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През изминалата седмица в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево се състоя за-
ключителна пресконференция по проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгра-
ди, с адрес - ул.“Патриарх Евтимий“ №2, ул.“Васил Априлов“6 и ул.“Васил Априлов“№27, гр. Генерал 
Тошево”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансиран от ЕС 
чрез ЕФРР. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0158-С01/14.10.2016, по 
проект BG 16RFOP001-2.001-0158.

В рамките на публичната среща екипът на проекта отчете резултатите от изпълнените мер-
ки за енергийна ефективност и представи изцяло обновената визия на включените в проекта жи-
лищни сгради.

Нов кухненски 
блок ще бъде на 
разположение на 

Домашен социален 
патронаж.

2 стр.

Срещите от 
инициативата 

„Попитай кмета“ 
продължават при 
огромен интерес.

3 стр.

Повече от 
българи - 

историята на 
Яна и Бьорн от 

Германия.
4 стр.

Министърът на образованието и
науката посети Генерал Тошево

В рамките на посещението си министър Вълчев инспектира 
строително-монтажните дейности по ПГЗ „Тодор Рачински“ и 

се срещна с учители и педагози от общината
Министърът на образовани-

ето и науката Красимир Въл-
чев посети днес Генерал То-
шево. Повод за визитата бе ин-
спектирането на строително-
монтажните работи, които те-
кат в момента, по сградата на 
Професионална гимназия по 
земеделие „Тодор Рачински“. 
Там той бе посрещнат от ди-
ректора на държавното учебно 
заведение Кристиана Иванова, 
която заедно с него провери на 
какъв етап са дейностите по 
въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност и обновя-
ването на кабинетите в профе-
сионалната гимназия. Освен 
това, министърът се срещна с 
учителския колектив и учени-
ческия съвет към училището.

След посещението в про-
фесионалната гимназия Кра-

симир Вълчев, съпроводен от 
кмета на общината Валентин 
Димитров, се срещна със слу-
жителите, ангажирани в сфе-
рата на образованието от учи-
лищата и детските градини в 
Генерал Тошево. Основен ак-
цент в дискусията бяха ново-
стите в образователната по-
литика и намерението на дър-
жавата да минимизира риска 
от ранно отпадане от образо-
вателната система. Министъ-
рът посочи, че в момента при-
оритет пред министерството 
е обезпечаването с кадри на 
училищата в по-малките и от-
далечени региони на страна-
та. Той апелира за по-интен-
зивен диалог между училища-
та, общините и родителите, с 
цел създаване на благоприя-
тен климат както за учебния 

процес, така и за превенция от 
системни нарушения от страна 
на деца и младежи от уязвими-
те групи.

Обсъдени бяха още деле-
гираните бюджети и посещае-
мостта в защитените училища. 
Кметът на община Генерал То-
шево взе отношение по въ-
проса и коментира, че въпре-
ки трудностите образование-
то винаги е било водещ прио-
ритет в нашата община, като 
това обуславя не само добри-
те условия за работа на педа-
гозите, но и последващите ре-
зултати.

Министър Вълчев остана 
очарован от дървената плас-
тика със символите на града, 
която кметът Валентин Дими-
тров му връчи за спомен от об-
щина Генерал Тошево.

Огромна признателност
към здравните работници

На 5 април в Ритуалната 
зала на сградата на Общин-
ска администрация се прове-
де кратка тържествена цере-
мония по награждаването на 
здравни работници от общи-
на Генерал Тошево. Поводът 
беше Световния ден на здра-
вето и Професионален праз-
ник на здравния работник, 
който се чества у нас на 7 ап-
рил. С грамоти, хубави буке-
ти и материални награди бя-
ха наградени Станка Стойко-
ва - медицинска сестра с над 
40-годишен трудов стаж, Сто-
ян Нонев - медицински фел-
дшер, д-р Мима Ангелова и 
д-р Васил Желязков - орто-
пед-травматолог.

Във връзка с празника кме-
та на Общината Валентин 
Димитров отправи поздрав 
към здравните служители:

Уважаеми лекари,
Уважаеми медицински сес-

три и здравни работници,
Приемете моите най-ис-

крени поздравления по слу-
чай 7 април - Световен ден 
на здравето и Професиона-
лен празник на здравния ра-
ботник!

Медицината е призвание, 

затова не от всеки човек ста-
ва лекар. Ако нямаш вътреш-
ната потребност да си поле-
зен и да помагаш, не би се 
получило, а лекарската про-
фесия е специална. За нея 
трябва да имаш сърце. Тряб-
ва да имаш смелост да пре-
небрегваш себе си, за да слу-
жиш на другите. Направиш 
ли този избор веднъж, ня-
маш право на грешки, защо-
то те могат да отнемат живот. 
Знам, че като лекари и здрав-
ни специалисти работите под 
огромно напрежение, дено-
нощно отдадени, въпреки 
трудностите. Правите го за-
ради огромните усилия, кои-
то сте положили по време на 
дългогодишното си следване 
и специализации, заради ут-
върждаването като профе-
сионалисти, спечелили дове-
рието на пациентите, заради 
необходимостта да учите по-
стоянно. Като хора, избрали 
тази професия, осъзнавате, 
че пътят е труден и усилия-
та ще Ви съпътстват цял жи-
вот, но продължавате, защо-
то сте отговорни за най-цен-
ното - човешкият живот.

Честит празник!

Стоян Нонев и Станка Стойчева винаги са работили с любов 
към професията и напълно отдадени с цялото си сърце и 

душа на призванието да служат на хората.

Предстоящи събития
По повод 8 април - Международен ден на ро-

мите, Община Генерал Тошево организира фут-
болен турнир на малки врати, който ще се прове-
де в понеделник на откритата спортна площадка 
от 10:00 ч. Същия ден от 17:00 ч. в зала „Йордан 
Йовков“ на Общинска администрация ще се със-
тои концерт с участието на общинските училища 
и детските градини в града.

* * *
На 10 април от 10:30 ч. в залата на НЧ „Йор-

дан Йовков - 1943“ в село Люляково ще се прове-
де тържество по случай 75-годишнината от съз-
даването на културната институция.

* * *
На 13 и 14 април от 11:00 ч. в НЧ „Светлина - 

1941“ - гр. Генерал Тошево ще се проведе X Дет-
ски фестивал „Бялата лястовица“.

* * *
На 21 април от 10:00 ч. в зала „Йордан Йовков“ 

в общината ще се проведе Общински фолклорен 
събор „Цветница“.

Входът за всички събития е свободен!!!

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент на 26 май и съгласно Наредбата за 

общинския вестник, до 25 април редакцията на в-к „Добруджански глас“ ще приема от политически-
те партии и организации обръщения, предизборни програми и снимки за БЕЗПЛАТНО публикуване.

 Със заповед 676/ 05.07.2017 на кмета на 
община Генерал Тошево всяка събота се 
извършва превоз на граждани от града до 
Гробищния парк и обратно. Линията се осъ-
ществява от 9:00 часа, както следва:

- Държавно горско стопанство - на-
чална спирка;

- Районен съд - втора спирка;

- Площад „Бялата лястовица“ - тре-
та спирка;

- Магазин „Астра“ - четвърта спир-
ка;

- Гробищен парк - пета спирка.
Извозването на гражданите обратно се 

извършва по същия маршрут след изтича-
не на престоя от 1 час.

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров връчва Министърът на образованието 
и науката Красимир Вълчев дървената пластика със символите на нашия роден край.
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Кухненският блок в Домашен социален
патронаж ще се обнови по проект

Проектът е поредното доказателство за целенасочената 
социална политика на общинското ръководство

В края на месец март кме-
тът на община Генерал Тоше-
во Валентин Димитров и упра-
вителят на Фонд „Социална 

закрила“ към Миниcтepcтвoтo 
нa тpyдa и coциaлнaтa пoлити-
кa Марина Сарадинова подпи-
саха договор за изпълнение на 

проект „Подобряване качест-
вото на услугата „Домашен со-
циален патронаж“, чрез заку-
пуване на оборудване на кух-

ненски блок“.
Проектът има за цел подо-

бряване качеството на пред-
лаганите социални услуги „До-
машен социален патронаж” и 
„Обществена трапезария“. По 
този начин ще се осигури под-
ходящо професионално кух-
ненско оборудване, което ще 
създаде условия за ергономи-
чен работен процес, подготов-
ка и разнос на храна с добри 
вкусови качества, при намале-
ни режийни разходи.

Общият бюджет на проекта 
е 29 680 лв., като 26 712 лева 
е финансиране от Фонд „Соци-
ална закрила“, а останалите 2 
968 лв. са съфинансиране от 
Община Генерал Тошево.

Към настоящия момент от 
услугата „Домашен социален 
патронаж” се възползват око-
ло 260 потребители, а от „Об-
ществена трапезария“ - 120. 
В най-натоварения период от 
годината Домашен социален 
патронаж обслужва 420 потре-
бители - лица над 65 годишна 
възраст, лица с увреждания и 
лица без доходи, с ниски до-
ходи и в невъзможност да си 
осигурят прехраната сами.

Четири дни баскетболен празник в града ни
Между 1 и 4 април град 

Генерал Тошево прие дома-
кинството на 15-тото изда-
ние на Национален баскет-
фест. В мащабната надпре-
вара, която е организирана 
от Българска федерация по 
баскетбол и Община Гене-
рал Тошево, участие взеха 
34 отбора от цялата страна 
- 11 при момичетата и 24 при 
момчетата, всички до 10-го-
дишна възраст. Баскетбол-
ните срещи се играха пара-
лелно в спортните зали на 
двете училища в града - 
СУ „Н. Вапцаров“ и ОУ „Хр. 
Смирненски“.

Регламентът на този тип 
състезания, при най-мал-
ките, не позволява водене-
то на резултат в протоко-
лите и оформяне на крайно 
класиране. Спортният праз-
ник цели популяризирането 
на баскетбола сред младото 
поколение, чрез масови про-
яви, които да стимулират де-
цата в най-ранна възраст да 
спортуват активно. И въпре-
ки че резултатите нямаха 

значение, децата се разда-
доха във всички срещи, де-
монстрирайки спортен хъс, 
борбеност и желание за по-
беда, наред с чисто техниче-
ските и тактически качества, 

с които разполагат.
В турнира се включиха по-

вече от 350 деца от градо-
ве от цялата страна, което е 
рекорден брой за баскетфе-
ста, а присъствието на сил-

ни школи като „Черно море“, 
„Берое“, „Черноморец“, „Ду-
нав“, „Светкавица“, „Дорос-
тол“ и „Шумен“, превърна 
събитието в истински праз-
ник на този спорт.

 Съвсем скоро нов кухненски блок ще бъде на разположение на служителите в Домашен 
социален патронаж.

Момент от един от най-интересните двубои в надпреварата - този между отборите на 
„Доростол“ (Силистра) и „Черно море“ (Варна).

През миналата седмица в една от залите на Районен 
съд - Генерал Тошев, ученици от VIII „а“ клас на Професио-
нална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ присъства-
ха на лекция, изнесена от съдия Петър Петров по образо-
вателна програма „Съдебната власт - информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 
Младежите проявиха голям интерес към тематика, която 
породи оживена дискусия. В края на посещението, всеки от 
учениците, получи като подарък книгата „Конституция на 
Република България”.

Стартира нов прием на
заявления за обучения
с ваучери на заети лица

От 1 април 2019 г. Агенция-
та по заетостта стартира нов 
разширен прием на заявления 
по проект „Ваучери за заети 
лица”, съфинансиран от Ев-
ропейския социален фонд на 
Европейския съюз чрез Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-
2020. Тя ще предостави въз-
можност на заетите лица да 
получат нови или да разширят 
знанията и уменията си чрез 
придобиване на професио-
нална квалификация и ключо-
ви компетентности в съответ-
ствие с актуалните нужди на 
бизнеса.

По време на новия прием 
право да подават заявления 
имат заети лица на трудов 
договор в предприятия извън 
държавната администрация, 
които са:

- с придобита средна или 
по-ниска степен на образова-
ние (без ограничение във въз-
растта);

- над 54 г. (навършили 55 г.) 
с висше образование.

По проекта се променя и 
предвиденото съфинансира-

не от страна на обучаемите 
лица, като при новия прием то 
ще бъде в размер на 50% от 
стойността на ваучера.

И при този прием заетите 
лица могат да подават свои-
те заявления само в работ-
ни дни между 8.30 и 17.00 ч. 
както по електронен път, та-
ка и на хартиен носител, лич-
но във всички бюра по труда в 
страната.

Срокът за прием на заявле-
ния е от 01.04.2019 г. до из-
черпване на предвидения фи-
нансов ресурс.

Подробна информация по 
проект „Ваучери за заети ли-
ца” и образец на Заявление на 
хартиен носител може да на-
мерите на www.az.government.
bg/pages/vaucheri-za-zaeti-
lica/. На същата страница ще 
бъде публикуван линк към 
електронното заявление, кое-
то ще бъде активирано със 
старта на приема.

За контакти в Дирекция „Бю-
ро по труда“ Генерал Тошево: 
Етаж 2, Стая 5, Радка Желева 
и на телефони 05731/45-15 и 
0882/824 939.Ще засеем по-малко

площи с царевица
Заради продължаващата су-

ша в Добруджа, която се сла-
ви като най-големият произво-
дител в страната на фуражно 
зърно, се очаква да бъдат засе-
ти по-малко площи с царевица. 
Пролетната сеитба започна по-
рано, за да бъде използвана и 
малкото натрупана влага. Сега 
тя е с 80 на сто под равнището 
на запасите спрямо същия пе-
риод на миналата стопанска го-
дина. Но дори ранният старт на 
кампанията едва ли ще помог-
не да бъдат достигнати нивата 
на засети площи с царевица в 
сравнение с миналата година. 
Според председателя на Доб-
руджанския съюз на зърнопро-
изводителите Радостина Жеко-
ва от януари досега паднали-
те валежи в региона са със 180 

литра на квадратен метър по-
малко. Април пък е настъпил с 
по-висока температура - 22 гра-
дуса, и с вятър, което допълни-
телно е изсушило чернозема.

Засега е трудно да се каже 
с колко ще бъдат редуцирани 
площите с царевица още по-
вече че земеделските стопа-
ни разполагат с много посевен 
материал след благоприятната 
минала година за отглеждане-
то на фуражната култура. Въз-
можно е зърнопроизводители-
те да заложат повече на слън-
чогледа, който е по-издръжлив 
на засушаване. В региона до-
сега са засети 35 650 декара с 
царевица и 97 600 декара със 
слънчоглед като в някои общи-
ни сеитбата на фуражната кул-
тура дори не е започнала.

Проектно финансиране
за пчеларите в региона

На безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на ле-
вовата равностойност на €15 
000 - за одобрен проект могат 
да разчитат пчеларите в реги-
она след началото на приема 
на документи, което се очак-
ва да започне през месец май 
2019 г.

Проектното финансиране 
ще бъде за земеделските сто-
пани с капацитет от пчелни се-
мейства между 32 и 125. На-
чинът, по който ще бъдат из-
плащани средствата е на два 
етапа - с първи и втори транш. 
След одобряване на проект-
ното предложение ще бъде 
преведен първият транш от 
€10 000, а останалите €5 000 - 
след проверка на изпълнение-

то на бизнес плана.
За подмярка 6.3 “Стартова 

помощ за развитието на мал-
ки стопанства” от Програмата 
за развитие на селските райо-
ни 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-
2020), могат да кандидатстват 
физически и юридически ли-
ца и кооперации, регистри-
рани като земеделски стопа-
ни по реда на Наредба № 3 от 
1999 г.

Пчелните стопани трябва 
да притежават стопанство със 
размерна Стандартния произ-
водствен обем (СПО) - в раз-
мер между €2000 и €7999. Из-
искване е също така да са по-
лучили минимум 33% от об-
щия доход за преходната го-
дина от земеделски дейности.

Покана за събрание
Управителният съвет на Кооперация „Демокрация“ ЕИК 

834003178 със седалище и адрес на управление град Гене-
рал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №8, на ос-
нование чл. 16 от Закона за кооперациите, СВИКВА редовно 
годишно Общо събрание на кооператорите на 20 април 2019 
г. от 09:00 часа в залата на НЧ „Светлина - 1941“ - град Гене-
рал Тошево, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на коопе-

рацията за 2018 г.
3. Отчетен доклад на КС за 2018 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на коопераци-

ята за 2018 г. и одиторския доклад за 2018 г., приемане на 
решение, относно финансовия резултат на кооперацията за 
2018 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност 
на членове на УС, Председателя на кооперацията и члено-
ве на КС за 2018 г.

6. Избор на одитор на кооперацията за 2018 г.
7. Вземане на решение, относно определяне на правила 

за приемане на вътрешни актове по приложението на Зако-
на за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерки-
те срещу финансиране на тероризма.

8. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, съ-

бранието ще се проведе същия ден в 10:00 часа на същото 
място, при същия дневен ред.

От Управителния съвет
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„Попитай кмета“ се проведе за 38 път
Инициативата на Община 

Генерал Тошево, без аналог в 
страната, се състоя в Клуб на 
пенсионера № 1 в града и съ-
бра повече от 20 човека, кои-
то отново имаха възможност 
да чуят отчета на кмета за из-
миналия месец и да отпра-
вят своите питания и предло-
жения към местното ръковод-
ство.

Събитието започна, как-

то обичайно, с представяне 
на дейностите, осъществени 
от Общинска администрация 
през месец март. В хронологи-
чен ред кметът Валентин Ди-
митров посочи съществените 
задачи и прояви, като започна 
с тържественото отбелязване 
на 1 март, в който чествахме 
Деня на любителското твор-
чество и самодейността, Баба 
Марта и отбелязването на 141 
години от Освобождението на 
България с концерт-спектакъл 
в читалището „За теб Бълга-
рийо“. По случай Национал-
ния празник - 3 март, бе ор-
ганизирано поклонение пред 
три от паметниците в град Ге-
нерал Тошево - на Импера-

тор Александър Втори, на Ге-
нерал Стефан Тошев и на Ва-
сил Левски. Отчетът продължи 
с представяне на договорите, 
разписани от кмета, за енер-
гийно обновяване на още 9 
сгради в града - 5 жилищни и 4 
- административни. В стопан-
ския ресор градоначалникът 
обърна внимание на почисте-
ния общински път между села-
та Красен и Житен и завърше-

ните ремонти от Капиталовата 
програма в Дъбовик, Кардам и 
Средина. Валентин Димитров 
отчете и значимостта на две 
събития, които освен високо 
социално значение, утвърди-
ха администрацията ни като 
отговорна и далновидна упра-
вленска структура. Става дума 
за отпуснатите средства в раз-
мер 35 000 лв. за подпомагане 
дейността на МБАЛ - Добрич и 
засаждането на 1400 дръвче-
та - кедър и червен дъб, на об-
щински терен по случай Све-
товния ден на гората.

Кметът на общината не про-
пусна да отбележи официал-
ната церемония по орисва-
не на последното родено през 

2018 г. бебе и първото на но-
вата 2019 год., успехите на то-
шевските щанги на Държавно-
то лично-отборно първенство 
по вдигане на тежести за всич-
ки възрастови групи, отбеляз-
ването на 60 години сатира в 
Генерал Тошево, последва-
лата постановка „За снахите 
и свекървите“, както и ембле-
мите на Културния календар 
на общината - конния турнир в 

памет на народния представи-
тел от област Добрич доц. То-
дор Тодоров в с. Кардам и тра-
диционният карнавал Голяма-
та усмивка.

Предстоящия месец април 
градоначалникът определи ка-
то много динамичен, не само 
заради богатия културен ка-
лендар, но и заради старта на 
голяма част от строителните 
дейности в общината, почист-
ването на зелените площи във 
всички населени места, рабо-
тата по обществените поръч-
ки при проектите с европейско 
финансиране и на последно 
място, но не по значение - го-
лемите християнски празници 
и свързаните с тях мероприя-

тия в града и селата.
Последната част, в коя-

то гражданите задават свои-
те въпроси към кмета, отпра-
вят предложения и препоръ-
ки, бе най-интересна. Тя за-
почна с питания за забавяне-
то на строителните дейности 
по блока на ул. “Опълченска”, 
който трябва да се санира с 
европейски средства. Вален-
тин Димитров обясни в какви 
са причините за това забавяне 
и пое ангажимент новият из-
пълнител да приключи рабо-
та в срок и живущите в блока 
да се радват на нова визия на 
жилищата си в най-скоро вре-
ме. Друг широко разискван въ-
прос, на който кметът обосно-
вано представи необходимата 
информация, бе този за начи-
на за свързване към газопре-
носната мрежа, стъпките, кои-
то домакинствата трябва да 
предприемат за това, както и 
предимствата на газта пред 
отоплението на твърдо гори-
во. Две питания предизвикаха 
бурен дебат, това бяха теми-
те за липсата на канализация 
в горната част на града, след 
ЖП прелеза и ВиК аварии-
те, след които остават големи 
дупки, създаващи предпостав-
ки за инциденти. На три сигна-
ла Валентин Димитров пое ан-
гажимент за бърза реакция. 
Първият касае бързото пълне-
не с хартии на контейнера зад 
магазина на АБЦ, за което ве-
че са предприети мерки. Вто-
рият сигнал се отнася за нару-
шена настилка в двора на би-
вшата болница, през която се 
просмуква вода към основите 
на голямата сграда. Послед-
ното предложение от гражда-
ните в района бе за поставяне 
на пейки на детската площад-
ка, зад блока по ул. „Опълчен-
ска“. Кметът подходи с разби-
ране и увери местните жите-
ли, че такива ще бъдат монти-
рани, така че мястото да бъде 
привлекателно не само за де-
цата, които играят, но и за тех-
ните родители.

Интересът към поредната среща от инициативата „Попитай кмета“ отново беше голям.

След като в началото на месец март бе почистен пътят 
между селата Житен и Красен, сега дойде ред и на общинската 
пътна мрежа, пресичаща селата Василево и Калина. Освен 
от храстова растителност, отсечката бе почистена 
от надвиснали клони и дървесна растителност, така че 
да се минимизира възможността от пътно-транспортни 
произшествия. Акцията по почистване на пътната мрежа ще 
продължи и в други села на общината.

о б Я В а
за приемане на военна служба, след провеждане 

конкурс на лица завършили граждански средни или 
висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на от-
браната на Република България, са обявени 100 (сто) вакант-
ни войнишки длъжности във Военноморските сили, за приема-
не на военна служба на лица, завършили граждански, средни 
или висши училища в страната и в чужбина, след провеждане 
на конкурс, както следва:

1. в.ф. 34410 - Варна: - 9 длъжности
2. в.ф. 54830 - Варна: - 1 длъжност
3. в.ф. 26800 - Варна: - 8 длъжности
4. в.ф. 38010 - Варна: - 3 длъжности
5. в.ф. 32300 - Варна: - 2 длъжности
6. в.ф. 28430 - Варна: - 1 длъжност
7. в.ф. 22580 - Варна: - 15 длъжности
8. в.ф. 36940 - Варна: - 2 длъжности
9. в.ф. 54940 - Варна: - 1 длъжност
10. в.ф. 54960 - Бургас - 1 длъжност
11. в.ф. 32140 - Варна: - 2 длъжности
12. в.ф. 26870 - Варна: - 1 длъжност
13. в.ф. 32890 - Бургас: - 3 длъжности
14. в.ф. 38920 - Варна: - 16 длъжности
15. в.ф. 22480 - Бургас: - 15 длъжности
16. в.ф. 18360 - Бургас: - 3 длъжности
17. в.ф. 28580 - Варна: - 8 длъжности
18. в.ф. 24830 - Бургас: - 1 длъжност
19. в.ф. 56080 - Варна: - 3 длъжности
20. в.ф. 56070 - Варна: - 1 длъжност
21. в.ф. 44320 - Сенокос: - 2 длъжности
22. в.ф. 26420 - Бургас: - 1 длъжност
23. в.ф. 34590 - Бургас: - 1 длъжност

Повече информация за участие в конкурса може да получи-
те от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 
0888/321 253 както от сайтовете на: Централно военно окръ-
жие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg.

Образци от формулярите и подробностите за кандидат-
стване са изложени във Военно окръжие ІІ степен - Добрич, 
бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се пода-
ват необходимите документи. Срок за подаване на документи 
е до 25.04.2019 г. Размерът на месечното възнаграждение е 
не по малък от 840 лева.

Покана за събрание
Управителният съвет на 

Кооперация „ВЗКАЧС Гене-
рал Тошево“, г. Генерал То-
шево, ул. „Ал. Димитров“ №1, 
свиква редовно годишно-от-
четно Общо събрание, кое-
то ще се проведе на 12 ап-
рил 2019 г. (петък) от 17:00 
часа в зала „Дора Габе“ на III 
етаж на сградата на Общин-
ска администрация - г. Гене-
рал Тошево, ул. „Васил Апри-
лов“ №5.

Ако не се явят необходими-
ят брой членове, събранието 

ще се проведе час по-късно, 
при същия дневен ред и на 
същото място, независимо от 
броя на присъстващите.

Подлежащите на обсъжда-
не материали ще бъдат пре-
доставени за разглеждане 
на членовете на Общото съ-
брание след 1 април 2019 г. 
в офиса на кооперацията по 
седалище и адрес на упра-
вление.

Управителен съвет на 
Кооперация 

„ВЗКАЧС Генерал Тошево“

Годишно отчетно събрание
Управителният съвет на 

ППК „Йордан Йовков“ - с. Из-
ворово, общ. Генерал То-
шево, обл. Добрич, ЕИК 
834074015, на основание чл. 
16, ал. 3 от Закона за коо-
перациите и чл. 18, ал. 1-2 
от Устава на кооперацията 
СВИКВА Годишно отчетно 
събрание, което ще се със-
тои на 21 април 2019 г. от 
09:30 часа в салона на чита-
лище „Съединение - 1943“ - с. 
Изворово, при следния дне-
вен ред:

1. Приемане и освобожда-
ване на член-кооператори.

2. Приемане и одобряване 
на отчетния доклад на Упра-
вителния съвет и Контролния 

съвет за 2018 г.
3. Приемане на годишния 

финансов отчет на коопера-
ция ППК „Йордан Йовков“ за 
2018 г.

4. Вземане на решение за 
освобождаване от отговор-
ност на членове на Управи-
телния съвет за дейността 
им през изминалата 2018 г.

5. Други.
На основание чл. 17, ал. 2 

от ЗК и чл. 21, т.2 от Устава 
на кооперацията, при липса 
на кворум, събранието се от-
лага с един час и ще се про-
веде на същото място, при 
същия дневен ред.

Управителен съвет

Обществено порицание
На 05.03.2019 г. беше раз-

гледано НОХД №00022 по 
описа за 2019 г. срещу под-
съдимите Михаил Миро-
славов Байчев, роден на 
25.06.2002 г. в г. Варна с по-
стоянен адрес в г. Генерал 
Тошево, обл. Добрич, ул. 
„Ал. Стамболийски“ №22А, 
българин, български гражда-
нин, с основно образование, 
неженен, неосъждан, уче-
ник и Антонио Ивелинов Ми-
тков, роден на 08.07.2000 г. в 
г. Генерал Тошево, обл. До-
брич с постоянен адрес г. Ге-
нерал Тошево, обл. Добрич, 
ул. „Капитан Петко войво-
да“ №2, българин, български 
гражданин, с основно обра-
зование, неженен, неосъж-
дан, ученик.

Съдът признава двама-
та за виновни в това, че при 
условията на продължавано 
престъпление като непълно-
летни, но след като са раз-
бирали свойството и значе-
нието на извършеното и са 
могли да ръководят постъп-
ките си, в съучастие, са от-
нели чужди движими вещи, 
оставени без надзор и про-
тивозаконно са отнели чуж-
ди моторни превозни сред-
ства, без ничие съгласие и с 
намерението да ги ползват.

На основание чл. 23 от 
Наказателния кодекс на два-
мата граждани общо се на-
лага наказание „Обществе-
но порицание“. Съдебният 
акт е окончателен и влиза в 
сила на 05.03.2019 г.

 Данъчно регистрирана фирма предлага почистващи, хиги-
енни и комунално-битови услуги за физически и юридически 
лица на територията на Община Генерал Тошево: комплекс-
но почистване на офиси, стълбища и общи части на блокове, 
домове, включително прилежащи към тях помещения - мази и 
тавански стаи.

Пролетно почистване на дворове и озеленяване.
Телефон за връзка: 0899/631 621

Отчетно-изборно събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светлина 
1941” в Генерал Тошево, на 
основание чл.15, ал.1 от За-
кона за народните читалища, 
свиква на 23 април (вторник) 
2019 г. от 17:30 часа в зала-
та на читалището отчетно-из-
борно събрание при следния 
дневен ред:

1. Отчет на настоятелство-
то за дейността на Народно 
читалище „Светлина 1941” за 
периода 2018 г.

2. Отчет на проверителна-
та 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. Изменение и допълне-
ние на устава на НЧ „Светли-
на - 1941“, град Генерал То-
шево.

8. Избор на ръководни ор-
гани на читалището - насто-
ятелство, председател и про-
верителна комисия.

9. Текущи.
При липса на кворум, об-

щото отчетно-изборно събра-
ние ще се проведе на също-
то място и при същия дневен 
ред от 18:30 часа.

крат к и  н о В и н и
32-годишен мъж от Добрич 

е заловен да управлява лек 
автомобил „Тойота“ в град Ге-
нерал Тошево след употреба 
на наркотични вещества. Ав-
томобилът е спрян от служи-
тели на реда на 3 април 15:00 
часа. На В. К. е извършена 
проверка за употреба на нар-
котични и упойващи вещества. 
Тестът е отчел употреба на 
марихуана и амфетамини, Мъ-
жът е задържан за 24 часа. По 
случая е образувано бързо по-
лицейско производство.

* * *
На 22 април (понеделник) 

от 18:00 часа в НЧ „Светли-

на - 1941“ - град Генерал То-
шево ще гостува ДКТ „Васил 
Друмев“ - град Шумен с поста-
новката „Нирвана“ от Констан-
тин Илиев с участието на Ири-
на Митева и Александър Ев-
гениев. Повече подробности 
за театъра може да намерите 
в следващия брой на вестник 
„Добруджански глас“.

* * *
На 11 април МИГ Балчик - 

Генерал Тошево ще прове-
де информационна среща с 
потенциални бенефициенти. 
Брифингът ще се проведе в 
зала „Дора Габе“ в сградата на 
Община Генерал Тошево.



4
  

9 АПРИЛ 2019 Г. БР. 15 (3670)

"Гост от далеч"

Яна и Бьорн от Сърнено: Да помогнем
на природата около нас да „диша“

Яна, здравей! Разкажи ни 
за Вас - откъде сте, на колко 
години сте, с какво сте се за-
нимавали преди да дойдете 
в България!

- Ние сме Бьорн и Яна. Пре-
ди да дойдем тук живяхме 
в южна Германия, близо до 
Мюнхен. Бьорн е на 36 години, 
аз съм на 24 години. Запознах-
ме се по време на един семи-
нар, посветен на управление-
то на зелените системи. Бьорн 
има завършено висше образо-
вание в сферата на кулинар-
ните технологии и е работил 
в различни ресторанти и пе-
карни в Германия, докато аз, 
след завършване на средно-
то си образование започнах 
да работя като градинар. За-
нимавах се ландшафтна архи-
тектура - оформяне на зелени 
пространства.

И двамата се стремим да 
живеем близо природата, да 
отглеждаме собствени зелен-
чуци и плодове, и то напъл-
но биологично в нашата гра-
дина. Вегани сме. Прекарваме 
колкото се може повече време 
навън сред природата. Ако не 
работим в градината, се раз-
хождаме в гората с трите си 
кучета.

Освен това имаме и хоби-
та. Бьорн е бил дисководещ 
в Германия и все още се чув-
ства пристрастен към музика-

та. Често се случва да прави 
музикални сетове (компила-
ции) в домашни условия. Аз 
пък обичам да чета и имам 
много книги, обичам да пиша, 
да рисувам и съм запален фен 
на спорта.

Защо избрахте да живеете 
в България? И защо точно в 
Сърнено?

- Всъщност избрахме Бъл-
гария, защото не харесваме 
случващото се в Германия. 
Социално-икономическият мо-
дел в родната ни страна е на-
товарващ за хора като нас. 
Затова и решихме да потър-
сим къща на юг, където е спо-
койно. В интернет попаднахме 
на тази очарователна къща в 
Сърнено. Две седмици по-къс-
но напуснахме Германия с ед-
на кола с ремарке, пълно с 
най-необходимите неща. Ня-
какво силно чувство ни дове-
де тук, в това малко селце и да 
ви кажа, чувстваме се у дома, 
както никога досега. Обичаме 
и ценим това място, далеч от 
забързания живот в Германия.

Причината ни за този раз-
говор е много интересна - 
вие събирате разделно от-
падъци и то в цялото село. 
Защо правите това? Какво 
ви мотивира?

- Започнахме да събираме 
дребни отпадъци по време на 
ежедневните ни разходки с ку-

четата. Първо, покрай наша-
та улица, а след това и в ос-
таналата част от селото. С те-
чение на времето видяхме, че 
и в гората има много отпадъ-
ци - бутилки, хартии, метали, 
които също събрахме. Не мо-
жехме да бъдем безразлични 
към подобни гледки. Така съ-
браното от нас с Бьорн посте-
пенно започна да се увелича-
ва, а разходките ни започнаха 
да стават по-дълги, с цел да 
помогнем на природата около 
нас да „диша“. Всъщност това 
се превърна в наша ежеднев-
на мисия.

Мотивация ни се изразява 
в едно - ние сме деца на тази 
Земя и трябва да се грижим за 
нея. Мотивира ни и това как-
во ще оставим на поколенията 
след нас и в каква среда иска-
ме да живеят те. Затова тряб-
ва да пазим природата, да по-

лагаме грижи за нейното със-
тояние. Мисля, че това е най-
малкото, което можем да на-
правим.

Бихте ли препоръчали на 
Вашите приятели да дойдат 
да живеят в България?

- Двамата с Бьорн сме еди-
нодушни по този въпрос - Бъл-
гария е най-красивата стра-
на в Европа, ние сме влюбе-
ни в това място. Все пак хо-
рата имат различни светоусе-
щания и вкусове и е трудно да 
се влюбят в нещо без да са 
се докоснали до него. Затова 
споделяме с всички наши при-
ятели, че ако искат да усетят 
духа на България, трябва да я 
посетят.

Как изглежда България 
през погледа на чужденеца, 
който живее тук? Какво ви 
харесва и какво не тук?

- Харесваме природата, мо-

рето, планините, разнообра-
зието. Българската храна е 
много вкусна, защото по-голя-
мата част от нея се отглежда 
с любов в градините на хора-
та. В Германия са малцина хо-
рата, които могат да поддър-
жат собствена градина или 
имат време за приготвяне на 

домашна храна. Там хората 
просто тичат до супермарке-
та и купуват нещо за ядене в 
пластмасови опаковки от цял 
свят. Харесваме това, че бъл-
гарите сте много гостоприем-
ни и отзивчиви хора. Имаме 
повече български приятели, 
отколкото германски, което ни 
амбицира да научим още по-
добре да научим езика ви.

Тук всичко е малко по-диво, 
не толкова подредено, кол-
кото го познаваме от Герма-
ния, а ние търсихме точно то-
ва. Също така е много спокой-
но, работата, хората... Всичко 
се случва без излишно напре-
жение и стрес. От тази глед-
на точка не можем да разбе-
рем всички млади хора, които 
напускат родната си страна и 
отиват някъде-другаде, само 
за да спечелят пари. Тук би-
ха имали всичко, което Запад-

ният свят няма, но… Те тряб-
ва да отворят очите си за кра-
сотата около тях, за красотата 
на България.

По въпроса какво не харес-
ваме също имам какво да ка-
жа. Хората сякаш живеят със 
затворени очи за някои неща. 
Не виждат, например, боклу-
ка, може би най-голямата ни 
неприязън, не се интересу-
ват от заобикалящата ги сре-
да. Често сме свидетели как 
от колите се изхвърлят фасо-
ве или опаковки, което ни вбе-
сява. Дори да изчистим даде-
но място, след два дни то от-
ново е замърсено. Така че хо-
рата трябва да променят виж-
дането си, особено за опазва-
не на обществените места и 
природата. Те трябва да ста-
нат по-чувствителни към оне-
зи неща, които са наистина ва-
жни в живота и да не робуват 
единствено на парите.

С Бьорн сме потресени от 
гледката пред Кауфланд. Ви-
наги няма място за паркира-
не, а там се продават индус-
триално приготвени стоки и 
продукти на по-високи цени 
от тези в Германия. И въпре-
ки това хората ги купуват. За 
нас е неприемливо, страната 
ви със всичките си богатства 
да търси пътя си в Европа 
чрез Европейския съюз, кой-
то ще бъде в криза още дъл-
го време.

Изходът от тази ситуация е 
връщане обратно към приро-
дата и нашите корени. Това се 
опитваме да направим и два-
мата с моя приятел тук, в Сър-
нено.

Мислите ли, че каузата, на 
която сте се посветили, е ус-
пешна?

- Всъщност това не е въ-
прос на успех. Радваме се (на-
дяваме се и природата да ни 
е благодарна) за всяко мал-
ко парче пластмаса, стъкло и 
пр., което събираме от земята. 
Пълните чували за смет са на-
шият „успех“. Надявам се, че 
можем да привлечем още хо-
ра в това начинание, да бъ-
дем пример за тях… Тогава, 
като се замисля, бихме каза-
ли, че имаме „успех“.

 В месеца, когато отбелязваме Деня на земята - 22 ап-
рил, в рубриката „Гост от далеч“ разговаряме с Бьорн и 
Яна. Те са от Германия, но са избрали да живеят в едно 
от малките села на общината ни - Сърнено. Обожават 
природата на България, многото слънчевите дни тук (в 
сравнение с Германия) и морето, докосващо Добруджа. 
Намират смисъл в малките неща и едно от тях е раз-
делното събиране на отпадъци. Правят това в цялото 
село, не само в дома си, като целят да привлекат повече 
хора в екологичната си кауза.

И з г о д н и  о ф е р т и
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община Генерал То-

шево. Изплащам годишна рента в размер на 110 - 130 лева в зави-
симост от категорията и местоположението на земята. Телефон за 
връзка: 0887/ 217 411.

ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал Пастир. 
Справки на тел. 0894/373-668.

ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв. м. и 
прилежащо дворно място 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефони 
за връзка: 0877/167-883. 0888/430-187.

ТПК „ТРУД“ отдава помещения под наем в сградата на админи-
страцията на ул. „Трети март“ №5, 2 етаж. За справки: 05731/23 22.

ТЪРСЯ квартира за възрастен мъж в къща с вътрешна баня и тоа-
летна. За справки: 0877/807-644.

Яна и Бьорн са щастливи от това, което правят в полза на природата.


