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ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Всички заедно срещу заразата
В първия понеделник на
месец април – на 6, в Община
Генерал Тошево се проведе
поредното заседание на общинския Кризисен щаб в града, във връзка с превенцията
от разпространение на коронавирус – COVID – 19.
Дневния ред на срещата
се състоя в две точки, като
в първата кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров запозна присъстващите с всички мерки, кои-

то са предприети от властта във връзка с максималното ограничаване на заразата
в общината през изминалата
седмица. Градоначалникът
сведе до знанието на всички заповедите, които вече са
в сила. Към момента Общинска администрация, включително кметствата и кметските наместничества, Медицинския център, Районно управление на МВР, както и Районна служба ПБЗН са

обезпечени с маски, ръкавици и дезинфектанти.
Всекидневно медиатори
от Общинска администрация
обхождат селата в общината
с голямо ромско население.
По време на обходите се раздават информационни листовки и се призовава всички да спазват препоръките
на карантина при извънредното положение.
Засилени са и проверките
от страна на Общинска адми-

На 6 април Общинския кризисен щаб проведе поредното си заседание.

нистрация в Домашен социален патронаж, който към момента храни близо 340 души
от общината. Работи се при
изключителни хигиенни мерки.
Служители на Районното
управление в града продължават проверките на лицата, които са поставени под
карантина. Към 6 април в община Генерал Тошево общият брой на карантинираните е 128. Екипи на службата патрулират в парковете,
детските площадки, спортните съоръжения и по селата, като наблюдават за нарушители.
Всяка седмица се извършват и проверки на търговски
обекти. Следи се за използването на маски, ръкавици и
предпазни облекла от страна
на служителите.
По време на общинския
Кризисен щаб беше взето решението, на следващото Заседание на Общинския съвет
да бъде предложено, всички
лекари, дентални специалисти и фармацевти, които използват общинско имущество
за предоставяне на своите
услуги, да бъдат освободени
от наем за периода на цялото извънредно положение.

Медицинският център Внимавайте на Великден!
разкри дарителска сметка

Въпреки усложнената ситуация в страната, медиците
и целият персонал на „Медицински център 1 – град Генерал Тошево“ ЕООД, са изключително мотивирани да се изправят пред предизвикателствата на новата пандемия и да
осигурят високоспециализирано и качествено медицинско
обслужване на пациентите. За екипа на Медицинския център е важно здравето на всички пациенти в общината. Кризата ще отмине но затрудненията в нашата дейност ще останат с повишаващите се цени на ток, вода, консумативи,
договори по обслужване на медицинската апаратура.
Поради тези причини “Медицински център 1 – град Генерал Тошево“ ЕООД, обявява дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане на дейността на лечебното заведение за закупуване на консумативи и медикаменти, както и за покриването на други текущи стопански
разходи, за осигуряване на грижата за населението в региона и медицинския персонал.
Всички фирми, организации и граждани, които желаят
да дарят средства, могат да го направят с банков превод
по посочената сметка:
IBAN:BG95UNCR75271045571718
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank

Седмица преди Великден
Светия Синод, премиерът
на Република България Бойко Борисов и Оперативния
щаб, обсъдиха мерките за сигурност по време на големия
християнски празник. Целта
на срещата беше взимането
на адекватни решения, които да предотвратят пик на заразата от коронавирус у нас
в следващите дни, тъй като
очакванията са, в храмовете да има доста хора. Всички институции призоваха, тази година миряните да проявят разбиране и да не посещават храмовете. Те ще останат отворени, но молбата е
да не се нарушава карантината и хората да демонстрират
разбиране и съвестно отношение в тези тежки дни. Премиерът на страната Бойко
Борисов призова само тези,
за които вярата е по-важна
от здравето и крайно нужда-

ещите се ревностни миряни,
да отидат на църква. За хилядите обаче, които посещават
храма само заради традицията, е препоръчително да си
останат у дома.
В крайна сметка на срещата бяха взети няколко важни
решения:
- На Великден службата ще
започне навън, тъй като наймного хора обикновено има
в първия час. След това остават по-малко, които ще се
върнат в храма;
- В храмовете постоянно
се дезинфекцират иконите,
на входа се слага изтривалка
с дезинфектант. Има препоръка богомолците да влизат
с маски и да са на безопасно
разстояние;
- На Разпети петък миряните няма да минават под масата. От Синода предлагат плащеницата да се държи и хората да минават под нея.

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Великден е празникът, когато отваряме очите и сърцата си широко. Оглеждаме се, за да видим възраждащата се
природа. Замисляме се за всяко малко чудо, което ни заобикаля и е в нас. Отделяме време за нашите семейства и
с особена сила усещаме нуждата да бъдем щедри и да даряваме любов.
Но тази година Великден е друг. Посрещаме го в дни на
изпитания и трудности, в дни на дълбок размисъл за това
какво ни предстои. Чрез упование във вярата търсим благословия за нас, за нашите близки, за целия народ. Безгласно изричаме своята съкровена молитва за здраве и надежда в утрешния ден.
Уважаеми жители на община Генерал Тошево,
Искрено вярвам, че този Великден ще ни промени към
по-добро. Ще ни направи сплотени и единни, за да устоим
пред предизвикателството, което ни споходи. Ще ни докаже, че волята за живот е всемогъща и ще възтържествува
благодарение на нашето търпение и вяра.
Бъдете здрави!
XPИCTOС ВОСКРЕСЕ!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево
Уважаеми лекари,
Уважаеми здравни работници,
Поздравявам Ви по случай професионалния празник на
здравния работник и Световния ден на здравето - 7 април.
Животът е устроен така, че за да го живеем, трябва да
си помагаме. И сега е моментът да обърнем внимание на
помощта, която ни дава надежда. В тези нелеки времена,
когато човечеството е изправено пред глобална криза, застрашаваща здравето на всички, съществуват хора, които
често пренебрегват собствените си нужди в името на обществото. Това са героите на нашето време, героите, без
които не можем.
Вие, уважаеми медици, практикувате професията, изискваща най-голяма отговорност. В ръцете си държите живота и от Вас зависи неговото опазване. Вашият всеотдаен труд, човеколюбие и професионализъм, ни карат да се
чувстваме по-сигурни и уверени в бъдещето. И въпреки
трудностите вярваме, че благодарение на Вас всичко ще
си дойде на мястото.
Отправям най-искрени пожелания за здраве и силна воля във високохуманната Ви работа.
Благодарим, че Ви има!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево
За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения
по електронен път. Вариантите са два – единният е чрез регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн
банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код,
който можете да намерите на последната си фактура срещу
клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и на номер:
0884 399 054
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Валентин Димитров се надява кризата
да не рефлектира върху земеделието
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров изрази своето притеснение от евентуалната невъзможност за събиране на наемите за земеделска земя по
време на пандемията от коронавирус. Както е извест-

ки, пръскания и сеитби. Валентин Димитров таи надежда тенденцията да остане такава и занапред, но сподели
за притесненията си относно
събирането на наема за земя.
„Към момента, секторът не
е засегнат. Но не се знае как-

Тошево. Според Валентин Димитров обаче това е нормално, защото хората предимно
заделят средствата си за хранителни продукти и плащане
на месечните сметки предвид
неясното бъдеще.
Разбира се, Община Гене-

Пролетната сеитба започва да набира сила.

но, Общинска администрация отдава близо 13 700 дка
земеделска земя всяка година, като благодарение на тези постъпления пълни хазната си. Според градоначалника земеделският сектор е
един от най-незасегнатите
от извънредното положение
в страната към този момент.
Земеделските производители
нямат наложени ограничения
за извършване на обработ-

во ще стане занапред. Моите
притеснения са дали ще съберем наема на земя, тъй като я отдаваме всяка година на
конкурс. Ще бъдем най-засегнати като Община, ако не може да се отдаде земеделската
земя под наем за съответната
стопанска година“.
В момента се наблюдава и
намаляване на постъпленията от местни данъци и такси
в хазната на Община Генерал

Започна пролетната сеитба
Пролетната сеитба в Добруджа вече започна. Единствените опасания на земеделските стопани са само за
недостига на влага. В землището на община Генерал
Тошево вече масово се сее
слънчоглед, а през последните дни на места започна и сеитбата на царевица. Очакванията са да се спази обичайният сеитбооборот.
През миналата стопанска
година, в област Добрич, масивите със слънчоглед достигнаха 717 000 декара, а
с царевица – 918 000 декара. Добруджа традиционно е
сред най-големите произво-

дители в страната на маслодайно семе и фуражно зърно.
Според фермерите всички, които са направили заявки навреме, разполагат и със
семена, и с торове, само валежите са малко. Надеждите
на земеделците са с пролетните дъждове да бъде наваксан недостигът от 300-400
литра на квадратен метър.
Иначе всички споделят,
че епидемичната обстановка с коронавирусната инфекция в стопанските бази не се
допускат външни хора и се
спазват мерките за опазване
на екипите от заразата.

рал Тошево вече предприе антикризисни мерки – 5% отстъпка до 30 юни да ползват
гражданите и за таксата за
битови отпадъци. Лицата, заплатили дотогава данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства, също ще могат да ползват 5%
намаление. Преференцията е
във връзка с приетия Закон за
мерките и действията по вре-

ме на извънредно положение.
За работния процес в сградата на местната администрация има специални инструкции. Граждани се допускат само до първия етаж.
Приемният ден на кмета и решаването на казуси с жителите става по телефона.
„Процесът за обслужване
на гражданите не спира. При
необходимост
служителите от по-горните етажи слизат във фоайето при спазване на всички противоепидемични мерки. Работещите в общинската администрация над 60-годишна възраст с
ТЕЛК решения, които са уязвими на усложнения от вируса, са пуснати в платен годишен отпуск“, заяви Валентин
Димитров.
Той добави още, че определя Генерал Тошево като социално отговорна Община, тъй
като кметове и кметски наместници винаги помагат на
нуждаещи се от населените
места. „Купуват лекарства,
понякога взимат пенсиите,
водят нуждаещи се на доктор. Без значение дали има
извънредно положение. Ние
сме социална община. Част от
мерките и действията сме ги
правили много преди това“,
допълни Валентин Димитров.
Материалът е част от
интервюто на Валентин
Димитров пред сайта
www.dobrichonline.com

Кардам, Спасово, Чернооково,
Малина, Люляково, Василево,
Равнец, Пчеларово, Сноп, Житен, Красен, Росица, Изворо-

„Великденско настроение“

Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца в града, организират online фото конкурс „Великденско
настроение“. Целта на проявата е приобщаване на подрастващите към християнските ценности и осмисляне на съдържанието на празника Възкресение Христово.
До участие в конкурса се допускат деца и ученици от
всички детски градини и училища на територията на Община Генерал Тошево. Организаторите си запазват правата за публикуване на снимките. Децата и учениците могат
да участват с рисувана или картичка-колаж, великденско
рисувано яйце, великденски венец или украса.
В конкурса могат да участват деца и ученици, като изпратят снимка в JPC формат до 21 април 2020 година на
e-mail: crd_gt2010@abv.bg. Снимките да са придружени
със следната информация: трите имена, група, клас, детска градина или училище. Всички изпратени снимки ще бъдат публикувани на страницата на ЦПЛР-Център за работа
с деца във социалната мрежа Фейсбук. Там ще бъдат обявени и победителите в конкурса.

Изисквания към рисуваните или
картичките-колаж:

1. Да са изработени върху основа картон, по възможност
формат А4 сгънат на две за картичка /вертикално или хоризонтално/;
2. Да имат интересен дизайн;
3. Изработени с материали и техника по избор;
4. Да съдържат елементи, разкриващи същината на празника Възкресение Христово;

Изисквания към великденските яйца
и великденската украса:

1. Яйцата могат да бъдат истински и синтетични;
2. Материали и техника по избор;
3. Добрата аранжировка е предимство;
4. Да съдържат елементи, разкриващи същината на празника Възкресение Христово;
Журито ще присъди първа, втора и трета награда във
всяка от четирите възрастови група, както и по три поощрителни награди във всички раздели на конкурса.

Община Генерал Тошево закупи нов автомобил
Фолксваген Кадди в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Генерал Тошево“.
Той ще се използва за предоставяне на интегрирани
здравно-социални услуги.
Проектът е насочен към
хора с увреждания и хора
над 65 години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване. По него ще се предоставят мобилни почасови услуги от
здравни и социални работници.

Старт на Национална програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 1 април 2020 година, Община Генерал Тошево започна
реализиране на дейности по
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, съгласно сключен
договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по
труда“ град Генерал Тошево.
Назначени са 23 лица на
позиция „домашен помощник“. Те ще предоставят персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане
на ежедневните потребности
за самообслужване на 49 потребители в населените места – Генерал Тошево, Пастир,

Фото конкурс

во, Къпиново. Договорът е на
стойност 105 866,44 лева и е
със срок 31 декември 2020 година.

Програмата е насочена към
осигуряване на заетост на
безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто
степен на трайно намалена
работоспособност или вид и
степен на увреждане с право на чужда помощ, както и
хора над 65-годишна възраст
в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред
от органите на медицинската
експертиза в Република България.

Кратки новини

На 8 април, около 23:05 часа е получено съобщение за
възникнало ПТП в град Генерал Тошево. На място е установен самокатастрофирал в дърво лек автомобил „Ауди” с добричка регистрация, управляван от 35-годишен мъж. При
последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо
средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,68
промила в издишания от водача въздух. Задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

* * *

На 6 април, около 15:40 часа е получено съобщение за
възникнал инцидент в района на ГКПП Кардам. На място е
установено, че товарен автомобил „Мерцедес” с прикачно
ремарке – тип гондола, при разтоварване на инертни материали и вдигната горна част на ремаркето на 10 метра и закача електропровод от 20 киловолта. Водачът на МПС, мъж
на 51-години от град Добрич, слиза от кабината на МПС и
при досег с ремаркето получава токов удар, при който възниква пожар. При пожара са унищожени предна гума на гондолата и задна гума на влекача. Огънят е потушен от екипи на РСПБЗН Добрич. Вследствие на инцидента, водача на
МПС е настанен във „ВМА” Варна, с опасност за живота.
Уведомени инспекция по труда град Добрич. По случая е образувано досъдебно производство.
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Учители с благородна кауза по време на криза Бъдете внимателни!

Тази чудесна кауза заслужава огромна похвала.

Дните на извънредно положение и социална изолация,
с цел опазване здравето на
населението, неименуемо са
трудни. Но за семействата с
най-нисък социален статус,
бихме казали, че не просто са
трудни, а тежки и безпощадни. Поставени на ръба на оцеляването, те трябва да се борят за хапката хляб, изгубили работа, доходи и надежда.

Изхранването им от ежедневна работа в различни стопанства и ниви, вече е невъзможно. Безвъзмездното изхранване на децата от тези семейства в училищния стол, също
е невъзможно. Дойде моментът, в който ние като общество трябва да покажем обединение, солидарност и да
протегнем ръка към най-слабите.

Дългът ни на учители, просветители и будители ни обедини в обща кауза „Да подпомогнем децата в риск“ с КРИБ
– Добрич. На 27 март водени от общата цел, сложихме
предпазните средства и обиколихме 20 деца от 10 семейства в селата Кардам, Змеево,
Чернооково, Присад, Дъбовик, Пчеларово и град Генерал Тошево. На всички тях бя-

Земеделци могат да подават online
заявления за финансова подкрепа

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова
подкрепа по схемите на държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“. Това са част от мерките, които
институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес
за обслужване на бенефициентите.
За улеснение на земеделските стопани, на интернет страницата на Фонда са публикувани образците на заявления по
схемите за държавна помощ. Те
се намират в главното меню, в
категорията „Държавни помо-

щи”, в подменю „Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”:
Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за
контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.
Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по
„Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta
Meyrick (Lepidoptera)“.
Заявление за „Помощ за сертифициране на стопанства в
сектор „Плодове и зеленчуци“
по стандарта GLOBALG.A.P.“

Пожарната опасност по време на
Великденските празници се увеличава!

Предстои честването на
Великденските празници.
Това събитие е свързано със
събирането на големи групи
хора в църковните храмове
и на други обществени места. Предвижването от домовете до църковните храмове
в късните часове е свързано
с оставяне без наблюдение
на отоплителни и нагревателни уреди, недоизгорели
свещи, пиротехнически устройства и вещества на лесно достъпни за деца места, което може да помрачи
празничната нощ. По време на ритуала по празнуването на Великден се палят
свещи в църковните храмове, по домовете и обществени места, пренасят се от едно място на друго, поставят
се на горими поставки. Това повишава опасността от

възникването на пожари.
За да бъде и остане настроението Ви празнично, Районна служба ПБЗН –
град Генерал Тошево апелира всички граждани на общината:
1. Да на изхвърлят безразборно горящи свещи и клечки кибрит;
2. Горящите свещи да се
поставят върху негорими
поставки на безопасни места, на разстояние от леснозапалими и горими материали;
3. Да не се допуска малки
деца сами да полят свещи,
кибрит и да боравят с пиротехнически средства;
4. При посещение на църковните храмове и други обществени места, да се спазват установените противопожарни правила.

Заявление за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска про-

ха раздадени хранителни продукти от първа необходимост.
КРИБ Добрич осигуриха, перилни препарати, хранителни
продукти както и макаронени
изделия, ориз, олио, лютеница, пастет, колбаси, кроасани
и течен шоколад.
Ръководството и учителският колектив при Иновативно основно училище „Христо Смирненски“ се включиха
с плодове, десерти и собствен транспорт до населените
места, както и в раздаването на хранителните продукти.
Иванка Кръстева, Нурсен Сали, Петя Панева, Ели Щерева,
Атанас Иванов, Денчо Денчев,
Красимира Тодорова, Красимира Маринова, Поли Сарандева, Камелина Иванова и Таня Ганева, отделиха от личното си време и средства, впускайки се самоотвержно в каузата.
Изказваме огромна благодарност на КРИБ Добрич и на
всички благотворители обединени в каузата „Да помогнем на децата в риск“ от област Добрич. Вярваме, че
единствено обединени и солидарни, бихме могли да се
справим с тежкото положение, в което се намираме!
Колективът на
ИОУ „Хр. Смирненски“

дукция“.
След като заявленията, заедно с изискуемите документи,
бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат
обработени. По изготвен график стопаните ще бъдат уведомени кога да са явят в областната дирекция на фонда, където на място ще се пристъпи към
окончателно им подписване.

Накратко

Апаратура за бързо откриване на коронавируса ще дари на
Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич Добруджанският съюз на зърнопроизводителите, съобщи председателят му Радостина Жекова. Очаква се той да пристигне до 15 април.
Апаратът ще бъде закупен със средства, които са предоставили
членовете на браншовата организация. Решено е да е точно той
след разговор с представители на болницата. Благодарение на
новата апаратура тестовете за COVID – 19 ще се правят на място.
Сега те се изпращат в университетската болница „Света Марина”
във Варна и това затруднявало работата на медицинските работници в Инфекциозно отделение на МБАЛ в Добрич.
Добруджанският съюз на зърнопроизводителите е дарил на
болницата и 1 000 маски, произведени в „Скития” в Генерал Тошево, предоставени са и ръкавици.
Браншовата организация е откликнала и на апела и се е включила в кампанията на Българския Червен кръст в Добрич. Дарени
са хранителни продукти.

Пожарна опасност и противопожарни
мерки при пролетното почистване

С настъпването на пролетта започва хигиенизирането
на жилищата, почистване на
стопанствата, фуражните площадки, парковете, градините
и лозята. През този период се
събират, изхвърлят и унищожават големи количества горими
отпадъци. Най-често те се изгарят, но в много от случаите
не се спазват мерките за пожарна безопасност и това води
до нежелани последици. Всяка година през този период се
опожаряват жилищни сгради,
складове, стопански постройки, фуражни и горски насаждения. Основната причина за
пожарите е небрежност, проявявана от хората. Не са редки
случаите и на умишлено опожаряване на сухата трева в пасищата.

За недопускане на пожари и
запалвания е необходимо:
1. Горимите отпадъци да се
изхвърлят на пожаробезопасни места;
2. Да не се пали огън при
ветровито време;
3. Да не се оставя огън без
наблюдение;
4. Да не се допуска децата
да играят в близост до огъня;
5. В горите и местата за отдих, да се пали огън само на
обозначените пожарообезопасени места;
6. След изгарянето на отпадъците, огнището да се изгаси
с вода или затрупа с пръст;
Районна служба ПБЗН – град
Генерал Тошево се обръща към
всички граждани, да бъдат
бдителни и да спазват противопожарните изисквания.

Въпреки че целият свят се тресе под заплахата от пандемията от коронавирус, за съжаление голяма част от хората, използват тежката кризисна ситуация за натрупване на
нечестна печалба, добита от престъпни деяния. Районните
управления в цялата страна алармират ежедневно, че така добре познатите телефонни измамници вече използват
кризата от COVID – 19 срещу своите потенциални жертви.
Поставени в условията на извънредно положение, хората
са склонни да действат прибързано, под влияние на силни
емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за
развиване на престъпни намерения.
МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да
се предпазят от нежелани престъпни посегателства.
ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление.
Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!
Измамниците успешно използват желанието на хората
да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. Не им позволявайте да злоупотребяват с вашите
емоции, бъдете бдителни! Бъдете много подозрителни към
всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете
незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса! Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на
денонощието, докато сте на работа или вкъщи! Матрицата при телефонните измами е една – по телефона искат
пари, схемите са различни. Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да
бъдат свързани с коронавируса.
Ако получите обаждане от непознат, който се представя
за лекар и твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с
коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение, ТОВА Е ИЗМАМА;
Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка,
съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на
коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др., както и даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни
цени, също Е ИЗМАМА!
Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или
роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.!
В случай на посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за
удостоверяване на принадлежността им към органите на
МВР или здравните власти.
При съмнение за опит за неправомерни действия, позвънете на тел. 112!

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апартамент в саниран блок на ул. „Ал. Димитров“ №2, ет. 4, ап. 10. От 24 000 до 26 000 лева. Идеален
център, достъп до газова инсталация, PVC дограма и външна изолация. За контакти: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ 15 дка с лавандула на трета година в село
Краище. Цена 1300 лв/дка. Телефон за контакти: 0888/28
23 60.

Покана за събрание
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел ФК „Партизан“ – село Василево, свиква извънредно Общо събрание на сдружението,
което ще се проведе на 30 април 2020 г. в 18:00 часа в село Василево, ул. „Първа“ 2, при следния дневен ред:
Изменение и допълване на Устава на сдружението;
Разни;
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден на същото място и при същия дневен ред от
19:00 часа.
Председател на УС на
ФНЦ ФК „Партизан“ – село Василево
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„Футболът подготвя децата за истинския живот“ – един разговор с
треньора в школата на ФК „Спортист – 2011“ Илиян Иванов
Малко повече от година в детско-юношеската школа на ФК „Спортист – 2011“ – Генерал Тошево има нов
треньор. Неговото име е Илиян Иванов. В момента благодарение на него, децата от нашия град правят своите
първи стъпки във футбола.
Илиян Драганов Иванов е роден в град Добрич. Той е
на 39 години. Тренира футбол от 10-годишен в родния
си клуб „Добруджа“. Там изкарва цялата школа, преминавайки през всички възрастови групи. От лятото на
2018 г. се занимава с треньорския занаят.

- Цар Футбол! Каква е магията на този спорт, който привлича толкова много хора – от малки момчета
до възрастни мъже, че дори и момичета и жени, да го
практикуват?
- В какво се крие магията
на футбола? Това е интересен
въпрос. Предполагам, че всеки я открива по свой собствен начин. Зависи кой как гледа на играта. Затова и футболът е най-харесваният спорт в
света. Всеки един човек, бил
той отявлен спортен анализатор или обикновен привърженик, намира магията в този спорт. Някои гледат футбола само заради емоцията, други се опитват да разберат тактиката в играта на отборите.
Тръпката се предава от играчите към публиката и обратно.
За разлика от другите спортове като баскетбол, хокей или
ръгби, във футбола един гол е
достатъчен за победа. За това радостта от отбелязаното попадение и толкова голяма, както на терена, така и на
трибуните. Динамиката на играта се променя постоянно.
Докато единият отбор води, в
двубоя може да стане така, че
цялата игра да се преобърне
за няколко минути и водещият отбор да стане догонващ в
резултата.
- Вие как се запалихте по
футбола?
- Аз съм израснал в квартал на футболисти. Живеех до
училище „Любен Каравелов“ в
град Добрич и там почти всяка
вечер големите батковци играеха футбол. Там съм гледал
да играят момчета като Галин
Иванов, който в един момент
от кариерата си стигна до отбора на ЦСКА, Иво Кискинов
– дългогодишен футболист на
„Добруджа“ в „А“ Група, Светослав Петров – треньорът на

„Добруджа“ в момента и бивш
национал, Теодор Катранджиев също футболист на „Добруджа“, и още много други. Пък
и аз бях доста нисък и нямах
много опции за спорт с то-

футбола бързата мисъл също
играе много важна роля. Затова се опитвам да ги науча да
мислят бързо. Но не само бързо, а и правилно. Това помага
на децата не само във футбола, а и в тяхното развитие като личности. Много от качествата които се развиват в футбола и в колективните спортове, помагат на децата в живота им след време. И не на
последно място – опитвам се
да ги уча да вярват в себе си и
в своите възможности.
- Как мотивирате децата преди мач или участие в
турнир?

единоборство. Тук вече е ролята на треньора. На тях им е
нужно много малко, за да добият увереност. Всяко дете е
различно само по себе си. На
едно дете ако му се скараш, се
ядосва и започва да играе подобре, на друго обаче, забележката на треньора още повече ще задълбочи проблема.
Голяма част от тази ни работа
е и чисто психологическа.
- Какво виждате в очите
на своите възпитаници, когато стъпят на терена и докосват топката?
- Какво виждам и какво искам да виждам са две различ-

Старши треньорът Илиян Иванов с една от подготвителните групи деца по футбол.

зи ръст. Затова и започнах с
футбол.
- Вече повече от година
сте треньор в школата на
ФК „Спортист – 2011“. При
вас тренират над 30 деца до
12-годишна възраст. На какво ги учите?
- Първото и най-важно нещо, на което искам да науча
децата, това е дисциплината. Всичко друго идва лед това благодарение на тренировките. Уважението между тях,
колективната игра, взаимното помагане на терена, което след това се прехвърля и
извън него – всички тези неща следват дисциплината. Във

- Това определено е найтрудната задача за един треньор. Трябва да накараш всички 15-20 деца да мислят по
един и същи начин. Да повдигнеш духа им за победа и
да им вдъхнеш кураж, за да
се изправят срещу противника и да го победят. Децата
са както много силни характери, така и много раними и
бързо настроенията им се менят. В един момент на двубоя
са много смели и безкомпромисни в играта, а в следващият правят някоя грешка и всичко се преобръща на 360 градуса. Започват да гледат плахо
и да се страхуват да влязат в

ни неща… Искам да виждам
желание за победа, увереност
в своите и на съотборниците
си качества и възможности.
Кураж, смелост, добра работа в екип, хъс за победа, борбеност, дисциплина. Хубаво е
когато виждам повечето неща, които желая. Разбира се,
не винаги се получава. Едно
от най-важните неща за мен в
тази игра обаче е да се забавляват и да изпитват истинска
наслада. Тогава и резултатите
ще дойдат.
- 99% труд и 1% талант
или обратното? И, какво е
необходимо в днешно време,
за да стане едно дете успе-

шен и добър футболист?
- Когато децата са още много малки, талантът играе голяма роля. С просто око може да се види дали едно дете притежава нужните качества, без преди това да е получавало специална подготовка.
Такива деца се открояват лесно. За да стане едно дете успешен футболист след време
обаче, са нужни много часове
работа. Има една статистика,
която показва, че за да стане един спортист успешен са
нужни 3 часа на ден усилени
тренировки, 20 часа на седмица в продължение на 10 години. Това ни връща на въпроса
колко процента талант и колко процента труд са необходими. Талантливите деца ако бъдат забелязани отиват в големите отбори, където започват
да се трудят здраво, за да постигнат нужните резултати.
- Какви са проблемите, с
които се сблъсквате и с какви трудности трябва да се
справяте?
- Всъщност имам един единствен проблем. Той е че нямаме достатъчно деца, които да са на една и съща възраст, за да направим отбор само от деца родени през 2008
г. да речем. Във ФК „Спортист
– 2011“ има две групи, които
са разпределени по следния
начин – деца, родени от 2008
до 2010 година и деца родени
след 2011 година. Като цяло
няма деца. Много от тях, които тренират футбол, тренират
и друг спорт. Това малко или

много показва, че наистина
има недостиг на деца за всички спортове в града. Друг проблем е този, с децата, които
живеят в различни села от общината и имат затруднения с
придвижването. Това ги демотивира и отказва рано-рано.
Иначе всичко друго е наред.
Базата ни е страхотна, ръководството и общината помагат много и откликват на всяка наша молба.
- За разлика от други градове в страната, Генерал Тошево предлага добра спортно-техническа и материална
база за развитие на таланта на младите футболисти.
Какви са целите и амбициите на клуба по отношение на
подрастващите групи?
- Като всеки един треньор и
аз имам амбицията тези малки деца да станат завършени
футболисти. Дали това ще се
случи обаче, времето ще покаже. Тепърва започва трудната част от работата ми с тях.
Ще работим здраво и в края на
процеса ще видим какво сме
свършили. Колкото до базата, за която споменах и малко по-горе, че е страхотна, ще
допълня още нещо. Миналата
година по време на една тренировка казах на децата, че те
са единствените в област Добрич, които водят своите занимания на естествена тревна настилка. Това в наши дни
е много ценно за подрастващите, защото ги предпазва от
контузии. Благодарни сме, че
имаме тази възможност.

Блиц интервю с Илиян Иванов:
На кой отбор симпатизирате в България – „Левски“.
На кой чуждестранен отбор сте фен – „Манчестър
Юнайтед“.
Защита или нападение – Нападението е най-добрата
защита.
Физика или тактика – Физическата издръжливост на
футболиста води до по дълго спазване на тактическите
указания на треньора...
Вашето мото – Работа му е майката.
Футболът за мен е – Житейски учител.
Любим футболист – Йохан Кройф.
Като бях малък исках да бъда като – Луиш Фиго.
Американското футболно лято през 1994 г. беше – Еуфория!
Кога националният отбор на България по футбол ще
се класира за голямо първенство – Надявам се скоро!
Ще има ли България отново носител на Златната топка – Да, защо не? Времето ще покаже!

Важно!

Петър Стоянов Стоянов, който е земеделски производител в землището на село Кардам, направи
страхотно дарение за всички свои съселяни. Фермерът, познат в цялата община като Ексера,
изгради нова чешма на гробищния парк в село Кардам. Тя е с два умивалника и красива облицовка, а
съвсем скоро на нея беше поставена и плоча с датата и името на благодетеля.

Уважаеми читатели, поради въведеното в цялата страна извънредно положение на
13 март 2020 г. и наложените ограничителни мерки, във
връзка с разпространението на пандемията от коронавирус – COVID – 19, вестник
„Добруджански глас“ излиза с нарушена периодичност.
Уверяваме ви, че пропуснатите броеве ще бъдат наваксани
до края на годината и абонаментът ще бъде изпълнен. Изправени сме пред най-голямото изпитанието в съвременната ни история. Само заедно
можем да се справим с него.
Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете
дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си,
за близките си и за околните.
Останете си вкъщи –
пазете
човешкия живот!

Всички здравни работници водят неравна битка с
COVID – 19 и времето…

