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Пътната отсечка между селата Василево и
Балканци вече е пусната е експлоатация
На изцяло обновена пътна
отсечка между селата Василево и Балканци вече се наслаждават жителите на Община Генерал Тошево. Пътят от общинската мрежа,
който е с дължина от малко
над 3,8 км. и стига до границата между общините Генерал Тошево и Балчик в посо-

ка село Дропла, беше пуснат
в експлоатация в средата на
януари, след като в продължение на няколко месеца
различни работни групи бяха заети с дейностите по цялостната му рехабилитация.
Ремонтът на тази част от
общинската пътна мрежа
на Генерал Тошево е част

от проект „Повишаване достъпността до TEN-T мрежата
в транс-граничен район Негру Вода – Генерал Тошево“
по Програма INTERREG VA
Румъния – България 2014 –
2020.
Целият проект е на обща стойност 15 524 020 лева. Водещ партньор е Кмет-

Ето по такъв път е истинско удоволствие на шофираш.

Предстоящи събития
Уважаеми жители и читатели на вестник „Добруджански
глас“, предоставяме на вашето внимание, предстоящите събития на територията на цялата община за месец февруари:
* Между 3 и 5 февруари в град Генерал Тошево ще бъдат раздавани хранителни пакети по Оперативна програма
„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017 – 2019г.“. В селата от общината, пакетите ще се получават в кметствата.
* На 5 февруари в НЧ „Светлина“ ще бъде представен
спектакълът на „Нов театър – НДК“ „Майстори“ от Рачо Стоянов с участието на Елен Колева.
* На 10 февруари в Исторически музей – град Генерал Тошево ще бъде открита изложбата „147 години от гибелта на
Апостола на свободата – Васил Левски“ на РИМ – град Ловеч.
* На 14 февруари ще бъде отбелязан празника „Трифон
Зарезан“ с различни прояви в града и по селата от общината. Ще бъдат наградени победителите от конкурсите за найдобро домашно вино и победителите в литературния конкурс „Вино и любов, любов и вино“.
* На 14 февруари учениците от училищата на територията
на цялата община ще отбележат Деня на влюбените – „Свети Валентин“.
* На 19 февруари ще има Всенароден помен за Васил
Левски с поклонение пред паметника на Апостола на свободата в Централен градски парк на Генерал Тошево.
* През февруари ще се състои и представяне на книгата
„Земя на пеещите колелета 2“, включваща наградени разкази от Втори национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“.

ство Негру Вода, а бюджетът
на Община Генерал Тошево възлиза на 5 961 585 лева. Българската страна обаче участват с рехабилитацията на няколко обекта. По този обект, освен споменатият
участък между селата Василево и Балканци, е направена и пълна реконструкция на
уличната мрежа и тротоари
на ул. „Втора” и ул. ”Четвърта” в село Василево, с дължина 750 м., както и на главната улица в село Балканци, където също са положени тротоари.
Рехабилитационните дейности значително подобряват пътния участък, след като е направено усилване и
ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, изравняване и ремонт на
отводнителните съоръжения
и принадлежности на пътя,
както и възстановяване на
хоризонталната маркировка
и допълване на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели. Очакванията са
всичко това да се подобри
транспортните връзки за населението от района със съседните общини.

На 23 януари на работно
посещение в град Генерал
Тошево пристигна кметът
на град Болгард, Република
Украйна Сергей Димитриев.
Повод за визитата му беше
подписването на партньорско споразумение с Община Генерал Тошево преди
сключването на договор, с
който три общини (Община
Генерал Тошево, Община
Мурфатлар, Република Румъния и град Болгард, Република Украйна) ще могат да усвоят средства по
съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн

2014-2020“.
Екипите на двете страни
обсъдиха възможностите за
реализация на бъдещи съвместни културни събития и
работа по оперативни програми. Проведе се и ползотворен разговор за заложените в проектното предложение инфраструктурни
дейности. Главните такива
са три: основен ремонт на
Народно читалище „Дора
Габе – 1940“ в село Дъбовик, обновяване на околното пространство на Културен дом в град Мурфатлар
и възстановяване на паметник на архитектурата – летен павилион „Малевински“
в град Болград.

Абонамент

Уважаеми
читатели,
абонаментната
кампания на общинския седмичен вестник “Добруджански глас” за 2020 година
вече започна. Отново ще
бъдат издадени общо поне 48 броя от любимия
ви вестник. Абонирането
става в пощенските станции на общината и страната, при пощальоните и
в редакцията на вестника.
Цената е следната – за 1
месец – 2 лева, за 6 месеца – 9 лева и за 12 месеца – 18 лева. При абониране, съдействие може да
потърсите при кметовете и кметските наместници на населените места в
общината.
Ако искате да знаете
повече за предстоящи и
станали събития на територията на общината, за
взетите от Общинския съвет и Общинска администрация решения – абонирайте се за вестник
“Добруджански глас”!

В средата на месец януари започна работата по проекта за повишаване на енергийната
ефективност в сградата на ГПУ „Гранична полиция“ в град Генерал Тошево. Основните
дейности, предвидени за този обект са подмяна на дограма, облицоване на цокли, топлоизолация
на покрив и фасада и подмяна на осветителни тела и изграждане на евакуационно осветление.
Благодарение на тези мерки ще се удължи живота на сградата като конструкция, ще се намали
енергопотреблението в нея и всичко това ще подобри качеството на жизнената и работна среда.

Проведе се
общинския кръг
на конкурса за
рецитация „За да я
има България“

Сушата
притеснява
все повече
земеделските
стопани

След дългата
зимна пауза
футболът отново
се появява на
хоризонта
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Страхотни рецитации плениха публиката и журито на
общинския конкурс „За да я има България“ в Генерал Тошево
На 23 януари, в зала „Йордан Йовков“ в сградата на
Община Генерал Тошево се
проведе шестото издание на
конкурса за рецитация „За да
я има България“. В конкурса участие взеха над 100 деца. За изявите си децата бяха оценявани от тричленно
жури в състав Иванка Игнатова – дългогодишен учител
по български език и литература – председател и членове Елена Дочева – директор
на Център за работа с деца
и Румен Мунтянов – заместник-кмет на Община Генерал
Тошево.
По време на конкурса, жури и публика станаха свидетели на страхотни изпълнения. Преподавателите в различните учебни заведения
бяха подготвили по най-добрия начин своите възпитаници и резултатът беше налице. „Аз съм българче“, „Татковина“, „Де е България“,
„Отечество любезно, как хубаво си ти“, „Към родината“ и

много други красиви стихове
бяха рецитирани десетки пъти от децата с чувство и патос, заслужаващи уважение и
похвала.
В направление „Възрожденска литература“ в първа възрастова група първа
награда беше присъдена на
Емил Петров Влайков от СУ
„Н. Й. Вапцаров“, град Генерал Тошево. На второ място беше класирана Наталия
Колева Недялкова от СУ „Н.
Вапцаров“, град Генерал Тошево, а на трето място Никол Дикова Дикова от ОУ „Хр.
Смирненски“.
В направление „Съвременна българска поезия, посветена на родината“ в първа
възрастова група първа награда спечели Яница Георгиева Илиева от СУ „Н.Й. Вапцаров“. Втора награда беше
присъдена на Стефан Иванов Бучекчиев от СУ „Н.Й.
Вапцаров“, град Генерал Тошево, а на трето място беше класиран Нико Владими-

ров Начев от СУ „Н.Й. Вапцаров“, град Генерал Тошево.
Поощрителни награди бяха
присъдени на Йордан Спасов
Тодоров от СУ „Н.Й. Вапцаров“, град Генерал Тошево, Сенгюл Йорданова от ОУ
„Йордан Йовков“, с. Спасово, Джем Хасанов от СУ „Н.Й.
Вапцаров“, град Генерал Тошево, Дияна Иванова от ОУ
„Йордан Йовков“, с. Спасово
и ученици от ОУ „Хр. Смирненски“, град Генерал Тошево с рецитала „България“
При по-големите – учениците от V до VII в направление „Възрожденска литература“ на първо място беше
класирана Мадлен Златкова
Власева от ОУ „Хр. Смирненски“, град Генерал Тошево. С
втора награда беше наградена Снежана Александрова от
ОУ „Хр. Ботев“, с. Кардам, а
на трето място бяха класирани Себат Ниази от ОУ „Хр. Ботев“, село Кардам и Мартин
Маринов от ОУ „Хр. Смирненски“, град Генерал Тошево.

По-големите ученици плениха публика и жури с прекрасни рецитации.

Грипът удари и в област Добрич
В началото на миналата седмица – на 28 януари, в три от общините в област Добрич, беше обявена
грипна ваканция до 4 февруари, включително. Трите
общини са Генерал Тошево, Балчик и град Добрич.
От Регионална здравна
инспекция – град Добрич,
обявиха, че превантивната
мярка се дължи на увеличаване на броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Наред със спиране на учебните занятия в училищата
на територията на общините, бяха спрени и плановите операции, както и свижданията в болницата. До
второ нареждане пък бяха
преустановяват женските и
детски консултации.
До редакционното приключване на броя (31 януари), обстановката в областта остана все така влошена. Ежедневният надзор
над грипа и острите респираторни заболявания през
последните дни показва
тенденция за рязко повишаване на заболяемостта
и достигане на епидемични

нива. Повишава се и броя
на лицата, търсещи медицинска помощ в амбулаториите на общопрактикуващите лекари поради симптоми на остри респираторни заболявания и грип. Боледуват лица от всички
възрасти. Броят на усложненията също нараства.
С обявяването на грипната епидемия се разпореждат
ограничителни
мерки в лечебните заведения, касаещи профилактичните и плановите дейности.
Ежегодното наблюдение
над развитието на грипните
епидемии показва, че грипът поразява голяма част
от населението. Болестта
се развива от 24 до 48 часа след заразяване и изисква бързо предприемане на мерки. Грипът е особено опасен за често боледуващи деца и страдащи от
системни хронични заболявания от всички възрасти.
При тях най-често се развиват усложнения.
Във връзка с това се препоръчва на гражданите да:
* Ограничат посещения-

та на масови прояви и на
места, на които се събират
много хора;
* Избягват контактите с
болни хора;
* Спазват добра лична и
битова хигиена;
При поява на симптоми,
характерни за заболяването:
* Веднага се консултирайте с личните си лекари!
При грипна епидемия е повероятно да сте болни от
грип, а не от банална респираторна инфекция;
* Не се лекувайте сами!
При самолечение, особено
при възрастни хора и страдащи от хронични заболявания, често се стига до усложнения;
* При неповлияване от
провежданото лечение или
при влошаване на състоянието, веднага се консултирайте с лекар. Изчакването може да бъде много
опасно за вашето здраве.
* Хранете се с разнообразна, лека храна и пийте
много течности.
* Ограничете контактите
си с членове на семействата и други хора.

Децата от детските градини също се справиха страхотно.

В направление „Съвременна българска поезия, посветена на родината“ първа награда беше присъдена на Мелек Нутфиева от ОУ „Йордан
Йовков“, село Спасово. Втора награда беше присъдена
на Здравка Сребкова от ОУ
„Йордан Йовков“, село Спасово, а трета на Милена Руменова от същото училище.
При най-големите ученици от V до VII в направление
„Възрожденска литература“
на първо място беше класирана Нелин Изетова от Ученическо общежитие, град Генерал Тошево.
В направление „Съвременна българска поезия, посветена на родината“ първа награда беше присъдена на
Стоян Цонев от ИПГЗ „Тодор
Рачински“, гр. Генерал Тошево, а втора награда беше за
Андриан Данаилов от Ученическо общежитие, град Генерал Тошево.

На следващият ден – 24
януари, конкурсът продължи
с изявите на най-малките –
децата от детските градини.
В шестото издание на конкурса участие взеха над 28 деца от ДГ „Пролет“, ДГ „Първи
юни“ и ДГ село Спасово. За
изявите си децата бяха оценявани от същото тричленно
жури. То присъди следните
награди:
Направление „Възрожденска поезия“ първа награда
беше присъдена на Велизара
Танкова Танкова от ДГ „Пролет“. На второ място беше
класирана Хрисия Веселинова Христова от ДГ „Първи
юни“, а на трето място Теодора Христова Тошкова от ДГ
„Първи юни“. Журито присъди и две поощрителни награди за Аслъ Шахин от ДГ „Пролет“ и Мария Петрова от ДГ
„Първи юни“.
Във второто направление на конкурса „Съвремен-

на българска поезия, посветена на родината“, журито
присъди две първи награди
за Виталия Тодорова Великова от ДГ „Първи юни“ и за
Станислав Станиславов Куртев от ДГ „Пролет“. Втора награда беше присъдена на Георги Георгиев Георгиев от ДГ
„Първи юни“, а на трето място бяха класирани Рая и Николай Галинови Димитрови
от ДГ ‚Първи юни“. Поощрителни награди бяха присъдени на Йоана Йорданова Иванова от ДГ „Пролет“, Ясен
Валентинов Димитров от ДГ
„Пролет“, Дея Александрова
Иванова от ДГ „Пролет“ и Веско Весков Павленков отново
от ДГ „Пролет“.
В края на месец февруари всички наградени с първо, второ и трето място, ще
имат възможността да участват в областния кръг на конкурса „За да я има България“
в град Добрич.

„Попитай
кмета“
На 30 януари 2020 г. в зала „Дора Габе“ на Община Генерал Тошево се проведе поредната среща от
инициативата
„Попитай
кмета“. След редица срещи
по селата от общината, сега отново дойде време и на
жителите на Генерал Тошево да се срещнат с Валентин Димитров и да отправят своите въпроси, критики и похвали за неговата
работа и тази на целия му
екип. За съжаление обаче
интересът към събитието
беше изключително слаб.
Въпреки това кметът на
Община Генерал Тошево
предостави своя отчет за
извършеното от Общинска
администрация през отминалия вече месец януари и
очерта основните моменти от предстоящия месец
февруари. Подробен материал за поредната среща „Попитай кмета“ ще може да намерите в следващия брой на вестник „Добруджански глас“.

Децата декорират стомните си по свой вкус и идеи.

И през новата 2020 г. заниманията в Център за подкрепа и личностно развитие –
Център за работа с деца в Генерал Тошево продължават с
пълна сила. След страхотните емоции покрай отминалите
Коледни и Новогодишни празници, децата с радост се върнаха в центъра и продължиха
да творят и създават красоти.
В Кръжок „Сръчни ръце“
малчуганите научиха от своите преподаватели как да правят 3D костенурки и котки,
както и как се рисува стилизиран зимен пейзаж. В последните часове децата направи-

ха декоративна композиция
и декорираха стомна върху
блокчетата за рисуване.
По същото време в Клуб
„Творилница“ учениците имаха поставена задача да напишат свое стихотворение и да
измислят по една убедителна лъжа, която да ги спаси
от наказание и ниска оценка
при липса на домашно. Идеите бяха страхотни и всички
се справиха много добре, показвайки, че освен в игри и забавления в центъра се работи усилено и по развиване на
умствените и образователни
способности на децата.
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Кампанията „Споделен хляб” подпомогна
семейството на починалия Стефан
В последните дни на месец януари добри хора отново напомниха с действията
си, че любовта и добротата
никога не са напразни, защото те благославят този, който ги получава и онзи, който
ги дава.
В навечерието на Коледните и Новогодишни празници,
в края на миналата година, в
Добрич се проведе кампанията „Споделен хляб“. В инициативата се набират средства и хранителни продукти,
които организаторите раздават на нуждаещи се. Идеята е
на фондация „Милостиво сър-

це” с председател Александър Иванов и Клуб за народни танци „Жътвари” с ръководител Мая Бърдарова.
След края на кампанията обаче се получило така,
че все още постъпвали продукти. Последните дарители
са били от Висше училище по
мениджмънт, Частна профилирана гимназия по туризъм
и предприемачество „Райко Цончев” и Частно училище „Мария Монтесори”. След
единодушно решение на организаторите, последните дарения са били изпратени към
семейството на 9-годишния

Стефан, който в края на миналата година почина трагично в дома си в село Кардам.
Става въпрос за хранителните продукти и почистващи и
перилни препарати. За съжаление многодетното семейство буквално е останало без
пари – при бабата на децата
има прекъсване на програмата за асистент, а дядото обикаля борсите, но не го вземат
на работа. Разчита се единствено на помощта на хората.
Именно поради тази причина
от фондация „Милостиво сърце“ се насочват именно към
семейството от Кардам.

Хранителните продукти и перилните препарати пристигнаха при семейството на Стефан от
Кардам през миналата седмица.

Н а к р а т ко
За пролетната кампания
през 2020 година на Добруджанския земеделски институт
акцентът е поставен към нови
слънчогледи и сортове фасул.
Това съобщи селекционерът
на зимни зърнено-житни култури в института Христо Стоянов.
Той коментира, че една от иновациите е единственият български хибрид „Енигма Клиърфийлд“ слънчоглед. По думите
на Христо Стоянов той е изключително добра конкуренция на
съвремените хибриди слънчоглед, които се предлагат в момента на пазара. Фасул „Скития“ е друг акцент през пролетната кампания на Добруджанския земеделски институт. Това е сорт фасул, предназначен
за директно механизирано прибиране.

* * *

Бум на варицела в страната показват данните на Националния център по заразни и паразитни заболявания. Само в
първата седмица на новата година са регистрирани 1139 случая на този вид шарка. Повечето са деца, но сред болните има и възрастни хора. Данните на Регионалната здравна инспекция в Добрич за последната седмица сочат, че
броят на регистрираните остри
заразни болести, е 56, от които 42 са случаите на варицела.
Експерти напомнят, че варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. В редица
случаи ненавременното лечение води до много сериозни усложнения за здравето. Досега в
България ваксина срещу варицела не се предлагаше. Родителите трябваше да я поръчват
от чужбина. След включването
й в препоръчителния списък, тя
се продава в аптеките и у нас.

Съдебна хроника Ръст на заплатите в областта
Районен съд – град Генерал Тошево беше избран за бенефициент при реализирането от Министерство на Правосъдието на
проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки
и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в
правораздаването““ Проекта се реализира по Оперативна програма Добро управление на Европейският съюз.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево одобри споразумение между М. М. прокурор в Районна прокуратура – Г.Т., адвокат В.К. в качеството си на защитник на подсъдимия Д.Д.К.
и и между М.М. прокурор в Районна прокуратура – Г.Т., адвокат К.И. в качеството си на защитник на подсъдимия М.И.Х. по
силата на което признава подсъдимия Д.Д.К. за виновен в това, че при условията на опасен рецидив, в съучастие с М.И.Х.,
като съизвършител, отнел чужди движими вещи без ничие съгласие, с намерение противозаконно да присвои имуществото
поради което му налага наказание „Лишаване от свобода” за
срок от 8 (осем) месеца, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор. Подсъдимия Д.Д.К. е осъден и да заплати сторените разноски по делото.
Признава подсъдимия М.И.Х. за виновен в това, че при условията на повторност, в немаловажен случай, в съучастие с
Д.Д.К, като съизвършител, отнел чужди движими вещи без ничие съгласие, с намерение противозаконно да присвои имуществото, поради което му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца, като отлага изпълнението
на наказанието за срок от 3 (три) години. Подсъдимия М.И.Х. е
осъден и да заплати сторените разноски по делото.
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия М.И.Х.
се възлага на РИ по местоживеене.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево одобри споразумение между М. М. прокурор в Районна прокуратура – Г.Т., адвокат Д.Д. в качеството му на защитник на подсъдимия, както
и подсъдимия Д.А.Я. по силата на което признава подсъдимия
Д.А.Я. за виновен в това, че след като е осъден, с влязло в сила решение да издържа свой низходящ съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски поради което съдът му налага наказание: „Пробация” при
следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6
(Шест) месеца, с периодичност 2 (два) пъти седмично,
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител
за срок от 6 (шест) месеца. Подсъдимия Д.А.Я. е осъден и да
заплати сторените разноски по делото.

Област Добрич е на трето
място в страната по ръст на
средната работна заплата за
една година. Това става ясно от данните на Националния статистически институт.
Месечните възнаграждения
в областта са нараснали със
148 лв., или със 17,1% за година до 1011 лв.
На първо място в класацията, съвсем естествено е
София, където заплатите са
нараснали с 200 лв. за година. През септември средното възнаграждение в столицата е 1711 лв., при 1513 лв.
за същия месец на миналата година. Софиянци взимат
с 445 лв. повече от средното
възнаграждение за страната, което е в размер на 1266
лв. Но ако от данните на НСИ

се извадят възнагражденията в столицата, се оказва че
средната заплата за останалата територия на страната
е малко над 1000 лв., а столичани взимат със 70% повече.
На второ място по ръст на
заплатите е област Силистра. Увеличението на възнагражденията там е със 155
лв. за година, или с рекордните за страната 19,4%. Въпреки това средната заплата в Силистра остава сравнително ниска – само 954 лв.
Възнагражденията нарастват в цялата страна. Но само в 10 от 28-те обрасти увеличението е с над 100 лв. за
година.
По материали на областните медии

Започва да се забелязва
жълтеене по пшеницата

По време на откриването
на Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич,
пред областните медии говори професор Иван Киряков,
от Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево. Разбираемо
всички въпроси бяха свързани със състоянието на есенниците, продължаващата суша и неблагоприятните за
земеделието зимни месеци.
В момента започва да се забелязва и жълтеене по пшеницата, което притесни земеделските стопани в региона.
„Много
производители
смятат, че пшеницата изпитва глад, тъй като наблюдават жълтеене по посевите си. Опасяват се, че не са я
торили достатъчно или в момента и трябва подхранване.
Това обаче е грешно. Главните причини за жълтеенето са засушаването и резките промени в температурите. Сега посевите са в покой.
По-високата температура и
трайно задържане над 7 градуса, я изкарва леко от това
състояние и при захлаждане,
отново се влиза в покой“, заяви професор Киряков.
Той допълни още, че съветът му към земеделските
стопани е, торенето да за-

почне чак след 15 февруари,
когато са съответните срокове за подхранване. „През
миналата година имаше хора, които наториха пшеничните посеви още през януари. След това заваляха дъждове, следствие на което торовете останаха на повърхността на почвата“, заяви професор Иван Киряков.
Предупрежденията на специалистите са, че ако температурите се задържат над 10
градуса в продължение на
максимум пет дни, пшеницата ще влезе във вегетация и
леко ще завехне. Сега растенията все още нямат толкова
голяма нужда от вода, каквато ще им бъде необходима,
когато започнат да вретенят.
Това се случва от края на
март до началото на април.
„Нещата ще станат сериозни, ако няма дъждове края
на март и началото на април.
Ако февруари и март има суша, трябва да се намалят торовите норми, това което е
предвидено за подхранване.
Дъждове през април, май и
юни ще се отразят много добре, независимо от зимното
засушаване. Не мисля, че на
този етап може да прогнозираме каквото и да е“, завърши професор Киряков.

НЧ „Светлина – 1941“, с подкрепата на Община Генерал Тошево, по повод 14 февруари – „Трифон Зарезан“,
обявява конкурс за „Най-добро домашно вино“.
Мострите за участие ще се приемат в културната
институция на 10, 11 и 12 февруари от 09:00 до 18:00 часа. И през тази година надпреварата ще бъде анонимна,
като участниците могат да се състезават в три категории – бяло вино, червено вино и розе. По традиция ще
бъде излъчен и Винар на годината 2020.
При предаване на мострите, всеки участник ще получи номер за своята бутилка вино. Компетентно жури ще
оцени всички участващи. Наградите ще бъдат връчени
на празника „Трифон Зарезан“ на 14 февруари (петък).

за събрание
Отчетно-изборно събрание Покана
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на

Туристическо дружество
„Добруджанец“ – град Генерал Тошево, провежда своето отчетно-изборно събрание
за работата на Управителния
съвет в периода 2015-2019 г.,
при следния дневен ред:
Отчет на работата на Управителния съвет на Туристическо дружество „Добруджанец“
– град Генерал Тошево през
периода 2015-2019 г.
Отчет на Контролния съвет
за периода 2015 – 2019 г.
Приемане и освобождаване на членове на Туристическо дружество „Добруджанец“
Проектоплан за работата
на Управителния съвет през
2020 г. и средства за неговото осъществяване.
Избор на нов Управителен

съвет на Туристическо дружество „Добруджанец“ за периода 2020 – 2024 г.
Избор на Контролен съвет
на Туристическо дружество
„Добруджанец“ за периода
2020 – 2024 г.
Избор на председател на
Управителния съвет за периода 2020 – 2024 г.
Избор на делегат на Общото събрание на БТС.
Разни
Събранието ще се проведе на 20 март 2020 г. в Клуба
на инвалида, който се намира на Улицата на услугите в
град Генерал Тошево от 18:00
часа. При липсва на кворум,
събранието ще се проведе на
същата дата и място, от 19:00
часа.

Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 01.03.2020 г. в 18:00 часа, в сградата на Стадион
„Спортист”, находяща се в град Генерал Тошево, ул. „Независимост“ №13, обл. Добрич, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на сдружението през
изтеклата календарна година и за периода на управлението 2017-2020 год.
2. Освобождаване от отговорност на УС;
3. Приемане на нов Устав на сдружението.
4. Прекратяване на членство в сдружението и приемане
на нови членове на сдружението.
5. Избор на нов Управителен съвет и Председател;
6. 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 СНЦ „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” –гр. Генерал Тошево
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Библиотеката показва снимки на града от миналото
и сега по повод годишнината на Генерал Тошево

На 5 февруари от 18:00 часа в НЧ „Светлина – 1941“ по повод
60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град ще
гостува постановката „Майстори“ от Рачо Стоянов, представена
от „Нов театър – НДК“, град София.
Написана през далечната 1921 г., пиесата „Майстори“ от Рачо
Стоянов е един от най-поставяните български текстове. В интерпретацията на режисьора Бойко Илиев ще можем да се насладим
на красивата Елен Колева в ролята на Милкана, като й партнират
Явор Костов (Найден) и Богдан Казанджиев (Живко).
Заповядайте!

Да пишем правилно!
От началото на 2020 г. влязоха в сила нови правила за
правописа. Съобщението идва от Института по български
език на БАН, които са оторизирани от държавата да следят и контролират развитието
на родната реч. Промените са
най-различни – от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни, като
всички те са описани в увода
на правописния речник. Той
ще излезе в близките дни, а
самият речник ще се появи на
книжния пазар до месец-два.
Какви са промените, които
трябва да спазват всички и да
се учат в училищата?
– В официалната кореспонденция учтивото обръщение ”вие” ще се пише само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до много. Или ако се пише до началника на дадена институция,
вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И
ако се пише до цяла група хора: “…Вие, уважаеми колеги…
”Досега “вие” към много лица беше с малка буква.
– Въвежда се цяла нова
глава за малките букви. Тук е
другата голяма промяна при
изписването на институциите в различни видове изречения. Например Съюзът на
филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно
“С” и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”.
Или друг пример – Българска
академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е

Академията. По този начин ще
се изписват имената на министерства например, когато
не са съществителни нарицателни.
Например: Министерството на вътрешните работи
съобщава… В следващото
изречение се пише Министерство. Ако обаче служител
на МВР напише “Отидох до
министерството”, то вече се
възприема като място, сграда
и “м” е малко.
– Изрично се уточнява писането на големи и малки
букви в абревиатури, които са имена на институции
като БНБ и БНТ. При пълното им изписване само първата
дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината – езиковедите се опитват
да защитят речта от агресията
на чуждата реч. В нея, а и не
само, има правило – всичко с
главни букви. В резултат у нас
се появило и изписване на месеците с главни букви.
– Опростени са максимално
правилата за запетайките. Не
е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове.
– Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания като
питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.
– Въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар)
и т. н.

Библиотеката при НЧ
„Светлина – 1941“ нареди
експозицията от фотоси „Генерал Тошево през обектива: преди и сега“ по повод
60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за
град. Изложбата беше представена за първи път на 5
ноември миналата година
като част от програмата за
празника на града – 8 ноември. Тогава тя предизвика
огромен интерес, връщайки стотици хора назад през
годините в техните вече избледнели спомени.
Сега посетителите на
библиотеката отново имат
възможността да се порадват по-отблизо на отдавна променени знакови места и улици в града. Снимките ясно показват част от историята на Генерал Тошево,
свързана най-вече с промяната на неговия облик през
годините.
На втория етаж в сградата на Община Генерал То-

шево могат да бъдат разгледани повече от 50 интересни фотографии на знакови
места в Генерал Тошево в
наши дни и отпреди близо
50-60 години. Вълнение пре-

дизвикват фотосите на централния площад отпреди
близо половин век, сравнен
със сегашното му състояние. Интересни снимки „преди и сега“ има и на ЖП гара-

та в града и улицата, водеща към нея – „Г. Раковски“,
бившият ресторант „Ален
Мак“ и хотелът, читалището,
автогарата, училищата и няколко жилищни блока.

Изложбата може да бъде разгледана на втория етаж в сградата на Община Генерал Тошево.

Футболните емоции отново ще ни завладеят
Отборът на ФК „Спортист
– 2011“ – град Генерал Тошево вече започна подготовка за пролетния дял от шампионата в „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“.
Момчетата, водени от треньора Янко Станчев се събират в пълна група и тренират по два пъти в седмицата
на малкото изкуствено игрище в града.
Все още няма официално
потвърждение от Зоналния
съвет на БФС в Добрич, но
очакванията са, втория полусезон в четвъртото ниво на
футбола в България да стартира в уикенда на 7 и 8 март.
В рамките на един месец, до
подновяването на шампионата, тимът на ФК „Спортист
– 2011“ ще изиграе общо пет
контролни срещи, които вече
са договорени.
Първата проверка за нашите момчета е гостуване на
едноименния отбор от град

Аксаково (тя се изигра след
редакционното приключване на броя – на 1 февруари). Всичките останали четири приятелски срещи ще се
проведат на стадиона в Генерал Тошево. Така жителите на града ще могат да видят в какво състояние се намират футболистите след
зимната дълга пауза и дали
ще имат сили най-накрая да
спечелят първенството при
положение, че в момента се
намират в идеална позиция
за постигане на целта.
Втората контрола изглежда най-сериозна – като домакин на силния отбор на
„Устрем – Д“ (Дончево), който в момента играе във „В“
Североизточна футболна
група. Тя ще се състои на 8
февруари (събота). Останалите три проверки са с тимовете на „Провадия“, „Черноморец 1946“ (Чернево) и
„Орловец – 2008“ (Победа) в

уикендите 15/16, 22/23 февруари и 29 февруари/1 март,
като точните дати все още не
са изяснени.
След изиграването на двубоите от есенния дял на първенството, три отбора окупират върха в групата. „Спортист – 2011“, „Орловец –
2008“ и „Лозенец – 2015“ записаха по 10 победи и 1 поражение в своите двубои и
имат по 30 точки в актива си,
водейки люта битка помежду си за титлата в края на сезона.
Останалите два отбора от

общината, които играят в „А“
Областна футболна група –
Зона „Изток“ – „Дружба“ (Люляково) и „Партизан“ (Василево) все още не са обявили своите планове за зимна подготовка. И двата състава страдат от липсата на
достатъчно на брой футболисти и е трудно дори да се
организират за тренировки
през седмицата. Твърде вероятно е обаче в последните дни преди подновяването
на шампионата, двата тима
да уговорят по една или две
приятелски срещи.

Доза смях…
Един мъж се прибрал късно вкъщи, и докато се събличал, жена му забелязала че целия му гръб е в червило:
- Какво е това! - викнала грозно съпругата.
- Е, не се карай бе, жена... Нали виждаш, че е на гърба
- опитвах се да й избягам.

* * *

3 блондинки си говорят:
- Леле момичета чух, че утре ще вали сняг – казала
първата.
- Аз пък чух, че ще е жега 40 градуса – казала втората.
И третата учудена възкликнала:
- Лелее как ще го ринем тоя сняг в тая жега...
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