидат-
стване, може да получите от офиса за водене на военен 
отчет към общината или на телефон: 0888 321 253, как-
то от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.comd.
bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от 
формулярите и подробностите за кандидатстване са изло-
жени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, 
ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите до-
кументи.

Празници и годишнини през февруари
01.02.
Св. мъченик Трифон (Три-

фоновден). Празник на бъл-
гарската православна църк-
ва. (Именици: Лозан, Три-
фон).

Ден на лозарите, винарите 
и градинарите.

02.02.
Петльовден - Ихтимя (Ба-

шнувден). Ден на мъжката 
рожба за ромите.

03.02.
Св. Симеон Богоприемец и 

пророчица Анна (Зимен Си-
меоновден). (Именици: Си-

меон, Симона, Мона).
06.02.
75 г. от смъртта на гене-

рал Кирил Ботев, български 
революционер и военен де-
ец, брат на Христо Ботев.

07.02.
55 г. от първото турне на 

“Бийтълс” в САЩ (1964).
08.02.
185 г. от рождението на 

Дмитрий Менделеев (1834-
02.02.1907), руски химик, от-
крил периодичния закон на 
химичните елементи.

09.02.

Международен ден на сто-
матолога.

10.02.
85 г. от рождението на Та-

тяна Лолова, българска ак-
триса.

12.02.
210 г. от рождението на 

Чарлс Робърт Дарвин, ан-
глийски естествоизпитател, 
основоположник на съвре-
менната биология и на уче-
нието за еволюционното раз-
витие на видовете.

14.02.
Световен ден на влюбени-

те.
Ден на лозаря (Трифон За-

резан, по нов стил), свързан 
с народния обичай “зарязва-
не на лозята”. Професиона-
лен празник.

19.02.
145 г. от обесването на Ва-

сил Левски. Почит пред бъл-
гарския национален герой.

20.02.
170 г. от рождението и 95 г. 

от смъртта на Иван Евстра-
тиев Гешов, български поли-
тически и държавен деец , 
икономист.

Уикендите се превърнаха в запазено време за баскетбол 
в нашия град
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 Преди няколко дни кме-
тът на Община Генерал То-
шево Валентин Димитров 
прие Йордан Жечев - дъл-
гогодишен треньор по тенис 
на маса от село Пчеларо-
во. Причина за визитата на 
„най-добрата ракета” в об-
щината беше получаване-
то на наградата „Заслужил 
треньор ветеран” за при-
нос в развитието на спорта. 
Йордан Жечев беше отли-
чен с приза на 20 декември 
миналата година на офици-
алната церемония по връ-
чване на наградите „Спор-
тист на годината” на град 
Генерал Тошево. Бивши-
ят треньор по тенис на ма-
са обаче не можа да при-
съства на събитието и сега 
около месец по-късно полу-
чи своята купа и грамота за 
заслугите си в треньорската 
професия.

Заслужено признание за екипа от ЦСНМП,
изродил бебе в екстремна ситуация

По време на официално-
то тържество по случай Ба-
бинден кметът на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров награди дежур-
ния екип от ЦСНМП – Гене-
рал Тошево, в състав: Дими-
тър Алексиев – медицински 
фелдшер, Димитра Димо-
ва – медицински фелдшер и 
Теодора Петрова – санитар, 
за висок професионализъм, 
хуманност, гражданска по-
зиция и оказана спешна по-
мощ при раждане на дете в 
екстремна ситуация на 26 
юли 2018 година.  

Преди шест месеца, бук-
вално при полеви условия, 
във филиала за Спешна ме-
дицинска помощ в град Ге-
нерал Тошево беше изроде-
но бебе, тежащо 850 грама. 
Бебето е живородено в шес-
тия месец с дишане и сър-
дечна дейност. Чудото на 
раждането е сътворено от 
дежурния екип фелдшер Ди-
митър Алексиев, фелдшер 
Дида Димова и санитар Те-
одора Петрова. Тогава по 
време на дневно дежурство 
е приета жена на 21 годи-

ни от село Снягово, община 
Генерал Тошево. Родилка-
та е с болки в корема и оби-
лен кръвоизлив. Бременна 
в шестия месец, тя е с кон-
тракции на две минути, при 
което настъпва преждевре-
менно раждане. Вследствие 
на предприетите реанима-
ционни действия на екипа, 
бебето изплакало и задиша-
ло. След това е транспорти-
рано до Добрич.

По време на тържеството 
фелдшер Дида Димова спо-
дели: „Тази случка е труд-
на за описване само с ду-
ми. Клиширано е, но със си-
гурност трябва да се изжи-
вее, за да се усети. В онзи 
момент имаше точно тол-
кова стрес, колкото и щас-
тие от факта, че можем да 
спасим живота на едно бе-
бе. Стресът обаче беше ог-
ромен. Отделни моменти от 

този ден се появяваха пред 
очите ми месеци наред след 
това. За наша радост всичко 
приключи щастливо и бла-
гополучно. Не искам да си 
представям какво щеше да 
стане с нас, ако не бяхме 
успели да помогнем на ро-
дилката и детето. Чудесна-
та работа в екип обаче да-
де резултат и сега всички са 
щастливи и доволни, а дете-
то расте здраво”.

- Извинете, колко струва една капка бензин?
- Нищо не струва!
- Тогава, моля, накапете ми 10 литра…

* * *
Блондинка спира не бензиностанция
- Момче, какъв бензин има?
- Само 95 и 98.
- Ааа, нещо по-прясно няма ли???

Виц на броя

- Това са последните ми пари, напълни резерво-
ара

Съжалявам, господине! Мога да ви сипя само две 
капки за тях…

Медиците, които направиха и невъзможното за да спасят един човешки живот

Нов прием по проект
„Родители в заетост”

Агенцията по заетостта 
стартира нов разширен при-
ем на заявления по проект 
„Родители в заетост” в пери-
ода 21 януари - 28 февруа-
ри 2019 г. Проектът е съфи-
нансиран от Европейския со-
циален фонд на Европей-
ския съюз чрез Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020 
и подпомага родителите за 
по-доброто съвместяване на 
професионалния с личния 
живот, като същевременно 
предоставя възможност за 
заетост на безработни лица 
за полагане на грижи за от-
глеждане на деца.

По време на новия при-
ем право да подават заявле-
ния по проекта имат родите-
ли на деца от 0 до 12 годи-
ни. Родителите, които могат 
да се възползват от услуга-
та и желаят да подадат свои-
те документи за участие при 
новия старт, трябва да бъдат 
от следните групи:

- Родители на деца от 0- 
до 5-годишна възраст, неза-
писани в детска ясла/гради-
на, които имат осигурено ра-
ботно място по трудово/слу-
жебно правоотношение или 

са самонаети/самоосигуря-
ващи се лица, но към мо-
мента полагат грижа за де-
цата си и не са се върнали 
на работа;

- Многодетни родители на 
деца от 0 до 12-годишна въз-
раст, които са се върнали на 
работните си места, и деца-
та посещават детски ясли/
градини, както и училище.

/За целите на процедура-
та, многодетни родители са 
тези, които имат три или по-
вече деца на възраст до 12 г./;

Заявления от родите-
ли ще се приемат в посоче-
ния период, на хартиен но-
сител, лично във всички бю-
ра по труда в страната или 
на имейл:

r o d i t e l i - v - z a e t o s t @
az.government.bg (сканирани 
с подпис или електронно по-
дписани), в работни дни меж-
ду 8:30 и 17:00 часа. Под-
робна информация по про-
ект „Родители в заетост” и 
образец на Заявление мо-
же да намерите на адрес: 
https://www.az.government.bg/
bg/news/view/nov-razshiren-
p r i e m - n a - z a j a v l e n i j a - o t -
roditeli-za-osigurjavane-na-
detegledachi-2787/

Линията на бедност в
областта е била 340.33 лв

През миналата година ли-
нията на бедност в област 
Добрич e 340.33 лв. средно 
месечно на лице от домакин-
ство. Данните са на Терито-
риалното статистическо бю-
ро. При този размер на лини-
ята под прага на бедност са 
били 33.9 хил. души, или 19% 
от населението на областта.

В сравнение, в страна-
та линията на бедност e 351 
лева средно месечно на ли-
це от домакинство, като под 
прага на бедност са били 
над 1,66 милиона души, или 
23.4% от населението на 
страната.

Неравенството в разпреде-
лението на доходите на насе-
лението, измерена чрез съот-
ношението на доходите меж-
ду бедните и богатите слоеве 
в обществото, показва, че в 
област Добрич най-бедните 

20% от домакинствата имат 
8.4 пъти по-нисък доход от 
най-богатите 20%.

Спрямо предходния на-
блюдаван период този пока-
зател бележи ръст (тогава 
това съотношение на доходи-
те е било 7.3 пъти). В подоб-
но положение са и областите 
Ловеч и Стара Загора. Най-
нисък процент на поляриза-
ция има в област Перник.

Относителният дял на бе-
дните е най-висок сред без-
работните лица (31.8%), ка-
то рискът от бедност при 
безработните мъже е с 14.7 
процентни пункта по-нисък 
в сравнение с безработни-
те жени. Делът на работещи-
те бедни е 11.7%, като рис-
кът от бедност сред работе-
щите мъже е с 4.5 процентни 
пункта по-висок от този при 
жените.

Пак пиян зад волана
На 23 януари, късно вечер-

та около 22:40 часа в град Ге-
нерал Тошево е спрян лек 
автомобил „Опел” с варнен-
ска регистрация и е извърше-
на полицейска проверка. При 
пробата за употреба на ал-
кохол с техническо средство, 
цифровата индикация е отче-
ла наличието на 1.77 проми-
ла в издишания от 35-годи-
шен водач въздух. Шофьор-
ът, който е от село Петлеш-
ково е задържан и по случая 
е образувано бързо полицей-
ско производство.

От Областна дирекция на 
МВР - град Добрич отчитат 
леко повишаване на случаите 

с хванати водачи, употреби-
ли алкохол и седнали да шо-
фират, през първия месец от 
новата година. Другите чес-
ти нарушения, които се на-
блюдават от началото на го-
дината в областта са, движе-
ние с несъобразена с пътните 
условия скорост, неправилно 
изпреварване и отнемане на 
предимство.

аБ о н и ра й т е с е!
Абонаментната кампания на общинския седмичен 

вестник “Добруджански глас” за 2019 г. продължава.
Цената е както следва: за 1 месец - 2 лева, за 6 месе-

ца - 9 лева и за 12 месеца - 18 лева. При абониране, съ-
действие може да потърсите при кметовете и кмет-
ските наместници на населените места в общината. 
Абонираните за 9 месеца имат право на 1 безплатни 
малка обяви, а абонираните за цяла година - на 3 без-
платни малки обяви.


