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Четири бебета
от община
Генерал Тошево
се родиха на
3 януари
2 стр.

Подкрепа за
бизнеса в
област Добрич
2 стр.

Нов договор по програма „Обществени трапезарии“
Община Генерал Тошево
сключи договор с Фонд „Социална закрила” за реализиране на дейности по предоставяне на топла храна към
Целева програма „Обществени трапезарии” за 120 бенефициенти на територията на
общината, в рамките на общо
249 работни дни. Договорът
влиза в сила от 4 януари 2021

г. до 31 декември 2021 г.
Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от 95
616,00 лв., като средствата
ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла
храна за обяд – супа, основно ястие и хляб. 80 676,00
лв. са за храна (за 120 души
по 2,70 лв. на ден) и допълнителни 14 940,00 лв. за ре-

жийни разходи. Ежедневно
храната ще достига до всички населени места, където се
предоставя услугата Домашен социален патронаж, с 5
автомобила – специализиран
транспорт.
Целеви групи на програмата са:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и

И през 2021 г. Домашен социален патронаж ще реализира дейности по предоставяне на топла храна на
120 души от уязвими групи по програма „Обществени трапезарии“.

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии;
пенсии, несвързани с трудова дейност/;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на
епидемичната обстановка –
поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и
без доход.
Община Генерал Тошево кани всички, попадащи в обхвата на целевите групи да подадат Заявление - Декларация
по образец в Общинска администрация, стая 103 – отдел
„Социални дейности и домашен социален патронаж“.
С помощта на Фонд „Социална закрила” община Генерал Тошево разрешава сериозен проблем - осигуряване
на топла и разнообразна храна през годината на лица и
семейства които не могат да
си я осигурят сами.

Нов спечелен проект в СУ „Никола Й. Вапцаров“
за изграждане на център за изследвания

Средно училище „Никола Й.
Вапцаров“ беше одобрено за
финансиране през 2021 година по национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“ на Министерство
на образованието и науката с
проектна идея за изграждане
на „Център за природни науки, изследвания и иновации“
за сумата от 280 000 лв.
Целта на училищния екип е
създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на
дигиталните технологии, математика, биология, химия и
физика. Предвиденото финансиране, 20% от което е
собствено участие, ще обезпечи дейностите по реконструкция на сградата на бившата работилница и превръщането и в съвременен STEM
център, включващ три отделни зони за учене, изграждане
на зала със свободен достъп
за изложби, презентации, са-

мостоятелно учене и социално общуване на учениците и
преподавателите. Предвидено е и най-съвременно оборудване и обзавеждане, които ще преобразят сградата в
модерно „разчупено“ пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създа-

ване и експериментиране,
осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците.
В създадената технологична образователна среда чрез
нови методи на преподаване
ще се осъществява проектнобазирано обучение, в което

ще се включат и представители на местния бизнес – партньори по проекта. Новоизграденият „Център за природни
науки, изследвания и иновации“ ще допринесе за повишаване на качеството на образованието в училището и в
община Генерал Тошево.

Така би трябвало да изглежда новият „Център за природни науки, изследвания и иновации“.

Какви промени
влизат в сила
от
1 януари 2021 г.
3 стр.

Щедри дарители на
усмивки и надежда

В последния брой на вестник „Добруджански глас“ за отминалата 2019 г. публикувахме материал за кампанията
„Благотворителната Коледа“, която Община Генерал Тошево
организира вече 11 години поред. Една чудесна инициатива, която дарява преди всичко надежда покрай едни от найхубавите дни в годината – Коледа и Нова година. В акцията
се включиха общо 49 дарители, благодарение на които бяха събрани средства в размер на 8 250 лв. С тях 280 социално слаби хора, самотно живеещи пенсионери и многодетни
семейства, получиха хранителни пакети с продукти от първа необходимост. Ето и фирмите и физическите лица, които дариха тази година:
1. Община Генерал Тошево
2. „Естер ойл Начеви“, гр. Ген. Тошево
3. АС, Сашо Ставрев, с. Пчеларово
4. Д-р Яна Бонева, гр. Ген. Тошево
5. Янаки Димов, гр. Ген. Тошево
6. Дарител 6 – пожелал анонимност
7. Дарител 7 – пожелал анонимност
8. ЕТ „ Силвена“, с. Пчеларово
9. Дарител 9 – пожелал анонимност
10. Коста Костов, гр. Ген. Тошево
11. Дарител 11 – пожелал анонимност
12. Ганка Феодорова, гр. Ген. Тошево
13. Синдикална организация при Държавно горско стопанство, гр. Ген. Тошево
14. „Калояница“ ООД, гр. Ген. Тошево
15. Георги Николаев, гр. Ген. Тошево
16. Д-р Катюша Димитрова, гр. Ген. Тошево
17. Михаил Герасимов, гр. Ген. Тошево
18. ПТК „Люляк“, с. Люляково
19. Илия Димов, гр. Ген. Тошево
20. Дарител 20 – пожелал анонимност
21. Росен Власев, гр. Ген. Тошево
22. Храм „Св. Вмчк Димитър“, с. Средина
23. Васил Василев, с. Малина
24. „Белдас“ ООД, с. Къпиново
25. Димитър Катранджиев, с. Спасово
26. Сийка Желева, гр. Генерал Тошево
27. „Савов – Росица“ ЕООД, с. Росица
28. „Берекет“, гр. Ген. Тошево
29. Петър Мокрев, гр. Ген, Тошево
30. „Триада“, гр. Добрич
31. Дарител 31 – пожелал анонимност
32. Младенка Паунова, гр. Ген. Тошево
33. Денчо Денев, гр. Ген. Тошево
34. Мария Димитрова, гр. Ген. Тошево
35. АГРИСС, гр. Ген. Тошево
36. „Терра комерс“, гр. Ген. Тошево
37. ЕТ „Мирослав Славов“, с. Пчеларово
38. „Братя Добреви“ ЕООД, с. Пчеларово
39. ЗП „В. Великов“, с. Пчеларово
40. Росен Ганев, с. Къпиново
41. „Пол аграр кампани“, с. Красен
42. „Геотерм“ АД, гр. Генерал Тошево
43. ПКК „Красен“, с. Красен
44. Евгени Пинигин, с. Дъбовик
45. Димитър Николов, гр. Варна
46. ЕТ „Пола – Илия Стоянов“, с. Кардам
47. Христо Павлов, гр. Генерал Тошево
48. „Лулис Мел – България“ ЕАД, гр. Генерал Тошево
49. Дарител 49 – пожелал анонимност
В навечерието на отминалите коледни и новогодишни
празници, в редакцията на вестник „Добруджански глас“
пристигна благодарствено писмо от Евдокия Колева.
Тя благодари за отличното и професионално отношение, което получава в труден момент от своя личен лекар
– д-р Надя Стефанова и за своевременната и бърза намеса на екипа на смяна на спешна помощ Калинка Димитрова и Емил Великов.
„Проявената добрина и човещина показват, колко са големи сърцата ви! Бъдете здрави и продължавайте да помагате на хората в нужда“ – Евдокия Колева.
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Бейби бум в първите дни на новата
година в община Генерал Тошево

Снимката е илюстративна.

На 3 януари в МБАЛ – Добрич беше регистриран своеобразен рекорд по брой на
родени бебета - седем. Новородените са три момчета
и четири момичета. През последните години, на фона на
демографската криза, тази

цифра обаче дава някаква искрица надежда. От лечебното заведение коментираха, че
през изминалата 2020 година
случаите с повече от пет родени деца в един ден са били
истинска рядкост.
Интересен факт е, че чети-

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми жители на Община Генерал Тошево,
Във връзка с публичното обсъждане на проектобюджета за 2021 г. на Община Генерал Тошево, каним всички заинтересовани граждани
и структури на Общината на 25.01.2021 г. от
10.00 часа в зала “Йордан Йовков” /етаж първи,
голямата зала/ на Общинска администрация на
среща за обсъждане на проектобюджет 2021.
Публичното обсъждане ще се проведе при
спазване на строги противоепидемични мерки.
Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в
„Актуални новини”.
Предложения и мнения за проектобюджет
2021 може да се дават до 22.01.2021 г. в информационен център на Общинска администрация, на тел. 05731/20-51 или на електронен адрес: mail@toshevo.org.
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево

Читател на годината
В края на 2020 г. библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, раздаде
своите награди на най-големите почитатели на
книгите. Приз „Читател на годината“ се организира традиционно и отличава най-активните
читатели в три възрастови групи.
Приз „Читател на годината“ в детска заемна
до 14-годишни, на библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево за 2020 г.,
получи Димитър Радостинов Георгиев от IV клас
при СУ „Никола Й. Вапцаров“.
Приз „Читател на годината“ в заемна възрастни от 14 до 18 години, получи Стефани Антонова Стефанова от IX клас при СУ „Никола Й. Вапцаров“ .
Приз „Читател на годината“ над 18 години,
получи Георги Христов Георгиев.

ри от седемте бебетата, проплакали за първи път на 3 януари тази година, са от община
Генерал Тошево. Първото бебе
за новата 2021 година е момиченце от град Генерал Тошево. То се ражда в 00:20 часа на 3 януари и е второ дете
в семейството на щастливите родители. Бейби бумът за
нашата община идва с появата на бял свят на още три деца в рамките на същия ден в
МБАЛ – Добрич. Към тях смело
можем да прибавим и раждането на момченце от село Горица. То се роди в 18:30 часа
на 31 декември 2020 г., което автоматично го превърна в
последното бебе в общината и
областта на изминалата година. Дано тази тенденция да се
запази през цялата година, а
предвижданията на специалистите, че през 2021 година ще
наблюдаваме бейби бум в цял
свят, да се сбъднат и за нашата община.
През миналата година в
МБАЛ - Добрич е имало 869
раждания, при 877 през 2019
година. Проплакали са 884
бебета, сред които за първи
път от осем години има тризнаци. При това два пъти.

Накратко

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновни и осъди осем иракски и един турски гражданин за това, че на
30.11.2020 г. в землището
на село Р. между 231 и 232
гранични пирамиди излезли през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените
за това места. Наложени са
им присъди от по шест месеца лишаване от свобода,
като изтърпяването се отлага за срок от три години, както и глоби в размер
на 150.00 (сто и петдесет)
лв. Подсъдимите са осъдени и да заплатят сторените
по делата разноски.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновни и осъди петима сирийски граждани за това че
на 25.11.2020 г. в землището на с. К., излезли през
границата на страната без
разрешение на надлежните
органи на властта и не през
определените за това места. Наложени са им присъди от по шест месеца лишаване от свобода, като изтърпяването се отлага за
срок от три години, както
и глоби в размер на 100.00
(сто) лв. Подсъдимите са
осъдени и да заплатят сторените по делата разноски.

Учениците от клуб „Творилница“ при ЦПЛР –
Център за работа с деца в град Генерал Тошево
сътвориха прекрасни коледни украси и аранжировки за отминалите празнични дни. Под професионалното ръководство на педагозите, те
изработиха уникални модели на коледни елхи,
приказни картички, пощенски кутии за писмата
до Дядо Коледа и гирлянди, които да красят домовете им в светлите празнични дни.

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ е победител
в конкурса „Моето училище е най-хубаво“

Професионална гимназия
по земеделие „Тодор Рачински“ – град Генерал Тошево
стана победител в Националния конкурс „Моето училище
е най-хубавото“, проведен
под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Надпреварата, която приключи
малко преди Коледните и Новогодишни празници, събра

хиляди снимки на ученици
от цяла България, които показаха красотата на родните учебни заведения. Нашата гимназия беше представена от Ради Илиев – ученик от
IX клас, като неговите фотографии бяха избрани за найдобри между стотици ученици от I до XII клас от страната
и чужбина.
Журито, избрало победите-

лите беше в състав:
Проф. д-р Станислав Семерджиев – Ректор на
НАТФИЗ и изпълнителен директор на Световната асоциация на филмовите и телевизионните висши училища.
Инж. Цветанка Апостолова
– Директор на Националната
професионална гимназия по
полиграфия и фотография.
Фоторепортерът Олег По-

пов – Единственият българин,
участвал в мениджърския
екип на Агенция „Ройтерс“.
Д-р Адриана Любенова –
Преподавател по иконопис
в Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“.
Снимките на победителите ще бъдат включени в специално издаден календар за
2021 година на тема „Моето
училище е най-хубаво.“.

С нова подкрепа до 150 000 лв. подпомагат
малки и средни фирми в област Добрич
Механизмите на кандидатстване за осигуряване на
оборотен капитал на малки и
средни предприятия в област
Добрич бяха представени по
време на онлайн събитие, организирано от ОИЦ-Добрич.
По Схема за набиране
на заявления за подкрепа
BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за
МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., могат
да кандидатстват микро, малки и средни предприятия за
получаване на безвъзмездна
финансова помощ до 150 000
лв. Целта на помощта е навременна и директна финансова
подкрепа в максимално кратки срокове на българските
компании за преодоляване на
икономическите последствия
от временните противоепидемични мерки и стабилност на
работните места.
С бюджет от 156 млн. лв.,
чрез процедурата ще се оси-

гури навременна и директна
финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните
места.
По процедурата могат да
кандидатстват микро-, малки
и средни предприятия, които са регистрирани преди
01.10.2020 г. като юридически лица или еднолични търговци съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица с нестопанска цел, извършвали икономическа дейност в
допустимите по процедурата
икономически кодов/сектор
съгласно КИД 2008. Задължително условие е кандидатите
да са преустановили изцяло
или частично своята дейност,
вследствие на въведените
временни противоепидемични мерки със Заповед № РД01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020

г.,, Заповед № РД-01677/25.11.2020 г. и Заповед
№ РД-01-718/18.12.2020 г. на
Министъра на здравеопазването. Всяко предприятие може да кандидатства с един
проект, който включва всички негови обекти, засегнати
от временните ограничителни мерки.
В зависимост от кода на
икономическата дейност на
кандидата, размера на финансовата безвъзмездна финансова помощ е 10% или
20% от реализирания оборот през периода на 2019 г.,
съответстващ на периода на
действие на временните противоепидемични мерки, до
отпадането на ограниченията, но не повече от 150 000
лв. За обекти, открити след 1
януари 2020, размера на финансовата подкрепа ще се изчислява спрямо оборота през
октомври 2020 г.
Одобреното финансиране
може да бъде използвано за
покриване на текущите нужди
на кандидата и извършване на

разходи за оперативен капитал. Допустими са разходи за
суровини, материали, външни
услуги и възнаграждения.
Крайният срок на кандидатстване е до 20 януари 2020
г., 16:30 часа, чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите на
следния линк: https://inetdec.
nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга „Подаване на документи за
подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични
мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията
към тях са налични на следният интернет сайт: https://
nra.bg/page?id=799. За повече информация относно кандидатстването за подкрепата може да се обръщате към
Информационния
център
на НАП на телефон 0700 18
700 и на електронен адрес:
infocenter@nra.bg.
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Какво влиза в сила от 1 януари 2021 година
С първия ден на новата година в страната влизат в сила редица промени, сред
които по-големи данъчни облекчения за родителите, повече дни неплатен отпуск,
признавани за стаж, по-високи минимални нива на доходи и по-строги изисквания за
пенсиониране. В следващите редове ще ви представим
най-важните промени в нормативната уредба, които са в
сила от 1 януари 2021 г.
* Осигуряване, пенсиониране
Променят се изискванията
за навършените години и продължителността на осигурителния стаж за пенсиониране.
Жените, които се пенсионират в най-масовата трета категория труд, трябва да са навършили 61 години и 8 месеца
и да имат осигурителен стаж
36 г. През 2020 г. изискванията бяха с по два месеца по-ниски. За мъжете изискването за
навършени години нараства с 1
месец и вече е 64 години и 4
месеца, а стажът нараства с 2
месеца на 39 г.
Жени: възраст - 61 г. 8 м,
стаж - 36 г.
Мъже: възраст - 64 г. 4 м.,
стаж - 39 г.
Увеличава се минималният
месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв. Нарастването спрямо 2020 г. е с
6.7%. Максималният осигурителен доход остава на миналогодишното ниво - 3000 лв. Земеделските производители и
тютюнопроизводителите ще се
осигуряват тази година върху поне 420 лв., колкото и през
миналата.

Увеличава се и минималният
осигурителен доход по икономически дейности и професии
- средно с около 4.5%. Минимални прагове не бяха договорени от работодателите и синдикатите, нито правителството
определи административно нови нива, а процентът на повишение се дължи на увеличената минимална работна заплата.
Заради ковид- кризата, продължителните неплатени отпуски и безработицата, депутатите взеха решение през
2021 г. за осигурителен стаж
да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни
дни - двойно повече, отколкото досега.
* Заплати и пенсии
Увеличава се размерът на
минималната работна заплата за страната (МРЗ) на 650 лв.
Увеличават се базовите възнаграждения за университетските преподаватели. Минималната месечна работна заплата за
най-ниската академична длъжност в държавните висши училища от 1 януари става 1300
лв. Управляващите прокламират целта си заплатите на младите преподаватели да не изостават от тези на учителите в
средните училища. Очаква се
така в университетите да бъдат привлечени повече висококвалифицирани и мотивирани
млади преподаватели.
Минималната пенсия става
300 лв.(при 250 лв. досега) като до края на март пенсионерите ще получават от бюджета
и допълнително 50 лв. Официалното обяснение е ковид-кризата, а последният месец на
подпомагането съвпада с провеждането на парламентарни-

те избори.
Увеличава и максималният
размер на получаваните една
или повече пенсии от 1200 лв.
на 1440 лв. Всички пенсии, отпуснати преди днешната дата,
ще бъдат повишени с 5 на сто
от 1 юли.
* Промени в данъците
За тази година влизат в сила и облекчения за отглеждане на деца независимо от дохода на семейството. Тук също
важи правилото, че отстъпката
ще се ползва за доходите през
2021 г. Тоест за тези, които подават данъчни декларация през 2022 г., когато ги попълват, а за тези, които ще ползват
помощта през работодателя си,
тоест са само на трудов договор и нямат други, в края на
2021 г. И така родителите на 1
дете ще могат да си приспаднат от данъчната основа 4500,
на 2 - 9 хил. лв., а на 3 и повече 13 500 лв.
Едно непълнолетно дете приспадат се 4500 лв.;
Две непълнолетни деца приспадат се 9000 лв.;
Три и повече непълнолетни
деца - приспадат се 13 500 лв.
Размерът на детските надбавки остава непроменен, но
учениците в 1 и 8 клас ще получат еднократна помощ от
300 лв.
От 2021 г. влизат в сила облекчения, които важат за ремонтни дейности в жилищата.
Те са не за покупката на материали или мебели, а само
за положения труд от майсторите. За целта обаче те трябва да издадат документ, ако
са фирма, за цената на положения труд, а ако е физическо
лице, да се впишат данните му.

Това облекчение обаче ще може да се ползва при декларирането на доходите за 2021 г.
като още се признава разход до
2000 лв.
Необлагаемият размер на
ваучерите за храна е повишен
от 60 лв. на 80 лв. месечно,
предоставени под формата на
ваучери за храна на всяко наето лице.
За физическите лица срокът
за подаване на годишната данъчна декларация за доходите
остава непроменен - от 10 януари до 30 април 2021 г.
* Нови цени
В последните дни на 2020
г. Комисията за енергийно и
водно регулиране одобри нови цени на питейната вода в
26 области на страната, които влизат в сила днес. Намаляват се цените на услугите на
16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават, найзначително за София и Разград - с около 6 %. Ценовото
увеличение за Варна е 1,2%, в
Пловдив и Кърджали е съответно 0.4% и 1.2 на сто. В Перник
ВиК услугите поскъпват с 0.5%,
а в Монтана - с 0.1%. В Брацигово ще се плаща с 1.6% повече, в Плевен - с 2.2%, в Сапарева баня - с 1.1%. За Хасково
поскъпването е с 0.5%. Намаляват цените в Смолян (2.2%),
Силистра (0.1%), Русе (6.7%),
Златни пясъци (2.9%), Шумен
(3.2%), Сливен (14.2%), Бургас (10.5%), Ямбол (12.3%),
Враца (0.5%), Добрич (13%),
Видин (10.4%), Велико Търново (6.2%), Габрово (3.4%),
Кресна (16.9%), Благоевград
(3.4%), Берковица (11.9%), Ловеч (0.5%), Търговище (1.2%) и
Троян (2.7%).

Street Art някъде в Генерал Тошево…
„Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла.”
Днес всички имаме нужда от капка надежда за изцеление. Бялата лястовица
е тази последна светлина.
Стената се намира по онези прашни добруджански пътища, където е минал Гунчо
с болната Нона, срещайки
Моканина. По същите пътеки е вървял и творил Йордан
Йовков, раждайки тази значима творба.

Абонирайте се!

Уважаеми читатели, абонаментната кампания на общинския
седмичен вестник “Добруджански глас” за 2021 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 редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата
на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да пуснете
своите обяви за покупка или продажба, както и да рекламирате
своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния редактор на вестника.

За съжаление историята се повтаря! Това е поредният
случай, в който чешмичката в началото на градския парк е
брутално изпочупена. Точно в новогодишната нощ някой отново е решил да „демонстрира“ сила и мускули. Наред с това за обърнати и счупени няколко кошчета за боклук, а една от пейките е била запалена. Колкото и да се опитваме
да проумеем всичко това, не можем да го направим. Както и не можем да си отговорим на въпроса ЗАЩО? Разбира се, извършителят/те на това деяние са неизвестни и ненаказани...

Вино и любов – любов и вино
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево,
обявява конкурс за стихотворение и проза на
тема „Вино и любов – любов и вино“.
Всеки желаещ над 16 години може да участва в литературната надпревара с една творба с
дължина до една страница в три екземпляра –
на гърба, на които да са изписани трите имена,
възраст, адрес и телефон за връзка с участника.
Краен срок за приемане на творбите: 5 февруари 2021 г. в НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „Васил Априлов“ № 5.
По традиция отличените творби ще бъдат обявени на 14 февруари.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че тъй като през зимният период на годината количеството на биоразградимите отпадъци намалява и кафявите контейнери за биоразградими отпадъци, съгласно договор за чистотата, сключен с фирма- изпълнител
на обществена поръчка, не се обслужват за периода декември- март, същите са прибрани с цел да се ограничи ползването им не по предназначение и да не се замърсяват пространствата край тях.
Контейнерите за биоразградими отпадъци ще бъдат разположени отново на точките, от които са събрани през месец март 2021 година. До този момент приканваме всички
граждани да ползват индивидуалните съдове за отпадъци,
които са им осигурени, като не изхвърлят отпадъци на местата на кафявите контейнери или на други общински терени, водещо до образуването на незаконни микросметища.

Отличени участници от конкурс на ЦПЛР – Център за работа с деца
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници
от Център за подкрепа и личностно развитие – Център за
работа с деца в града, официално обявиха имената на призьорите в различните конкурси, организирани за отминалите празнични дни. В този брой на вестник „Добруджански глас“ ще публикуваме победителите в различните раздели на конкурса: за сурвакници; за коледни картички; за
пощенски кутии за писма до Дядо Коледа и за рисунки.
Сурвакници:
Първо място за Мая Антонова от ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево. Също с първо място са наградени и сурвакниците на Веско Павленков и Йоана Иванова от I клас на СУ „Н. Вапцаров“,
гр. Генерал Тошево.
На второ място са отличени сурвакниците на Йоана Пламенова и Вилияна Мокрева ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево и Моника Димитрова, IV кл. на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Генерал
Тошево.
Трето място е за Марин Димов и Ясен Димитров от ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево.
Поощрителните награди са за Иван Николов от ДГ „Пролет“,
гр. Генерал Тошево и Георги Василев, V клас СУ „Н. Вапцаров“,
гр. Генерал Тошево.
Пощенски кутии за писма до Дядо Коледа:
Първо място: Карина и Виктория Красимирови, ДГ „Пролет“,
гр. Генерал Тошево.

Второ място: ДГ с. Красен.
Трето място: Павел Великов, ДГ , „Пролет“, гр. Генерал Тошево.
Поощрителна награда: клуб „Първи юни“ към НЧ „Отец Паисий“, с. Спасово.
Рисунка:
Първо място: Ахмед Сюлейман , СУ „Елин Пелин“, с. Руен.
Второ място: Калоян Иванов Златков, I клас на СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич.
Трето място: Велизара Танкова Танкова, I клас, СУ „Н. Вапцаров“, гр. Генерал Тошево.
Специална награда: Теодора Тодорова Свиленова, ученичка
от VI клас на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.
Коледна картичка:
Първо място: Мия Великова, ДГ „Първи юни“, гр. Генерал Тошево, Никол Дикова, II клас ОУ „Христо Смирненски“, гр. Генерал Тошево и Айджан Мехмед от ОУ „Хр. Ботев“, с. Кардам.
Второ място за Жаклин Петрова, ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево, II клас на ОУ „Йордан Йовков“, с. Спасово.
Трето място за Амелия Шукриева от ДГ „Пролет“, гр. Генерал
Тошево, Владислав Георгиев от II клас и Станислава Янкова от I
клас на СУ „Н. Вапцаров“, гр. Генерал Тошево.
Поощрителна награда: Петър Стоянов от ДГ „ Първи юни“, ДГ
с. Василево и Иван Диков от ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево,
децата от ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Батановци.
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20 21 22
27 28 29

Ч/T

П/F

2
9
16
23
30

3
10
17
24

С/S

Н/S

4 5
11 12
18 19
25 26

Декември / December
П/M

В/T

С/W

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Ч/T

П/F

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

С/S

Н/S

4 5
11 12
18 19
25 26

