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Президентът Румен Радев на посещение в Генерал Тошево

Президентът на Република
България Румен Радев посети
град Генерал Тошево. На 9 юни
Държавният глава се срещна с
кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, председателят на Общинския съвет Яна
Бонева и представители на ръководството на местната администрация. Президентът беше
посрещнат с хляб и сол от деца,
облечени в народни носии, които го поздравиха и му поднесоха букет с цветя. Въпреки че за
посещението на ген. Румен Радев в града ни се разбра буквално в последните минути, площад
„Бялата лястовица“ се изпълни
с десетки граждани. Някои от
тях дори успяха да си направят
снимка за спомен с него.
Последва официална работна среща в зала „Дора Габе“, на
която бяха обсъдени най-различни теми, свързани с живота в нашата община. Държавни-

Президентът беше посрещнат с хляб и сол при посещението си в нашия град и изпратен с уникална
дърворезба за подарък от Община Генерал Тошево.

ят глава прояви сериозен интерес към състоянието и функционирането на образователната и здравната система в града
и селата от общината. Подробно бяха коментирани и проблемите, свързани с ВиК сектора и
неговото състояние, често водещо до безводие в цялата община.
Най-дълго беше дискутираната
темата за децентрализацията на
местната власт и възможността,
част от данъците върху физическите лица да остават в общините, с които средства те сами
да финансират големите си инфраструктурни проекти.
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подробно запозна ген. Румен Радев с историята на нашия град
и природните дадености, с които това райско кътче разполага,
особено в сферата на земеделието. Гостите останаха изключително впечатлени от визията на

града, успешната работа по проектите за енергийна ефективност и усвояването на средства
по различни национални и европейски програми.
В края на срещата кметът на
Община Генерал Тошево подари
на президента Румен Радев уникална дърворезба.
На 10 юни президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев
присъства на Деня за високопоставени гости на съвместните бойни стрелби “Шабла 2020”.
Държавният глава наблюдава
бойни стрелби на формирования за ПВО от Българската армия, съвместни експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС и ВМС,
и стрелба с ракетни комплекси
от Сухопътни войски и Съвместното командване на специалните операции.

Върховният главнокомандващ ВС е
летял в костюма на кап. Венко Савов

Веднага след своето работно посещение в Община Генерал Тошево президентът на Република България Румен Радев
посети мемориалния паметник
„Крилото“ в края на града. Там
той почете паметта на двамата пилоти – кап. Венко Савов и
ст. лейт. Йордан Тенчев, които през 1986 г. след авария
при учебен полет със самолет
„МИГ-21У“ в небето над Генерал Тошево, извеждат машината извън пределите му, за да
спасят жителите на града и самите те загиват. На церемонията присъстваха представители на местната власт, на авиационната общност и жители на
общината.
Ген. Румен Радев положи венец и разказа интересна случка от неговия живот като летец. Той заяви, че не е имал

честта да познава лично кап.
Венко Савов и ст. лейт. Йордан Тенчев, но завинаги ще се
чувства духовно свързан с тях.
Държавният глава разказа, че
при постъпването си в 15 изтребителен авиационен полк,
били минали само няколко месеца от гибелта на двамата летци. Когато получавал своя височинен костюм той отгърнал
ципа и от вътрешната страна на дрехата видял надпис –
Венко Савов.
„Началникът на височинната служба Кольо Стоянов усети погледа ми. Спогледахме се
и настанаха няколко неловки
секунди на мълчание. Той не
знаеше как ще реагирам на това, че ми дава са летя с костюма на загинал летец, но сложи
ръка на рамото ми и промълви,
че за моя ръст няма нов кос-

тюм. След това добави: „Кап.
Венко Савов беше отличен летец и прекрасен човек, ако
можеш бъди като него”. Аз го
приех за морален ангажимент
към себе си и към този летец
преди мен, който нямах честта
да познавам, но изпълних стотици полети с неговия костюм
и за мен това беше огромно задължение, защото той продължава да лети чрез мен”, каза
ген. Румен Радев.
Той допълни, че в днешна
България, разделяна от егоизъм, алчност и ламтеж за трупане на имане на гърба на другите, преди години тези пилоти са ни показали, че можем и
трябва да живеем по друг начин, да мислим за България
като за всички нас, като общество и за бъдещето на децата ни.

Ген. Румен Радев отдаде почит и се поклони пред саможертвата на
кап. Венко Савово и ст. лейт. Йордан Тенчев.

Президентът се справи отлично със задачата си да посади едно младо дръвче пред сградата на
Добруджански земеделски институт.

Държавният глава посети ДЗИ и посади дърво

След поклонението пред мемориалния паметник „Крилото“ делегацията отпътува към
Добруджански земеделски институт край град Генерал Тошево. Там президентът Румен
Радев се срещна с ръководството и научния екип на изследователския център. На едно от опитните полета на института, ген. Румен Радев беше детайлно запознат с новите
родни сортове пшеница, които вече са официално признати и сертифицирани. По време на своята обиколка темите
на разговор, със специалистите от Добруджански земеделски институт, се въртяха около състоянието на посевите от
пшеница в Добруджа след продължителното пролетно засушаване, финансирането и бъдещето на института, нуждата

от квалифицирани кадри и обновяване на техниката в лабораториите
„Когато говорим за хляба на
българите, ние неизменно се
сещаме за Златна Добруджа и
аз се радвам, че съм тук в Добруджанския земеделски институт – най-голямото звено на
Селскостопанската академия”,
заяви при посещението си президентът. Той поздрави ръководителят на института доц.
Илия Илиев за огромните успехи, постигнати под неговото ръководство и поколенията
учени, които селектират сортове с добър пробив и признание на пазара.
„Имам информация от много стопани в страната, че на
някои места добивите от пшеница ще бъдат едва 30-40% от
миналогодишните и това е ре-

зултат от голямата пролетна суша, а точно тук тези хора
създават български сортове,
устойчиви на студ, засушаване
и пригодени за нашите климатични условия”, допълни ген.
Румен Радев.
Според него трябва да се работи в посока повече български площи да ползват български семена от сортове, които
се селектират в ДЗИ и допълни,
че трябва да се правят повече
инвестиции за по-добра материална база и най-вече стимули младите учени да посещават института с желание и да
намират реализация.
В края на своята визита в
община Генерал Тошево президентът Румен Радев посади
дърво край централната алея
на Добруджански земеделски
институт.
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Старите ни дрехи – по-добре в контейнер Мерките остават още 15 дни
за текстил, отколкото изхвърлени на боклука

След голямото сърце за събиране на капачки и коша за
пластмасови бутилки, от края
на миналата седмица официално в град Генерал Тошево
има метален контейнер, пред-

назначен за стари дрехи. Инициативата e естествено продължение на две много успешни акции за събиране на стари
дрехи в рамките на една година. Контейнерите за текстил

са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. За да

Това е новият контейнер за текстил, който се намира между хотел-ресторант „Узунов Палас“ и
сградата на Община Генерал Тошево.

Социалните помощи за
безработни остават и при
сезонна земеделска работа

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще
запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще
имат право и на помощи за
отопление, ако отговарят на
всички други условия и изисквания за получаването им.
Запазването на правото на
подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, които бяха одобрени от правителството.
Съгласно измененията в
срок до 31 октомври 2020 г.
трудови възнаграждения и
свързаните с тях плащания от
сключени трудови договори
за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да
се считат за доход при определяне на размера на соци-

алните помощи. Това гарантира на безработните, започнали такава работа, че няма
да бъдат лишени от месечно
социално подпомагане, което са получавали до този момент. Ако подадат заявлениедекларация за целева помощ
за отопление, превишението
на доходната граница в резултат на получените възнаграждения, няма да бъде основание да им се откаже помощта.
С измененията се създават условия за насърчаване на
трудовата активност на безработните и включването им
на пазара на труда, както и за
повишаване на техните доходи, без да губят правото си на
социално подпомагане. Същевременно се подпомагат земеделските производители за
по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата.

стане част от тази кампания,
Община Генерал Тошево си
сътрудничи активно с фирма
„Хюманита“, чрез която е закупено съоръжението. То вече е монтирано до сградата
на Общината и като се очаква
да събира до 200 кг текстилни продукти, в зависимост от
материята. Събраните дрехи периодично ще се извозват
до специализирана фабрика
за сортиране, където при необходимост се преработват
или се подготвят за повторно
оползотворяване.

Изискването към текстилните изделия – дрехи и домашен текстил, е да бъдат в годно за употреба състояние и
да са прилежно опаковани в
торбичка.
С тези, които са годни за
употреба, ще бъде създаден
кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при
бедствия, аварии и кризи и ще
се извършва целево даряване
на дрехи на хора в нужда. Останалите изделия, които не са
годни за употреба по първоначалното им предназначение,
се преработват и рециклират
в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост,
топлоизолации и много други продукти, произвеждани от
рециклиран текстил.
Този щадящ природните ресурси модел има за цел да
връща суровините обратно в
икономиката и да създава възможности за удължаване на
техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови
природни ресурси.
Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху
качеството на атмосферния
въздух. Това със сигурност е
най-малкото добро, което всеки от нас може да направи със
старите си дрехи. И освен това е в помощ на изнемогващата от замърсяване природа.

Започна академия
„Моето лято“

* * *

Двама 16-годишни младежи са задържани след разследване на кражба на автомобил в Генерал Тошево. В хода на работа е установено, че тийнейджърите са откраднали лек автомобил „Рено” на 18 май и са опитали да откраднат друг,
марка „Субару”, на 15 май тази година. Двете коли са били паркирани на територията на град Генерал Тошево. След
проведени оперативно-издирвателни мероприятия крадците са задържани. Лекият автомобил “Рено” беше намерен
часове след обявяването му за издирване – изоставен на територията на град Добрич.

ца главният държавен здравен инспектор и член на щаба доц. Ангел Кунчев обяви в Пловдив, че смята, че
удължаване се налага заради многото заразени с COVID
19 в Доспат, Сърница, Сливен, Стара Загора и Шумен.
От думите му стана ясно, че
като мотив за удължаване
на извънредната епидемична обстановка са „граничните мерки“.
Само по себе си удължаването на извънредната епидемична обстановка единствено осигурява административна гъвкавост на правителството и здравните власти да
въвеждат мерки. Конкретно
какво можем и не можем да
правим в условия на епидемия от коронавирус, се разписва в отделни нормативни актове: заповедите на министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев.

Покана

Покана за редовно годишно отчетно общо събрание на кооператорите на Кооперация Производствено-търговска кооперация „Люляк“, село Люляково, община Генерал Тошево.
Управителният съвет на Кооперация Производствено търговска кооперация „Люляк“, с ЕИК 124092741, със седалище и адрес на управление село Люляково, община Генерал
Тошево, област Добрич, на основание чл. 16 от ЗК, свиква
редовно годишно отчетно общо събрание на член-кооператорите на кооперацията, което ще се проведе на 27 юни
2020 година, от 09:00 часа в залата на НЧ „Йордан Йовков
– 1943“, село Люляково, община Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване на решения на УС за приемане на нови
член-кооператори и вземане на решение за изключване/освобождаване на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията за 2019 г. Изслушване заключение на Контролния
съвет;
3. Отчетен доклад на Контролния съвет за дейността му
за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г. и вземане на решение за финансовия резултат за 2019 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния и Контролния съвет за 2019 г.;
6. Вземане на решение за определяне на размер на наемното/рентното плащане за 2019 г. Определяне на правила
за размера на годишно рентно арендно/наемно плащане по
договори за аренда/наем на земеделска земя;
7. Одобряване на щатното разписание на служителите в
кооперацията и определяне на възнагражденията на работниците и служителите в кооперацията.
При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще бъде проведено в същия ден в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

100 дка с пшеница
изгоряха до село Краище

Кратки новини

Задържаха двама млади мъже с 15 грама канабис в автомобил на пътя Генерал Тошево – село Петлешково. На 4 юни,
около 21:10 часа по пътя автопатрул е спрял лек автомобил „Опел”, управляван от 31-годишен мъж и пътник на 23
години. При извършената проверка на водача на автомобила за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът
е отчел положителен резултат. В автомобила са установени и полиетиленови торбички със суха тревна маса с тегло
15 грама, реагиращи на канабис. Двамата са задържани за
срок от 24 часа.

Извънредната епидемична
обстановка в България ще бъде удължена до края на юни.
Това съобщи на 10 юни в началото на заседанието на кабинета премиерът Бойко Борисов. Носенето на маски остава задължително в градския
транспорт и препоръчително
в други затворени обществени пространства. Целта е да
се ограничи разпространението на COVID-19. Удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната с още 15 дни – до края
на месеца само по себе си не
би променило сегашния ни
начин на живот с разхлабени
мерки по време на епидемията от коронавирус, но така
правителството ще продължава да може да въвежда и/
или връща ограничения, ако
има скок на заразени в много нови огнища.
През миналата седми-

Всички тези красоти бяха направени от децата, които посещават
лятната академия.

За втора поредна година
Иновативно основно училище
“Христо Смирненски” в град
Генерал Тошево откри академия “Моето лято”. С шум, игри
и много веселие започна детското забавление, а завладяващите изненади бяха акцент
през цялото ежедневие.
Официални гости на празника бяха аниматорите от
парти агенция “Мимо шоу” –
град Варна, които в рамките на 2 часа забавляваха децата с игри, танци и фокуси.
Празничният ден продължи в
обособените два уъркшопа –

“Сготви, хапни и другарче почерпи” и “Избирам професия
“Мечтател”. Денят имаше и
своите вкусни моменти – похапване на сладолед в Зелената класна стая на училището.
На следващия ден учениците от академия „Моето лято“,
бяха част от уъркшоп „Икебана“, в който имаха възможност да научат повече за изкуството на икебаната и начините за нейното създаване. С
много усмивки и настроение,
детските ръчички сътвориха
изключителни ароматни произведения.

В началото на миналата
седмица земеделски масив
от 100 декара с пшеница е
бил изпепелен от пожар. Инцидента се е случил в землището на село Краище, община Генерал Тошево, а сигнал
е подаден на 8 юни в 14:13
часа. На място веднага са
пристигнали екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Благодарение на техните навременни действия, от
огнената стихия са спасени сграда и животни в стопански двор – 12 бр. птици
и 35 бр. зайци. Огнеборците не позволяват на стихията
да опожари други 130 декара
посеви с пшеница.
След извършеният оглед,
констатираната причина за
пожара е небрежност при боравене с открит огън. Той е
тръгнал от суха растителност
вътре в селото и се е разпрос-

транил извън него. Пламъците са потушени с помощта на
собствениците на житните
масиви.
„Това е четвъртият и найголям пожар в масиви със зърнени култури за това лято“,
заяви малко по-късно комисар Дарин Димитров, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ –
град Добрич. „При предишните три e изгоряла една нива от 50 дка и други две малки
от по 2-3 дка. И четирите пожара са тръгнали от отпадъци
по сметища, не от земеделска
техника“, уточни Дарин Димитров. Той призова гражданите и самите земеделци да бъдат по-бдителни, когато извършват дейности извън населените места и да изпълняват
стриктно препоръките за пожарна безопасност по време
на летния сезон.
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За вас работодатели

През миналата седмица отец Михаил отслужи молебен за дъжд в землището на село Огражден (Горняк), който беше организиран от земеделски производители отглеждащи земя в района. Малко по-късно пред кметството на село Кардам беше раздаден и приготвения за молебена курбан.

Присъда

Районен съд – град Генерал Тошево одобри споразумение
между подсъдимия П.А.С. неговият защитник и Районна прокуратура – град Генерал Тошево, като непротиворечащо на
закона и морала по силата на което ПРИЗНАВА подсъдимия
П.А.С. ЗА ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано
престъпление, без редовно писмено позволително, събрал,
добил, взел и извозил с кон и каруца от горския фонд – от
отдел 1719 подотдел Б на Териториално поделение Държавно горско стопанство Г.Т., 7 /седем/ пространствени кубич-

ни метра дърва.
Подсъдимият е осъден на ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от
8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 8 /осем/ месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на
100 часа годишно за срок от 8 /осем/ месеца.

Дирекция “Бюро по труда” – град Генерал Тошево провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
Дирекция “Бюро по труда” – град Генерал Тошево уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с
финансови средства за сключване на договори за ползване на
програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. юни 2020 г.,
както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват
работни места и наемат:
- лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование
(чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1900 лв.
- безработни лица с трайни увреждания(чл. 51, ал. 2 от
ЗНЗ) – свободни средства – 2732 лв.
- безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време ( чл. 55в от
ЗНЗ) – свободни средства – 2590лв.
Национални програми и проекти:
- НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” –
свободни средства – 4284 лв.
- НП „Помощ за пенсиониране” – свободни средства – 3929
лв.
Обучение на възрастни:
- Обучение на заети лица от микро и малки предприятия
( по реда на чл. 63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) – свободни средства –
424лв.
За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и
необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи
в Дирекция “Бюро по труда” – град Генерал Тошево, ул. „Васил
Априлов” №14а, както и на тел. 05731/4515, 0882/82 49 39.

Кражба на камбани в село Изворово
Обява

Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки
длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Със заповед ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба
на лица, завършили граждански, средни или висши училища в
страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции както следва:
1. Техник по ремонт на ATT; в.ф. 32990 – Пловдив; 2 бр.
(Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“)
2. Техник по ремонт на КИТ; в.ф. 32990 – Пловдив; 1бр.
(Свидетелство за управление на МПС категория „С+Е“)
3. Младши шофьор; в.ф. 54120 – Пловдив; 1 бр. (Свидетелство за управление на МПС категория „С“)
4. Оператор-сапьор; в.ф. 54120 – Пловдив; 2 бр. (Свидетелство за управление на МПС категория „В“)
5. Оператор-радиотелеграфист; в.ф. 54120 – Пловдив; 3 бр.
(Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове)
6. Оператор санитар; в.ф. 54120 – Пловдив; 2 бр. (Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни
скокове)
7. Младши шофьор; в.ф. 52630 – Пловдив; 3 бр. (Свидетелство за управление на МПС категория „С“)
8. Оператор-радиотелеграфист; в.ф. 52630 – Пловдив; 1 бр.
(Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове)
9. Младши шофьор; в.ф. 48650 – Пловдив; 3 бр. (Свидетелство за управление на МПС категория „С“)
10. Линеен надзорник; в.ф. 48650 – Пловдив 1 бр.
11. Оператор-сапьор; в.ф. 48650 – Пловдив; 5 бр. (Свидетелство за управление на МПС категория „С“)
12. Оператор-радиотелеграфист; в.ф. 48650 – Пловдив; 2
бр. (Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на
парашутни скокове)
13. Оператор санитар; в.ф. 48650 – Пловдив; 1 бр. (Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни
скокове)
Срок за подаване на заявленията до 26.06.2020 г. Кандидатите да не са по-възрастни от 40 г. Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или
на телефон: 0888/321 253, както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите
за кандидатстване са изложени във Военно окръжие – Добрич,
бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019,
където се подават необходимите документи.

Преди десетина дни неизвестен извършител е откраднал две стокилограмови бронзови камбани от
храма в село Изворово. Сигналът за извършената кражба е получен в полицията на
6 юни, около 10:00 часа. На
място от органите на реда е
установено, че неизвестен е
задигнал бронзови камбани,
всяка с тегло около 100 кг,
от църква. Те са били монтирани на дървена конструк-

ция с височина 6 метра.
Жителите на село Изворово са дълбоко възмутени
от наглата кражба на двете бронзови камбани от над
100-годишния храм „Покров
Богородичен“. Кметът на селото Диян Димов разказа,
че църквата е строена през
1908 година в тогавашното
село Горен Извор. Село Изворово е създадено в средата на миналия век при сливането на три селища – Го-

рен Извор, Долен Извор и
Добромирци. През 2011 година е извършен основен
ремонт на църквата, а през
2012 година в двора й е изградена масивна камбанария. Средствата са дадени от община Генерал Тошево и Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет.
„Откраднатите камбани са
стари – може би от построяването на храма, във всич-

ки случаи са около 100 годишни. Те са само две, а сега
камбанарията е празна. Храмът се поддържа добре. Всяка неделя и по празници там
има литургии, отслужвани
от отец Тодор от Ген. Тошево“, заяви Диан Димов.
Надеждите на всички в
селото са, извършителят да
бъде намерен бързо, и найважното – преди камбаните
да бъдат претопени или предадени за скрап.

Читалищата могат да станат и информационни центрове
Народните читалища да станат и информационни центрове на местните общности
е една от препоръките, които
прави Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища” в
Добрич в анализа за дейността на културните институции
за 2019 година. В документа
се посочва, че в 113 населени места в областта има функциониращи 121 народни читалища – 13 в градовете и 108

в прилежащите села. Отчита се, че особено в селата те
са единствените организации,
изпълняващи културно-просветни функции.
В анализа подробно са посочени проблемите, които имат културните институти в отделните общини. Отчита се, че голяма част от читалищата са в собствени сгради,
но те се нуждаят от ежегодни
ремонти, тъй като сградният
фонд е строен през 60-те и

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

Община Генерал Тошево уведомява жителите на града, че
във връзка с отмяната на извънредното положение, считано
от 16 май, се възобновява извършването на превоз на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

70-те години на миналия век.
Анализът показва, че 89% от
читалищата имат техническа
обезпеченост с компютри и
интернет. Посочва се още, че
предлаганият културен продукт задоволява потребностите на местната общност, като
е подчертано, че единици са
читалищата без библиотеки,
но пък всички имат нужда от
обновяване на наличния библиотечен фонд.
Анализът за дейността на

културните институти на територията на областта завършва с обобщени данни за разкритите дейности в читалищата и препоръки за подобряване на функционалността им.
Сред основните препоръки са
намиране на възможности за
дооборудването им, особено
на тези малките населени места, с комуникационна техника
и обучение на кадрите за работа с нея, както и разнообразяване на дейността им.

ВАЖНО!

На телефонен номер 0883 560 603 се приемат заявки от
назначени за целта служители, които ще се изпълняват в
рамките на същия ден по проект за предоставяне на услуги по домовете в града и селата за оказване на подкрепа
на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във
връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до
12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

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 пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.
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Мултинационалното село Кардам – бъдеще, преплетено в миналото

Празникът на село Кардам тази година се падна на
7 юни. Всяка година от 1990
г. насам на Петдесетница селото има сбор. Според датата на Великден денят на честването на селото всяка година се мени. За съжаление сега той е малко по-различен.
Заради отшумяващата вече
пандемия от COVID – 19, официално бяха отменени всички събития. Хората празнуваха у дома със своите близки и познати. Именно празникът на село Кардам стана
причина за любопитен репортаж, който колегите от сайта
pronewsdobrich.bg/ направиха. Публикуваме го с известни съкращения и редакции.
Както Йовковия „Чифлик
край границата”, така и цялата
история на Кардам е свързана
с тази граница. И в миналото, и
в по-ново време местоположението на селото е определящо
за неговото развитие. Мястото
е населено от II-III век, за което свидетелстват намерените в
околността останки от антични
селища. Кардам се е образувало от сливането на три по-малки села, които са възникнали
около кладенците в района. По
време на социализма, като село в пограничен район, за него са полагани особени грижи.
За да ни разкажат историята
на селото и интересни неща от
живота на хората в него, си говорим с двама кметове на Кардам. Единият е бивш – Никола
Калчев, с мандат от 1988-1992,
който е бил и директор на училището в селото, както и учител по история в него. Другият
е настоящият кмет Георги Николов, за когото този мандат е
втори. Говорим си за това какво е било, какво се случва в момента и колко им се иска, когато в интернет се напише „село Кардам“, да не се появяват
само трагичните инциденти от
последните години, а и положителни новини за селото и хората.
Колко души живеят в Кардам?
Никола Калчев: Сега сме
под 1000 човека. При последното преброяване, когато бях
кмет през 1988 г., бяхме 4020.
Тук населението винаги е било
основно българско с няколко
турски семейства. 95 процента
от тях са преселници от Румъния, заселили се след Крайовската спогодба от 1940 година.
Характерно е, че тук са наста-

нени хора от различни села от
Румъния, не само от едно.
Георги Николов: Така да се
каже, тук сме един „букет” от
преселници. В момента в селото има над 650 къщи, двеста от
тях са празни, а в други двеста
живеят по една баба или дядо.
На път сме гробищния парк да
стане по-голям от селото.
Какъв е основният поминък
на хората?

колко човека работят на ГКПП
Йовково и няколко към компресорната станция на Булгаргаз,
макар че и там сега има промени и съкращения.
Никола Калчев: Преди тук
имаше цехове, мандри, две земеделски бригади, лозя, стада
добитък, селскостопанско летище. Всички имаха работа, когато дойдеше края на работния
ден цялото село се изпълваше

ма работа…. А тази година ще
е трудна и за земеделието заради сушата. На много места
пшеницата дори няма клас, а тя
е 60 процента от насажденията. Останалите площи са с царевица и слънчоглед и по-малко етерично-маслени, но сушата засяга всичко и дори някои
площи да се разорат и засеят
отново, няма ли дъжд, нищо няма да се промени.

Съвсем скоро основният ремонт на НЧ „Пробуда – 1941“ ще приключи и жителите на село Кардам
ще могат да се радват на напълно обновена и модернизирана сграда, поддържаща и съхраняваща
културните и духовни ценности на Добруджа.

Георги Николов: Основно
хората се занимават със земеделие и по-малко с животновъдство. Имаме и няколко пчелари. Землището на село Кардам и присъединеното към него Огражден е от около 75 000
декара, обработвано от 3-4 големи арендатори и няколко подребни. През последните няколко години, заради бума в отглеждането на етерично-маслени култури, се появиха и
много други дребни стопани,
които си взеха част от земята и
я обработват. Така имахме малко светлинка в тунела, че хората ще се завърнат и селото ще
се оживи, но миналата година
беше доста отрезвяваща откъм
цени и ентусиазмът намаля. В
района има птицеферма, кравеферма, козеферма и две рафинерии за лавандулово масло, но няма големи фирми или
производства, които да наемат
много хора, дори по-големите
арендатори нямат много наети работници. Сега земеделието е механизирано и няма нужда от много работна ръка. Ня-

с хора. Улиците се оживяваха. Имахме няколко ресторанта, всяка вечер имаше кинопрожекция и футболни мачове
в почивните дни. В училището
учеха 700 деца.
Георги Николов: Сега децата са 50-60, но сме мултинационални – имаме англичанчета, русначе. В детската градина, където са около 20 деца,
също има английско дете. Имаме над 20 семейства руснаци,
7-8 семейства немци, английските са 10, имаме италианец,
румънка, ирландец. Хората от
чужбина си купуват къщи тук,
защото сме близо до границата, до море, а и един от друг
научават и идват. Разбират се с
местните и си помагат. Нямаме
проблеми с тях. Интерес към
къщи в Кардам проявяват и хора от съседни села, защото тук
транспортът е уреден – имаме
автобус и влак, имаме лекар и
зъболекар, аптека, 6 хранителни магазина и 5 доставчика на
интернет. Опитваме се да правим каквото можем, за да задържим хората тук, но като ня-

От колко време не е валяло?
Георги Николов: От много и
вече втора година е така. Пада
по малко дъжд, но той няма никакво стопанско значение. Все
нагоре гледаме с надежда, но…
няма. Понякога си мислим, че
ветрогенераторите, които изникнаха през последните години, смениха движенето на въздушните маси и това се отрази на климата. Друг път се шегуваме, че един „грях” на наш
съселянин, герой от един местен любовен роман, е разсърдил Господ и той ни наказва, но
така или иначе сушата ни мъчи.
Историята на селото винаги е била свързана с това, че
сте пограничен район. Как ви
се отразява това?
Никола Калчев: Така е. Като
последно село преди границата с Румъния тук винаги е имало гранични пунктове, застави
и гарата ни е била под особено наблюдение. Имаме една от
най-старите и красиви гари. В
страната има само 2-3 такива. Заедно с железния мост, по

който минава влака и сега, са
построени от италиански архитекти още през 1912 – 1913
г. Мостът е уникално съоръжение, което се използва повече от 100 години и е напълно здрав. Вижда се още, като се
влиза в селото и прави впечатление с мащаба и здравината
си. Тук, на моста, е имало граничен пункт. Само за сравнение, при последното голямо наводнение, водата отнесе новопостроения мост, а стария не
помръдна. Сградата на гарата и
кулата за вода за охлаждане на
локомотивите също не са претърпявали сериозен ремонт.
По време на социализма на гара Кардам работиха над 50 души. Всичко по инфраструктурата й беше за образец – градинки, чешма, ресторант. Всички коловози бяха пълни. Има и
товарна рампа с кантар. Механизмът за вода, който е в кулата към гарата, още стои, макар
че тръбите отдавна са отрязани. Сега тук спира само влакът
София-Кардам и някои товарни
композиции, но като цяло гарата пустее.
Георги Николов: И сега разчитаме на близостта с Румъния. От тук минава целият трафик от границата, хората спират тук, купуват по нещо от магазините, ние също често отскачаме до там – било за пазар,
било за търговия.
Сега в читалището и в центъра на селото текат ремонти.
Георги Николов: Читалището не беше ремонтирано от 70те години на миналия век, на
училището не беше правен ремонт, а нов асфалт по улиците на Кардам не е полаган от
90-те години, макар че сме на
международен път. Сега по няколко проекта за трансгранично сътрудничество има средства за тези дейности, които
се вижда, че се случват навсякъде в селото. Вижда се обновеният площад пред читалището, светна новото парково осветление. След приключването
на ремонта ще имаме една напълно реновирана и функционална сграда с ново отопление и климатизация, с нови седалки в киносалона, рампа за
инвалиди. Предстои озеленяване на площите пред сградата и монтирането на пейки за
отдих. Така след площада пред
кметството имаме и нов площад пред читалището. През тази и следващата година пред-

стои поетапно рахабилитиране и подмяна на ВиК мрежата
на улиците „Марица”, „Дунав,
„Осъм”, „Албена” и „Добротица”. Миналата година направихме осветлението на алеята в
парка, който свързва долния и
горния квартал на селото. Сега, покрай отпуснатите средства по проекти, виждам малко светлина в тунела и се обнадеждавам. Макар, че се ядосвам като гледам как румънците ни изпреварват. Когато се
правеше териториалното деление преди приемането ни в Европейския съюз, те направиха
много малки общини. Едно поголямо село и няколко по-малки са обединени в една община и така участват в европейски проекти и печелейки ги,
има и за голямото населено
място и за по-малките. Ние тук
сме обединени в големи общини, с по много села и средствата трудно стигат до всички.
Никола Калчев: Освен това,
румънците след 1989 година не
разпиляха стопанствата по селата, а запазиха сградите и ги
оставиха работещи, така задържаха хората в тях. Затова
населено място като Негру вода, с което ние бяхме съизмерими, отдавна ни задмина. Вече е град и се разраства, а ние
намаляваме.
Георги Николов: Основно
разчитаме на европейски средства, за да се случи нещо помащабно в селото. По проект
се надяваме и на възстановяването на сградата и парка в село
Йовково, които са посветени на
Йордан Йоквов и така мястото
да стане предпочитано за посещения от ученици и техните
родители. Тук е камъкът, който указва къде е била къщата
на Йовков, природата наоколо
е уникална. Ще се сложат пейки, осветление, ще се направи и малък музей. Тук, както и
на релефната карта в Огражден, ще могат да се правят открити уроци. Всяка година организираме и събор на плодородието през есента, на който
се събират много хора. Гостува ни и фермерският пазар. За
тези дейности, често за помощ
разчитаме и на по-големите ни
арендатори, които не жалят
средства и труд и винаги се отзовават при нужда и помагат с
каквото могат. Понякога се натъжаваме и обезсърчаваме, но
не спираме да работим и да се
надяваме, че с общи усилия ще
подобрим живота тук.

Доза смях:

Това е снимка на цветарника с форма на пеперуда, който краси една от зелените площи
на площад „Бялата лястовица“ в град Генерал Тошево. Цветарникът е изключително красив и
привлекателно място за снимки през топлите месеци. Лошото е, че често попада под набезите на недоброжелатели, които обират току що засадените цветя. Срамното в случая е, че по
всяка вероятност става въпрос за дами на средна възраст, на които изобщо не им прилича, да
извършват подобни деяния. Не че оправдаваме младежите, когато чупят пейки, чешми, контейнери за боклук и драскат със спрейове по фасадите на сградите. Засрамете се!

На лекция професорът обяснява:
- Един здрав бик оплодител е длъжен на
ден да има по 12 „сеанса“.
Женски глас от първия ред:
- Простете, професоре, колко?
- По 12.
- Повторете го, моля ви, да се чуе на последния ред!
Мъжки глас от последния ред:
- Извинявайте, професоре, за 1 крава ли
става въпрос, или за
12 крави?
- Разбира се, че за
12 крави.
- Мерси, професоре. Повторете го, моля ви, да се чуе на
първия ред…

„Ако имах спортна кола щях да стигна по-бързо…“

