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Прием на документи за
Ин-витро процедури

Община Генерал Тошево 
и през тази година продъл-
жава да приема докумен-
ти на желаещите да кан-
дидатстват по общинската 
програма за подпомагане 
на двойки с репродуктивни 
проблеми. Според правил-
ника за финансиране на 
процедури Ин-витро, при-
ет с единодушие в начало-
то на 2015 г., Община Гене-
рал Тошево предоставя до 
2000 лева за една година 
на двойки с репродуктив-
ни проблеми, които отгова-
рят на критериите и усло-
вията за участие в програ-
мата. С тази сума се под-
помагат процедурите, кои-
то биха довели до забре-
меняване.

Изготвянето на цялост-
ната административна про-
цедура по разглеждане на 
заявленията, взимането на 
решения от страна на ко-
мисията и предоставяне на 
финансови средства от Об-
щинския съвет, е съобразе-

на с опита в тази област на 
други общини на територия-
та на Република България, 
както и на Фондация „Искам 
бебе”.

Правилникът цели под-
помагане на семейства и 
двойки, живеещи на семей-
ни начала с репродуктив-
ни проблеми на територия-
та на общината. Те могат 
да кандидатстват за сред-
ства в размер на 2000 ле-
ва (2500 лева при необхо-
димост от донорски мате-
риал), като с предимство 
се ползват двойки, които не 
отговарят на критериите за 
държавно финансиране от 
страна на Центъра за асис-
тирана репродукция (ЦАР).

Същевременно евен-
туалното подпомагане от 
страна на Община Генерал 
Тошево няма да възпрепят-
ства кандидатите да участ-
ват в други програми за фи-
нансиране на процедури по 
асистираната репродукция 
от други организации.

КратКи
новини

По повод Деня на родил-
ната помощ - 21 януари, за 
висок професионализъм, 
хуманност, гражданска по-
зиция и оказана спешна 
помощ при раждане на де-
те в екстремна ситуация 
беше награден дежурния 
екип от ЦСНМП - Генерал 
Тошево. Повече подроб-
ности може да намерите в 
следващия брой на вест-
ник „Добруджански глас”.

***
Областният съвет на 

БЧК-Добрич започва Опе-
рация “Предоставяне 
на индивидуални паке-
ти хранителни проду-
кти 2017-2019”. Помощи-
те ще се раздават са на 
най-нуждаещите се лица 
и включват 16 продукта на 
обща стойност 53.10 лева. 
Раздаването на храни-
телните пакети ще про-
дължи по график до 28 
февруари, като в Генерал 
Тошево започва от 1 фев-
руари.

„Попитай кмета”
Общинска администрация 

Генерал Тошево кани всич-
ки граждани, които имат въ-
проси и предложения към 
кмета на Общината и него-
вия екип, на публична сре-
ща „Попитай кмета”. Тя ще 
се проведе на 31-ти януа-
ри (четвъртък), от 10:30 ча-
са в залата на III-ти етаж на 
местната управа.

Целта на кампанията „По-
питай кмета” е чрез диалог 
да направи гражданите ре-

ални участници в управле-
нието. В рамките на ежеме-
сечната среща те ще могат 
да отправят питания и пред-
ложения към кмета на Об-
щината и неговите замест-
ници . Въпроси ще могат да 
се задават и предварител-
но (адресите са посочени 
по-долу). Паралелно с това 
ръководството ще предста-
вя актуалните задачи за ме-
сеца и ще анонсира най-ва-
жните предстоящи проекти.

А к ц е н т и :
	Горда внучка на един достоен българин - стр. 2

	Добрите дела са навсякъде около нас - стр. 3

	Три млади дами с благородна кауза - стр. 3

	Представят „Антихрист” на сцената в 
 читалището - стр. 4

Бум на търсенето на
земеделска земя в областта

През миналата седмица из-
лязоха официалните резулта-
ти от годишните отчети на Ре-
гионалното сдружение за не-
движими имоти. В очакване на 
пролетната кампания основ-
ната новина е, че търсенето 
на земеделска земя в Област 
Добрич е поне два пъти по-го-
лямо от предлагането при на-
маляващия оборот на черно-
зема.

Пред добричките медии 
председателят на сдружение-
то Павлина Тодорова комен-
тира, че добрите ренти, кои-
то получават собствениците 
на земя за отминалата сто-
панска година - по около 100 
лева за декар, и тази буквал-
но са затворили пазара на зе-
меделска земя. „Все по-мал-
ко хора продават земя, а, ко-
гато им се налага - да покрият 
банков заем, да решат здраво-
словен проблем или да изпла-
тят жилище - го правят със съ-
жаление”, коментира Павлина 
Тодорова. По думите й мно-
зина предпочитат получените 
средства от рентата да инвес-
тират отново в земя, тъй като 
тя не се облага с данъци, а но-
возакупено жилище трябва да 
се поддържа.

Според брокери от региона 
земята в Добруджа е оредяла. 
„Много рядко излизат големи 
парцели по 300 и повече дека-
ра за продан. Все още се на-
мират такива между 50 и 100 
декара. Но ако през 2010-2011 
година декар чернозем пре-
мина границата от 1000 лева, 

сега средната цена в региона 
на хубавите парцели е около 
2500 лева”, посочват специа-
листи.

Най-скъпо вървят нивите 
край Балчик, където собстве-
ник на земя в една от най-го-
лемите земеделски коопера-
ции в региона, ако предлага и 
дяловия си капитал, може да 
вземе по 2800-3000 лева за 
декар.

На една оферта “предла-
гане” се падат поне две “тър-
сене”, казва Божанка Костова 
от агенция за недвижими имо-
ти в Генерал Тошево. Там зе-
меделската земя е сред най-
плодородната. По думите 
й кандидат-купувачите пре-
имуществено търсят земя, за 
която не е сключен договор с 
арендатор или ако все пак има 
- да е за кратък срок.

И край Генерал Тошево де-
карът върви по 2000-2500 ле-
ва. Повишаването на цената 
тя отдава и на масовото сеене 
на етерично-маслени култури 
в региона, което е засилило 
търсенето. Предлагането оба-
че остава все така малко.

Напролет цената на земя-
та няма да падне, смята Ко-
стова. По думите й с началото 
на пролетната кампания, ко-
гато се очаква пазарът да се 
раздвижи, цената на чернозе-
ма може би ще продължи да 
расте.

Брокери допускат, че пос-
къпване ще има с присъеди-
няването на България към ев-
розоната.

Интерактивните дисплеи
образоват чрез игри

Иновативна игра-урок 
подготвят от Център за под-
крепа за личностно разви-
тие - ЦРД, по повод 59 годи-
ни от обявяването на Гене-
рал Тошево за град. Идея-
та на педагозите е чрез но-
возакупения интерактивен 

дисплей да привлекат вни-
манието на децата към ем-
блематични забележител-
ности на града, думи, които 
го описват, интересни фа-
кти от неговата история. По 
този начин учениците ще се 
запознаят нагледно и по-
отблизо с родното място и 
с това как той е изглеждал 
през годините.

Паралелно с това в Цен-
тър за подкрепа и лично-
стно развитие - ЦРД - град 
Генерал Тошево продължа-
ват всички извънкласни дей-
ности. Клуб „Театър и тради-

ции”, ДТС „Слънчице”, клуб 
„Творческа работилница”, 
кръжок „Сръчни ръце”, клуб 
„В царството на приказки-
те” и школата по изобрази-
телно и приложно изкуство 
„Палитра” работят с децата 
ежедневно и развиват техни-

те образователни и техниче-
ски компетенции в една емо-
ционална, весела и забавна 
учебна среда.

Междувременно Общин-
ският младежки съвет в Ге-
нерал Тошево също рабо-
ти активно след Коледните и 
Новогодишните празници. В 
момента младежите разгръ-
щат акция по набиране на 
членове за структурата си, 
тъй като през 2019 година са 
заложили на много и забавни 
инициативи, които биха били 
от полза на всеки гимназист 
в града.

По стар обичай на много места в община Генерал Тошево бяха отпразнувани Бабинден 
и Деня на родилната помощ.

Почитаме бабата акушерка в селото
В първия ден на новата сед-

мица - 21 януари в цялата об-
щина се проведоха редица съ-
бития, свързани с празника 
Бабинден и Деня на родилна-
та помощ. Освен по пенсио-
нерските клубове, официално 
тържество имаше и в сграда-
та на Общинска администра-
ция, където кметът Валентин 
Димитров прие своите гости.

Открай време Бабинден 
е един от големите народни 
женски празници, посветен 
на „бабите” или жените, кои-
то помагат при раждане, и на 
младите булки и невести, кои-
то са раждали. Обредност-
та през този ден е подчине-
на главно на желанието да се 
засвидетелстват почит и ува-
жение към възрастните жени, 

които са „бабували” на родил-
ките.

От 1951 година този ден е 
също така и професионален 
празник на родилната помощ 
и на всички акушери и гинеко-
лози.

Повече подробности за 
празненствата ще може да 
проечете в следващия брой на 
вестник „Добруджански глас”.
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Пътна безопасност

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРИ АВТОМОБИЛНИ КАТАСТРОФИ

Пътно-транспортните ката-
строфи са обособена катего-
рия кризисни ситуации, кои-
то могат да причинят смъртта 
на много хора. За съжаление, 
те са част от ежедневието ни 
и възможността човек да за-
гине при катастрофа е много 
по-голяма, отколкото при при-
родни бедствия.

Запомнете: Първите 5-6 
минути са от решаващо зна-
чение за спасяване на живо-
та на пострадалите.

При автопроизшествие за-
помнете със спасяване на хо-
рата! Известете сектор КАТ 
„Пътна полиция” и “Центъ-
ра за спешна медицинска по-
мощ”, спрете преминаващите 
коли и поискайте помощ. Оп-
итайте се да оцените състоя-
нието на пострадалите и сте-
пенувайте по важност дейст-
вията си.

Преди всичко установете 
дали има:

Нараняване с обилно кръ-
вотечение.

Наличие на самостоятелно 
дишане.

Запазена сърдечна дей-
ност.

Счупени кости и признаци 
на други тежки увреждания.

Ако обстоятелствата нала-
гат, пренесете пострадалия, 
поставен върху твърда под-
ложка (дъска) на безопасно 
място. Пазете гръбнака и из-
бягвайте резките движения.

Не допускайте при изнася-
не на пострадалия от автомо-
била да бъде теглен за глава-
та или крайниците, защото е 

възможно да му бъдат нане-
сени допълнителни, фатални 
за живота му травми. Ако по-
ради опасност от пожар или 
други съображения се налага 
да пренесете пострадалите 
на по-голямо разстояние, на-
правете го много внимателно.

При липса на дишане оси-
гурете свободен дихателен 
път чрез:

Извиване на главата макси-
мално назад - внимавайте за 
счупени шийни прешлени.

Отворете устата чрез пов-
дигане и изтласкване на до-
лната челюст напред с пръ-
стите на двете ръце, а с па-
лците упражнете натиск вър-
ху брадата на пострадалия.

Огледайте устната кухина 
и при наличие на чужди те-
ла или счупени зъби (проте-
зи и други) почистете с пръст, 
увит с марля или чиста кърпа. 
Ако дишането не се възстано-
ви, започнете незабавно из-
куствено дишане по метода 
“уста в уста” или с апарат за 

изкуствено дишане с честота 
16-18 пъти в минута.

При липса на сърдечна 
дейност :

Установено наличие или 
липса на пулс чрез притис-
кане на „сънната“ артерия 
по предно страничната част 
на шията. При липса на пул-
сации, започнете незабавно 
външно притискане на сърце-
то, с честота 60-80 притиска-
ния в минута.

Поставете дланта на една-
та си ръка върху долната тре-
та на гръдната кост с пръ-
сти, успоредни на ребрата на 
пострадалия. Притискайте. 
Дланта на другата ръка по-
ставете върху първата трета 
на гръдната кост за усилване 
на натиска. Притискането си 
извършва с изправени в лак-
тите ръце. При всеки натиск 
гръдния кош на пострадалия 
трябва да хлътва 3-5 см.

При липса на дишане и 
сърдечна дейност:

Когато сте двама, единия 
коленичи отстрани до главата 
на пострадалия и извършва 
изкуствено дишане по метода 
„уста в уста“ или с апарат за 
изкуствено дишане, а втория 
извършва външно притискане 
на сърцето, като на всеки пет 
притискания спира за да из-
вършва вдъхване на въздух.

Когато сте сам, извършва-
те същите действия в следна-
та последователност - на все-
ки 15 притискания на гръдна-
та кост се правят по две по-
следователни вдъхвания.

При наранявания, съпрово-

дено с обилно кръвотечение, 
незабавно трябва да се на-
прави кръвоспиране:

Притиснете с пръстите на 
ръката наранения кръвоно-
сен съд към подлежащата 
кост.

Притиснете крайника над 
раната с гумена тръба (Ес-
марх), турникет или триъгъл-
на кърпа. На превръзката по-
ставете лист с точния час на 
манипулацията.

Компресивна стерилна пре-
връзка - с бинт или стерилен 
превързочен пакет се прави 
стегната превръзка на рана-
та.

При нараняване и изгаря-
не:

Направете сухи стерил-
ни превръзки на раната с по-
мощта на бинт или триъгъл-
на кърпа. При навяхване, из-
кълчване, счупване не се до-
пускат опити за наместване 
на увредения крайник.

При увреждане на костно-
ставния апарат:

Крайникът се обездвижва 
с надувни (телени) шини или 
с подръчни средства - дъски, 
чадъри др. Основно изисква-
не е да се обездвижват най-
малко две съседни на увреж-
дането стави. Във всички слу-
чаи, когато пострадалия е в 
състояние на безсъзнание, но 
има запазено дишане и сър-
дечна дейност, е необходи-
мо да се постави в странич-
но стабилно положение, за да 
се предотврати поглъщане на 
евентуално повърнати мате-
риали.

о Б Я в а
На основание Заповед № 

034/16.01.2019 г. на Кмета 
на Община Генерал Тошево, 
във връзка с глава Шеста от 
Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство на Община Генерал То-
шево, в изпълнение на Ре-
шение №9-7/20.12.2018 г. на 
Общински съвет Генерал То-
шево, е ОТКРИТА процеду-
ра за провеждане на публич-
но оповестен конкурс за от-
даване под наем по оферти 
на следния недвижим имот: 
Конна база - масивна едно-
етажна сграда със ЗП 870 
кв.м. и дворно място с площ 
12 665 кв.м., находящи се в 
УПИ №III-2236 в кв.158 по 
ПУП на гр. Генерал Тошево - 
публична общинска собстве-
ност и дворно място с площ 
5 620 кв.м., находящо се в 
УПИ №ХI-2254 в кв.158 по 
ПУП на гр.Генерал Тошево - 
публична общинска собстве-
ност, при следните условия:

1. Предмет на конкурса: 
отдаване под наем на не-
движим имот за разкриване 
на школа по конен спорт.

2. Срок за ползване на 
имота - 10 (десет) години;

3. Начална конкурсна на-
емна цена - 200.00 (двеста) 
лв. на месец, върху която се 
начислява ДДС.

Конкурсът ще се прове-
де в сградата на Общинска 
администрация, в гр. Гене-
рал Тошево ул. „В.Априлов” 
№5, в залата на III-тия етаж 
на 06.02.2019г. (сряда) от 
09:00часа.

1. Конкурсните книжа се 
закупуват в касата на Об-
щината, намираща се в Ин-
формационния център на 
първия етаж в сградата 
на Общинска администра-
ция гр. Генерал Тошево, ул. 
„В.Априлов” № 5, срещу так-
са от 20,00 лв до 12:00 часа 
на 05.02.2019г.

2. Документи за учас-
тие в конкурса се подават 
в Общинска администра-
ция гр. Генерал Тошево ул. 
„В.Априлов” № 5, в Инфор-
мационния център на пър-
вия етаж в сградата до 15:00 
часа на 05.02.2019г. включи-
телно.

3. Участниците в конкур-
са следва да заплатят депо-
зит за участие в размер на 
10% от началната конкурс-
на цена в касата на Община-
та, намираща се в Информа-
ционния център на първия 
етаж в сградата на Общин-
ска администрация гр. Гене-
рал Тошево, ул. „В.Априлов” 
№ 5 или по банков път: IBAN 
сметка на Община Генерал 
Тошево BG04 CREX 9260 
3314708701, BIC код CREX 
BGSF при “Токуда банк” АД 
офис Ген.Тошево.

Критерий за оценка на 
офертите - най-високата 
предложена цена.

За допълнителна инфор-
мация: отдел „Собственост 
и стопански дейности” при 
Община Генерал Тошево, ул. 
„В.Априлов” № 5, стая 411, 
тел.: 05731/22-26, централа 
05731/20-20, вътр. 39.

Община Генерал Тошево

35 млн. лв. за животновъдите
Управителният съвет на 

Държавен фонд “Земеделие” 
- Разплащателна агенция ут-
върди общ финансов ресурс 
до 35 335 830 лв. за изплаща-
не на втори транш по Схема-
та за преходна национална 
помощ за говеда, необвърза-
ни с производството (ПНДЖ1) 
и по Схемата за преходна на-
ционална помощ за овце-май-
ки и кози-майки, обвързани с 
производството (ПНДЖЗ) за 
Кампания 2018 г. Утвърдените 
средства за изплащане на вто-
ри транш по схемата за Пре-
ходна национална помощ за 
говеда, необвързана с произ-
водството за Кампания 2018 г. 
са в размер до 19 238 620 ле-
ва и до 16 097 210 лева за ов-
це-майки и кози-майки.

В края на октомври мина-

лата година ДФ „Земеделие“ 
преведе първия транш от 19 
055 079 лева на 4855 живот-
новъди, заявили Схемата за 
преходна национална помощ 
за говеда, необвързана с про-
изводството (ПНДЖ1). А през 
ноември беше изплатен първи 
транш от общо 15 707 738 ле-
ва на 7 595 животновъди, зая-
вили Схемата за преходна на-
ционална помощ за овце-май-
ки и/или кози-майки.

Преходна национална по-
мощ се отпуска само за сек-
торите, за които са предоста-
вяни национални доплащания 
през 2013 г., като максимални-
ят бюджет представлява на-
маляваща функция от одобре-
ния от Европейската комисия 
бюджет за схемите за нацио-
нални доплащания за 2013-та.

Подаваме данъчните си декларации до 30 април
Всички жители на Община 

Генерал Тошево, които са по-
лучили доходи по извънтру-
дови правоотношения през 
2018 година, трябва да ги де-
кларират в НАП - Добрич. Ра-
ботилите по граждански до-
говор през 2018 година пода-
ват годишна декларация, не-
зависимо от размера на по-
лучените хонорари или въз-
награждения.

До 30 април годишна да-
нъчна декларация подават и 
лицата, които през измина-
лата година са упражнявали 
дейност, облагана с патентен 
данък, земеделските произ-
водители, а така също и те-

зи, които са получили доходи 
от наем, доброволно осигуря-
ване или застраховане, диви-
денти и ликвидационни дяло-
ве от източник в чужбина.

Новите годишни деклара-
ции за облагане на доходите 
на физическите лица и за кор-
поративните данъци са пуб-
ликувани на сайта на НАП - 
www.nap.bg. Формуляри за 
декларирането на доходи-
те са достъпни и в офиса на 
приходната агенция в Добрич.

От приходната агенция на-
помнят още, че срокът за по-
даването на декларациите за 
облагане на доходите изти-
ча на 30 април 2019 година. 

Най-лесно и бързо формуля-
рите могат да се подадат по 
електронен път без електро-
нен подпис. За целта е необ-
ходим персонален идентифи-
кационен код - ПИК, който се 
издава безплатно в офис на 
НАП.

Подалите декларациите 
си по електронен път до края 
на януари, могат да ползват 
и 5% отстъпка върху нало-
га за довнасяне по годишна-
та декларация, но не повече 
от 500 лв. Допълнително ус-
ловие е и да нямат подлежа-
щи на принудително изпъл-
нение публични задължения 
към момента на подаване 

на декларацията, както и да 
внесат целия размер на да-
нъка за довнасяне в срок до 
31 януари.

От офиса на НАП в Добрич 
напомнят също, че лицата, 
които са трайно безработни и 
не получават обезщетение от 
Бюрата по труда и не се оси-
гуряват от държавата, тряб-
ва да превеждат здравните 
си вноски до 25-то число на 
месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят. С направе-
ната промяна на минимална-
та работна заплата през 2019 
година здравната вноска за 
тях е 22,40 лева, а не 20,40 
лева, както беше до сега.

Горда внучка на един
достоен българин

Както писахме в миналия 
брой, вече е издирена сним-
ката на околийския управител 
Димитър Сребров Атанасов 
(на снимката), управлявал на-
шия край през периода от 21 
декември 1940 г. до 1 ноември 
1941 г. Неговата внучка Викто-
рия Среброва Киречева изпра-
ти вълнуващо, което публику-
ваме с незначителни съкраще-
ния.

„Няма да крия, че когато по-
лучих писмо с молба да да-
ря снимка на дядо ми за архи-
ва на община Генерал Тоше-
во бях много изненадана. От-
ворих го и зачетох. Не мога да 
опиша вълнението, което изпи-
тах, просълзих се и се почувст-
вах горда. Това писмо е най-
скъпият Коледен подарък за 
мен и семейството ми - майка 

ми, съпругът ми, сина и дъще-
ря ми, както и за другите два-
ма внуци на дядо Димитър - се-
стра ми Ина Среброва Аралова 
и братовчед ми Павел Георги-
ев Янчев. Благодарение на ле-
ля ми Сребрина Димитрова Ян-
чева (дъщеря на Димитър Ата-
насов) имаме запазени много 
снимки на дядо, но са от по-ра-
нен период.

Моля да ме насочите къде 
се съхраняват стари докумен-
ти на общините, тъй като дядо 
ми е бил околийски управител 

на Златоград и Девин, за да по-
търся и от там информация за 
него.

Ще си позволя да разка-
жа една случка. Преди около 
20 години със семейството ми 
и приятели бяхме на почивка 
край Девин. Разходихме се до 
Чаирските езера над Триград. 
Там срещнахме възрастен 
мъж, над 70-годишен овчар, и 
се заговорихме. Казах му, че 
дядо ми Димитър Сребров е 
бил околийски управител на 
Девин преди 1944 г. и попитах 
дали е чувал за него. Възраст-
ният мъж се оживи и ми разка-
за, че помни този добър човек, 
защото в една сушава година 
овцете на неговия дядо оцеля-
ват, защото Димитър Сребров 
е позволил стадото му да пасе 
на общинската мера.

Това беше първият път, кога-
то от напълно непознат човек и 
при случайна среща чух хубави 
думи за дядо Димитър и се гор-
деех, че съм негова наследни-
ца. Все по-ясно си давам смет-
ка, че когато човек е добър, 
достоен и отговорен, още по-
вече ако е управник, добрите 
му дела остават много години 
след като го няма.

… Имаме голямо желание 
през лятото да посетим града 
Ви”.

Виктория КИРЕЧЕВА
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Добрите дела са навсякъде около нас

Казват, че добротата е из-
куство, чието владеене мо-
же да разголи душата на все-
ки до степен, която би смаяла 
света. Доброто е притаено във 
всеки един от нас и всякакви 
ежедневни събития могат да 
го провокират в една или дру-
га степен.

С един малък жест но всъщ-
ност много голямо добро де-
ло започна новата 2019 година 
кметският наместник на село 
Балканци Красимир Костади-
нов. Младият мъж, със съдей-
ствието на Гергана Ивелино-
ва от Центъра за обществена 
подкрепа в град Генерал Тоше-
во, направи дарение на семей-
ството на Жеко и Керанка Же-
кови от село Балканци. Те имат 
общо пет деца и за съжаление 
попадат в графата „крайно нуж-
даещи се”. Хора без образова-
ние и без възможност за посто-
янна работа. Но пък за сметка 
на това скромни, работливи и 
достойни хора с деца и внуци, 
които се нуждаят от специална 
подкрепа и внимание.

Предприетата от кметския 
наместник инициатива е по по-
вод Коледните и Новогодишни-
те празници, а действителната 
помощ идва в първите дни на 
януари от Центъра за общест-
вена подкрепа в Генерал Тоше-
во. Там всеки който има добра 
воля и желание може да оста-
ви хранителни продукти, дре-
хи, пособия и други, за да стиг-
нат те до тези, които имат най-

голяма нужда от тях. Благода-
рение на направеното дарение 
внучката на семейство Жекови 
- Алекс, която е ученичка във 
втори клас в училището в се-
ло Преселенци, вече има нова 
раница, топли обувки и дебело 
яко за студените зимни дни.

„Откакто съм кметски на-
местник в село Балканци вина-
ги се старая да помагам на те-
зи хора. Когато човек има жела-
ние - намира и начин. В село-

то постоянно живеят между 30 
и 40 души. Младите са малко, 
но желанието за помощ се пази 
живо от признателните поколе-
ния. За радост други семейства 
които се нуждаят от подкрепа 
в село Балканци няма. Но и да 
има, пак ще се опитваме да по-
магаме с каквото можем”, спо-
деля Красимир Костадинов.

В днешния забързан и дина-
мичен живот хората смятат, че 
доброто понякога отсъства, но 

истината е, че често сме със 
затворени очи за най-малките 
и деликатни жестове. Защото 
всеки има нужда от добро. Осо-
бено когато най-малко го оч-
аква. Да подариш някому опо-
ра, да докоснеш душата му, да 
виждаш красивото в него… Ето 
това носи топлина и щастие. И 
много усмивки. Такива каквито 
Красимир Костадинов подари 
на едно семейство в началото 
на новата година.

Три млади дами с
благородна кауза

Три млади дами - едната 
бивша възпитаничка на СУ 
„Н. Вапцаров”, а другите две 
- на Професионална гимна-
зия по земеделие „Тодор Ра-
чински”, подеха интересна и 
много благородна инициати-
ва в своите профили в една 
от социалните мрежи. Десис-
лава Денева и Силвия Стоя-
нова обявиха, че подаряват 
своите рокли от абитуриент-
ските си балове на момиче-
та в нужда. Ден по-късно към 
тяхната кампания се присъе-
дини и Деница Димитрова.

Две от момичета завър-
шиха висшето си образова-
ние през миналата година, а 
днес техните преподаватели, 
родители и приятели могат 
да бъдат горди с благород-
ната им постъпка.

Десислава Денева пише: 
„Подарявам роклята си, за-
купена е от „Lucy”, както и 
чантичката. Мога да дам и 
обувки, стига размерът ни да 
е един и същ”. Тя чака с нея 
да се свърже момиче в нуж-
да или от социална институ-
ция, за да му помогне да се 
чувства красиво на бала си. 
Специален подарък ще бъ-
дат и бижутата към роклята.

Силвия Стоянова пък спо-
деля: „По случай абитури-

ентските балове искам да да-
ря моята рокля на някое мо-
миче в неравностойно поло-
жение. Бих се радвала да до-
неса същата емоция, която 
имах и аз на моя бал”. Пред-
почита момичето да е от ре-
гиона, за да може лично да го 
зарадва.

Деница Димитрова доба-
вя: „По случай предстоящи-
те абитуриентски балове ис-
кам да даря роклята си. Ще 
се радвам много ако успея 
по някакъв начин да накарам 
някое момиче да се почув-
ства щастлива на този ден!”

До редакционното при-
ключване на броя момичета-
та все още очакваха с тях да 
се свърже някой, който да съ-
действа или директно да на-
прави връзка с абитуриентка 
в нужда, която да бъде изне-
надана и зарадвана. До ба-
ловете обаче има достатъч-
но време и със сигурност 
красивите рокли ще намерят 
своите нови притежателки.

В няколко от публичните 
групи на град Генерал Тоше-
во в социалните мрежи тази 
новина се споделя лавиноо-
бразно и нищо чудно в близ-
ките дни все повече момиче-
та и момчета да последват 
примера на трите дами.

Втора лекция пред деца за безопасност в интернет
Веднага след края на Колед-

ните и Новогодишните празни-
ци, при подновяването на но-
вата учебна година, системни-
ят администратор на Районен 
съд - град Генерал Тошево 
инж. Димо Водкаджиев изнесе 
лекция пред седмокласници от 
училище „Никола Вапцаров” в 
града за наличието на теро-

ристично съдържание в интер-
нет. Лекторът акцентира вър-
ху опасността сърфирайки в 
мрежата, учениците да попад-
нат на снимки, видеоклипове 
или текстове, които показват 
или призовават към насилие 
и предупреди, че подобно съ-
държание не бива да се спо-
деля. Младежите бяха поощ-

рени да информират възраст-
ните за всичко, което ги обез-
покои в интернет.

Обяснено беше, че всеки 
материал, който пропаганди-
ра или подбужда към извърш-
ването на терористични дей-
ствия, популяризира дейност-
ите на терористична група или 
пък дава познания и насоки за 

извършване на нападения, се 
определя като терористично 
съдържание. Големите плат-
форми се стремят да защитят 
потребителите си, като сва-
лят подобни материали, посо-
чи Димо Водкаджиев, но под-
черта, че е добре и потребите-
лите на социалните мрежи да 
докладват за пропаганда на 
тероризъм и за език на омра-
зата в интернет.

Такива уроци предизвикват 
явен интерес сред ученици-
те в града, като това е втора 
подобна такава лекция, която 
системният администратор из-
нася пред същите деца. Пре-
ди време те бяха запознати с 
основните правила за безо-
пасно ползване на социални-
те мрежи.

Срещите се реализират по 
инициатива на преподавате-
ли от училище „Никола Вапца-
ров”. Магистратите и служите-
лите от Районния съд работят 
активно и с ученици от горни-
те класове на това учебно за-
ведение. Пред тях се изна-
сят лекции на правна темати-
ка по образователната програ-
ма „Съдебната власт - инфор-
миран избор и гражданско до-
верие. Отворени съдилища и 
прокуратури”.

Т ъ ж е н  п о м е н
На 28.01.2019 г. се 

навършват 9 месеца от 
смъртта на

Явор Ивелинов 
Георгиев

Ще минат дни, месеци, го-
дини, но ние никога няма да 
те забравим! Обичаме те! По-
клон пред паметта ти, сине!

От семейството

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.

Важно уведомление!
Общинска администра-

ция - Генерал Тошево, ин-
формира всички собстве-
ници на нерегистрирани в 
Басейнова дирекция кла-
денци за задоволяване на 
собствени потребности, из-
градени до 28 януари 2000 
г. и собствениците на не-
регистрирани водовзем-
ни съоръжения за подзем-
ни води, изградени пре-
ди 23 декември 2016 г. без 
строителни книжа (търпи-
ми строежи) по ЗУТ, които 
не подлежат на премахва-
не или забрана за ползва-
не, находящи се на тери-
торията на Община Гене-

рал Тошево, че същите мо-
гат да бъдат регистрирани 
съгласно влезлите измене-
ния от 27 ноември 2018 г. 
на Закона за водите и За-
кона за опазване на окол-
ната среда. Необходимо е 
собственикът на водовзем-
ното съоръжение да пода-
де заявление за вписване 
в регистъра по чл.118 „г”, 
ал.3 от Закона за водите 
в Басейнова дирекция по 
местонахождение на кла-
денеца до 27 ноември 2020 
г. Формуляр на заявление-
то е поместен на интернет 
страницата на съответната 
Басейнова дирекция.

изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал 

Пастир. Справки на тел. 0894/373-668.
ТЪРСЯ под наем къща или апартамент в Генерал То-

шево. Справки на тел. 0889/203-819.
ПРОДАВАМ апартамент (ІІ етаж) в Генерал Тошево, 

ул. „Димитър Благоев” №7 „а”. Справки на тел. 0877/396-
988.

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

Абонирайте се!
Абонаментната кампания на общинския седмичен вест-

ник “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 кметските 
наместници на населените места в общината. Абонира-
ните за 9 месеца имат право на 1 безплатни малка обя-
ви, а абонираните за цяла година - на 3 безплатни мал-
ки обяви.

Ако искате да знаете повече за предстоящи и стана-
ли събития на територията на общината, за взетите от 
Общинския съвет и Общинска администрация решения - 
абонирайте се за вестник “Добруджански глас”!

Семейство Жекови от село Балканци бяха зарадвани в началото на новата година.

Системният администратор на Районен съд - Генерал Тошево Димо Водкаджиев с уче-
ниците по време на поредната лекция за безопасността в интернет и социалните мрежи.
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Жена буди мъжа си - системен администратор посред 
нощ:

- Скъпи, студено ми е, да затворя ли прозореца?
- Не затваряй, само го минимизирай!

* * *Програмист обяснява на друг програмист за брака - това 
е като да имаш много бърз интернет, с неограничен достъп, 
но се отваря само един сайт.

Виц на броя

- Снощи свалих страхотна мадама!
- Колко мегабайта и от къде?

Гостува „Нов театър - НДК”

Представят „Антихрист” на сцената в читалището
И през тази година жите-

лите на община Генерал То-
шево ще имат възможността 
да се насладят на някои не-
повторими постановки в НЧ 
„Светлина - 1941”. Първото 

представление за 2019 годи-
на е „Антихрист” - на „Нов те-
атър - НДК”. Спектакълът ще 
бъде представен пред публи-
ка на 2 февруари - събота от 
18:00 часа, а билети могат да 

бъдат закупени на касата в 
културната институция.

Драматизацията и поста-
новката по един от най-зна-
чимите романи в българска-
та литература - „Антихрист“ 

на Емилиян Станев, са дело 
на Бойко Илиев, който с ле-
ко прикрита емоция споделя, 
че този роман става все по-
модерен в своето съвремие. 
Макар че разказва житието на 
Теофил, Емилиян Станев в 
крайна сметка говори за оне-
зи вътрешни тежнения, кои-
то ни съпътстват през целия 
ни живот. Тази битка в Еньо-
Теофил (не случайно този ге-
рой има две имена) е битка и 
във всеки един от нас - меж-
ду духа и плътта, между дяво-
ла и Бога. През целия си жи-
вот ние се опитваме да наме-
рим хармония в себе си в та-
зи битка и много често сме по-
бедени от единия или другия.

Философският роман на 
Емилиян Станев ще оживее 
на сцената на НЧ „Светли-
на - 1941” в изпълнението на 
познатите актьори от телеви-
зионния екран Любомир Ко-
вачев (Еньо), Елена Петро-
ва (Арма), Николай Сотиров 
(Патриарх Евтимий) и Весе-
лин Калановски, който се пре-
въплъщава в образа на Тео-
фил и на още четири персо-
нажа в спектакъла.

Грипът настъпва
Грипната епидемия продъл-

жава да настъпва с бърза ско-
рост в цялата страна. В края 
на работния ден в петък (кога-
то е редакционното приключ-
ване на броя) епидемия беше 
обявена в общо седем обла-
сти - Ямбол, Стара Загора, Си-
листра, Бургас, Шумен, Плов-
див и Перник.

В областите Добрич и Варна 
- най-близките до община Ге-
нерал Тошево до края на ми-
налата седмица грипна епиде-
мия не беше обявена, но все 
повече ученици отсъстват по-
ради заболяване. В област 
Добрич отсъстващите в петъч-

ния ден бяха малко над 19%. 
В град Генерал Тошево бя-
ха близо 14%, при необходим 
минимум от 30% за обвява-
не на грипна епидемия. Висок 
процент на заболели ученици 
обаче са подали от СУ „Н. Ва-
пцаров” в града - 24.16%.

По данни на МОН занятията 
са преустановени в повече от 
420 училища и детски градини. 
Здравните власти препоръч-
ват да се избягва събиране-
то на много хора на закрито. А 
съветът към тези, които имат 
симптоми на грип, е да потър-
сят лекарска помощ и да не се 
лекуват в домашни условия.

Отчитат най-ниската 
безработица у нас

Изминалата 2018 г. бележи ис-
торически най-ниските стойности 
на броя регистрирани безработни 
в България, отчитат от Агенцията 
по заетостта. Според статистика-
та на ведомството средномесеч-
ният брой на безработните през 
миналата година е бил 202 995 - 
или с 33 757 по-малко в сравне-
ние с 2017 г. Така средногодишна-
та безработица през 2018 г. се ус-
тановява на равнище от 6,2%, ка-
то спрямо предходната година ко-
ефициентът се е понижил с един 
процент.

Най-съществено е снижението 
в броя на продължително безра-

ботните. Те са намалели с 19 247 
или с 26%. Средномесечният им 
брой на годишна база за 2018 г. е 
65 074, което е 32,1% от средного-
дишния брой безработни през го-
дината. Така средната продължи-
телност на регистрацията в бюра-
та по труда намалява от 5,8 месе-
ца в края на 2017 г. на 4,8 месеца 
през декември 2018 г.

В резултат на интензивната ра-
бота на екипите на Агенцията по 
заетостта по прилагане на актив-
ната политика през годината, по-
вече хора с увреждания са потър-
сили посредническите услуги за 
достъп до трудовия пазар.

С 3000 лева по-ниска е
годишната заплата в областта

По размер на средната го-
дишна работна заплата за 
2018 г. област Добрич зае-
ма 15 място сред 28-те обла-
сти в страната. С най-високото 
средно възнаграждение е град 
София - 17 199 лв., а с най-ни-
ско - област Видин - 8 233 лв.

Средната брутна годишна 
работна заплата в област До-
брич за 2018 година е била 9 
539 лв., при 12 448 средно за 
страната. Това е близо 3000 
лева разлика. Въпреки това 
средната заплата в Добричко 
се е увеличила спрямо пре-
дходната година с 9.6%.

Икономическите дейности, 
при който е регистрирано най-
голямо увеличение, са „Про-
изводство и разпределение 
на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни го-
рива“ (31.2%), „Създаване и 
разпространение на информа-
ция и творчески продукти; да-

лекосъобщения“ (18.9%) и „ 
Култура, спорт и развлечения“ 
(16.9%).

Икономическите дейнос-
ти с най-високо средногодиш-
но трудово възнаграждение са 
следните:

 „Производство и разпреде-
ление на електрическа и то-
плинна енергия и на газооб-
разни горива” - 34 910 лева.

„Създаване и разпростране-
ние на информация и творче-
ски продукти; далекосъобще-
ния” - 13 004 лева;

 „Селско, горско и рибно сто-
панство“ - 12 368 лева.

Най-ниско платени са били 
наетите лица в икономически-
те дейности:

„Административни дейнос-
ти” - 6 655 лева;

„Други дейности” - 6 870 ле-
ва;

„Строителство” - 7 301 ле-
ва;

Огромна благодарност
към дарители на ЦОП

Коледните и Новогодишни-
те празници вече отминаха, 
а новата 2019 година започ-
на бързо да препуска в рабо-
тен ритъм. Точно покрай тър-
жествените дни обаче хората 
сякаш забавиха своето еже-
дневие и обърнаха по-голямо 
внимание на малките и стой-
ностни неща, които могат да 
им донесат лично удовлетво-
рение. Доказаха го няколко 
благотворителни инициативи 
на Център за обществена под-
крепа - Генерал Тошево, които 
жителите на нашия град при-
еха присърце.

Малко преди Коледа от 
ЦОП - Генерал Тошево обяви-
ха в една от социалните мре-
жи, че се нуждаят от подаръци 
за 15-те деца в центъра. Мал-
чуганите на възраст между 4 
и 15 години бяха подготвили 
списък до Дядо Коледа с най-
различни играчки - комплекти 
за рисуване, футболни топ-

ки, боксови ръкавици, детски 
играчки, кукли и много други. 
От ЦОП - Генерал Тошево се 
обърнаха с молба към гражда-
ните да осигурят подаръците 
и да направят празника на де-
цата малко по-щастлив и ус-
михнат. Буквално в рамките 
на няколко часа всички играч-
ки вече бяха налични, а жела-
ещите да помагат се множаха.

В тези светли дни различни 
благодетели оставиха и хра-
нителни продукти в центъра, а 
след нова инициатива в соци-
алната мрежа бяха осигурени 
бебешка кошара и зимно яке 
за момиченце на една година.

От ЦОП - Генерал Тошево 
изказват своите най-сърдеч-
ни благодарности към всич-
ки хора, които са се отзовали 
на техните различни апели за 
помощ и вярват, че при нужда 
в бъдеще отново ще могат да 
разчитат на добрите сърца на 
жителите от града.

Нова година с едно ново неустоимо предложение от нату-
рални сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален 
ябълков сок в кутия на нова изкушаваща цена от 4 лева (ста-
ра цена - 4.80 лева)! Цената за опаковка без кутия пък е 3.80 
лв. Допълнителни отстъпки за клиенти на едро.

Осигурете си чаша здраве всеки ден с нашите плодови со-
кове. Сто процента натурални, без добавени захари, консер-
ванти и стабилизатори. Истински вкус, който зарежда и тони-
зира организма, на изключително изгодна цена.

Очакваме вашите заявки (на едро и дребно, както и на иш-
леме) на тел. 089/050-555. Посетете ни и на място в произ-
водствената база в Генерал Тошево!

Конкурс за стихове и проза
Народно читалище „Свет-

лина 1941” - Генерал Тоше-
во, обявява конкурс за сти-
хотворение и проза на тема 
„Вино и любов, любов и ви-
но”. Всеки желаещ над 16 го-
дини може да участва в кон-
курса с една творба до ед-
на 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 То-
шево, ул. „Васил Априлов” 
№5. Отличените творби ще 
бъдат наградени на 14 фев-
руари на традиционното за-
рязване на лозите.

Постановката „Антихрист” ще зарадва жителите на община Генерал Тошево на 2 февруари.


