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Приключи техническата рекултивация
на депото в квартал Пастир

В края на миналата седмица приключи техническата рекултивация на депото в квартал Пастир по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци – град
Генерал Тошево“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 20142020“.

Проектът включва дейности по рекултивация на
съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци
на община Генерал Тошево,
което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка, а общата площ с натрупани отпадъци е 76 дка. Те имат за
цел максимално да се огра-

ничи
неблагоприятното
въздействие върху околната
среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали
вредното им влияние върху
почвата, водите и въздуха.
Площта, предвидена за
рекултивиране беше с нарушена структура и почвено плодородие в резултат
на дългогодишното натруп-

ване на отпадъци.
Техническата рекултивация включваше пробутване,
локализиране на отпадъците в новооформено тяло на
депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.
С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели: Рекултивиране
и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци; Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и
подземни води; Прекратяване на разпрашаването на
леките фракции отпадъци;
Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; Намалени рискове за човешкото здраве в
общината; Подобряване на
жизнената среда на населението на територията на
общината; Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на
депото и въздействието му
върху околната среда.
Техническата рекултивация на депото е на стойност
2 924 567,16 лв. с ДДС.

По стара българска традиция на 21-ви януари отбелязваме Бабинден – Денят на родилната помощ
Не случаен е фактът, че народът тачи този
ден от древни времена и почита до днес грижите и радостта към новородените, към нашите наследници, посрещани в ръцете на по-възрастните и по-опитните от нас.
На всички лекари, акушери и баби поднасям
поздравления за празника и използвам възможността да изразя благодарност и възхищение за неуморния Ви труд.
Отправям най-искрени пожелания за силна
воля във високохуманната Ви работа!
Бъдете здрави и се радвайте на повече новородени добруджанчета!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

В три кабинета в областта
ще се правят имунизации с
50 потребители от общината ще се ваксини срещу коронавирус
възползват от нова социална услуга
Така изглежда в момента реколтираното сметище край квартал Пастир

Със заповед на изпълнителен директор на АСП и заповед на кмета на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение на Общински съвет Генерал Тошево от
01.01.2021 год. се разкрива
специализираната социална
услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, с капацитет 50 потребители. Специализираната социална услуга включва подкрепа от асистент за:
– самообслужване;
– движение и придвижване;
– промяна и поддържане на
позицията на тялото;
– изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
– комуникация.
Обхват на целевите групи:
– лица в надтрудоспособна

Стартира реализиране на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност на
територията на община Генерал Тошево.

възраст в невъзможност за
самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена
работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с
трайни увреждания с определена чужда помощ, които
не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа
или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Дейностите по предоставяне на социалната услуга
се предвижда да започнат на
25 януари 2021 година.

Лицата от горе посочените целеви групи, желаещи да
бъдат включени като потребители, подават заявление
по образец и придружаващи
документи (епикриза, етапна
епикриза или ТЕЛК) до кмета на Община Генерал Тошево
в „Център за услуги в домашна среда“, намиращ се на ул.
„Станьо Милев“ № 2.
Осемнадесет (18) лица ще
бъдат назначени на позиция
„социален асистент“ на трудов договор по КТ, за предоставяне на социални услуги в
домашна среда.
Желаещите да бъдат включени в услугата като предос-

тавящи, на позиция „социален асистент“ следва да притежават професионална квалификация „социален асистент“, „личен асистент“,
„домашен помощник“, „домашен санитар“ или да имат
придобит
професионален
опит в сферата на социалните услуги, следва да подават
искане до кмета на Община
Генерал Тошево в „Център за
услуги в домашна среда“, намиращ се на ул. „Станьо Милев“ № 2.
Необходими придружаващи документи: автобиография, лична карта за справка,
карта за предварителен медицински преглед, документи доказващи професионална квалификация и/или придобит професионален опит в
сферата на социалните услуги.

В началото на миналата
седмица в РЗИ - Добрич беше доставен и инсталиран
фризерът, който инспекцията закупи за съхранение
на ваксини срещу коронавирус. Той поддържа минус 70
градуса, каквито са изискванията за съхранение на ваксината на “Пфайзер” и “Байонтех”, като е осигурено и
резервно захранване, което
да се ползва при необходимост.
Около 15 януари пък, инспекцията трябваше достави от Варна флакони от
втората доставка за България от ваксината, с които
ще продължи имунизацията
по първи етап от националния план – на медици от лечебни и здравни заведения,
стоматолози и фармацевти.
Имунизациите ще се правят в три кабинета – в РЗИ,
в имунизационния кабинет

в МБАЛ – Добрич и в имунизационен кабинет в Каварна, където ще се имунизират
всички заявили желание, съгласно първия етап от Националния план от морските общини – Шабла, Каварна
и Балчик”.
От РЗИ – Добрич съобщиха, че продължава да тече
кампания по информиране
и набиране на желаещи да
се имунизират в социалните услуги. Лицата, които са
настанени в социални услуги и са под запрещение, отказ или съгласие се взема
от техните настойници. Паралелно Министерство на
образованието, чрез своите поделения – регионалните управления по образование, в страната провеждат
информационна кампания и
набират желаещи да се ваксинират от заетите в сферата на образованието.
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Производството на лавандула е в криза, Хлябът може да поскъпне
а пазарът на масло се намира в колапс
заради високата цена
на масовото брашно

Както в много други отрасли, изминалата 2020 година не беше добра и за производителите на лавандулово масло във водещия за сектора регион – Добруджа. Близо 40% от производството

ва от сушата и климатичните условия, колкото от чистотата на засадените сортове.
И миналата година качествените сортове дадоха добив от
около 10 кг. масло от дка, а
на места и до 12 кг/дка. Ма-

ци има много развалени насаждения от лавандула, от
една страна от хора, които са
решили да напуснат бизнеса,
от друга страна – стопани,
които са изкоренили непродуктивни полета и са поса-

Според много специалисти, 2021 година ще покаже, има ли бъдеще лавандулата у нас.

на лавандула в страната са
в област Добрич. Причините за лошата стопанска година – ниски добиви, ниска цена на уханния продукт и липса на пазар.
В област Добрич през миналата година площите, засадени с лавандула, бяха 78
530 декара. От тях земеделците прибраха 33 540 тона растителна маса. Младите насаждения, които са няколко хиляди декара, все още
не са плододаващи. За сравнение, през 2019 година бяха
реколтирани 72 239 дка. Добивите не се повлияха толко-

сово обаче стопаните изкараха по 2-3-4 кг/дка, тъй като в много полета има смесени сортове, или такива, които не пускат масло.
В района има много залежало произведено масло –
има непродадени количества
отпреди 2-3 години. Колко е реализирано на пазара
през 2020 година никой не
се наема да каже. Браншовици твърдят, че тези, които са
изкарали над 10 кг/дка и са
успели да продадат примерно на 50 лева за килограм, те
долу-горе имат някаква печалба. По думите на земедел-

Дъждовете и снегът
зарадваха земеделците

Последните дъждовни дни
в Добруджа зарадваха земеделците. В крайморските
общини, където сушата през
миналата и по-миналата година беше най-жестока, сега имат 100 литра дъжд на
кв. метър, което е много добър резултат, коментират от
бранша.
„На дълбочина 1 метър
влагозапасеността в почвата е 100%. Миналата година беше много по-различно. Пшениците изглеждат
по-добре, засега няма нищо
притеснително. На места се
вижда пожълтяване, по-скоро заради липсата на торене
и температурни амплитуди,
но няма стрес у посевите“,
коментира Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
Пшениците в момента са
в покой. Оттук нататък земеделците могат да бъдат
неприятно изненадани, ако
температурите рязко паднат

до минус 10 – минус 15 градуса и няма сняг – тогава ще
се стигне до измръзване. Такива прогнози обаче към момента няма.
„Обнадеждаващо е, че
прогнозите са за спокойни
и напоителни дъждове, не
да вали кратко в голямо количество. Няма реки по полетата, за наше щастие и за
разлика от това, което става
в Югозападна България, където има щети от наводнения. В Добруджа поне засега няма колеги, които да са
притеснени. Оттук нататък
трябва да си пожелаем да
не падат рязко температурите, или ако паднат да има
сняг, който да покрие посевите“, заяви още Радостина
Жекова.
Адекватните метеорологични прогнози са за наймного месец напред, а те са
добри за земеделските стопани.
По материали на
областните медии

дили чисти сортове. От всичките около 78 хиляди декара,
се смята, че са развалени не
повече от 5 хиляди декара.
Цената на маслото обаче
е ударила дъното. В момента тя е 40-50 лева и то ако се
намери кой да го купи. Производители казват, че преди Нова година е имало някакво раздвижване, когато са
сключени единични сделки
на 55-60 лв./кг. Сега обаче
отново се наблюдава стагнация. Сравнение с 2019 година сочи, че тогава маслото се
е търгувало в определени периоди до 80 лв./кг. Сравне-

нието с 2018 година е направо отчайващо – тогава продуктът отбеляза бум, като достигна 250-280 лв./кг., след
което се срина тотално.
Обяснението поне за изминалата година е просто
– кризата с коронавируса,
която влияе върху потреблението на етерични масла.
Главните потребители са на
американския пазар, в ароматерапията, а там в момента всичко е в колапс.
В същото време обаче в област Добрич броят на дестилериите за изваряване на
етерични масла вероятно вече надхвърля 40. И в момента се строят, има такива, които са построени, но още не са
пуснати в експлоатация. Наймного са в община Генерал
Тошево, където се отглеждат
около 30 000 декара с етерично-маслената култура.
Разходите за добив на маслото правят себестойността
му висока – и при вече засадена лавандула има копане,
косене, прибиране, транспорт до дестилерията, варене. Около 400 лева е таксата
за казан от 5,5 кубика за изваряване. Дестилериите през
миналата година обявяваха
различни цени – някои на килограм масло, някои на казан, или пък цена на определени килограми, а оттам нагоре – по договорка. На сметка излиза, ако имаш собствена косачка и дестилерия, за
да ти паднат тези разходи,
които са много високи, казват стопаните.
Като цяло периодът е много тежък за бранша и ще доведе до фалити, особено за
по-дребните земеделци, които разчитат само на производство на етерично масло
и нямат насаждения с други
култури.
По материали на
областните медии

Покана за събрание

На 19.02.2021 г. от 17:30 часа в град Генерал Тошево, ул.
„Димитър Благоев“ 2, ще се проведе годишно събрание на
дружеството на КГСГ „Спортист Генерал Тошево 2020“. Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността през 2020 г.;
2. Разискване на възникнали трудности през
сезон 2020 г.;
3. Приемане на нови членове в КГСГ „Спортист Генерал
Тошево 2020“;
4. Изключване на членове на КГСГ „Спортист Генерал Тошево 2020“;
5. Разни;
При липса на кворум, събранието ще се проведе в същия ден,
на същото място, но с един час по-късно – от 18:30 часа.

Кратки новини
Близо 40 400 проверки са извършили през изминалата 2020 година служители на Североизточно държавно предприятие в горските територии, които стопанисва. От тях над 9 000 са на обекти
за добив и съхранение на дървесина, а близо 10 000 са на моторни превозни средства. По време на проверките са конфискувани
600 пространствени кубически метра дърва за огрев, 15 автомобила, 6 коня, 64 каруци, 34 моторни триони и други инструменти
за дърводобив. Най-много опити за нелегален дърводобив и други нарушения в горите са регистрирани по време на отоплителният сезон. На бракониерите са съставени 603 акта, от които 578
са по Закона за горите. Отчита се тенденция към намаляване на
посегателствата в държавните горски територии.

* * *

От СИДП съобщиха още, че през 2020 година са регистрирали
71 пожара. 19 от тях са в ДГС-Варна, 9 в ДЛС-Шерба, 7 в ДГС-Генерал Тошево, по 6 в ДГС-Шумен и ДЛС-Балчик, 5 в ДГС-Омуртаг,
4 в ДГС-Провадия, по 3 в ДГС-Нови пазар и ДЛС-Паламара, по 2
в ДГС-Смядово, ДГС-Търговище и ДЛС-Черни Лом, по един в ДГССуворово, ДГС-Цонево и ДГС-Върбица.
Огънят е засегнал 1323 декара с гори, като най-много опожарени площи има в Шерба, Шумен, Балчик, Генерал Тошево и Варна.
При върхови пожари са изгорели напълно 70 декара борова гора
над квартал „Дивдядово“ в Шумен и 7 декара в Генерал Тошево.

Цената на масовото
брашно се е покачила през
декември с около 30-50 лева за тон на борсите в Добрич. От 680-700 лв./тон тя
вече е средно 740 лв./тон.
Новината беше оповестена от Тошко Няголов – производител на хлебни изделия в град Генерал Тошево и председател на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите, във връзка

нето на брашното, заради
транспортните разходи.
„Разбираме, че хлябът е
масова храна и се мъчим да
влезем в положението на
хората, но в един момент и
ние не можем да издържим.
Всеки производител ще решава сам за себе си дали и
с колко да увеличи. На много места в страна още в
средата на декември имаше
поскъпване. Вече има хляб,

с очакваното повишение на
цената на насъщния.
„Голяма част от колегите
задържаха цената на хляба.
В момента и консумацията не е много голяма, след
Нова година почти не сме
зареждали. Аз лично в момента си правя калкулации
и сметките не излизат. Едно повишение от 8-10% е
неизбежно и вероятно от
10 януари ще вдигна цената. Иначе моят бизнес няма
как да издържи“, коментира
Тошко Няголов.
Като причини за поскъпването на хляба той посочи
освен увеличението на цената на брашното и по-високата минимална работна
заплата и осигуровки. Той
посочи, че тази година мелниците в региона зареждат
зърно не от Добруджа, защото тук нямаше добиви и
качество, а от Плевен, Враца, Монтана. Това е и една
от причините за поскъпва-

който струва 1.30 – 1.40 лв.
за 0.700 кг. на дребно. При
нас в Добруджа има много
производители, конкуренцията е много голяма и затова към момента цената
се задържа“, допълни производителят, който е в този
бранш от 29 години.
Цената на хляба не е повишавана в региона през
последните две години,
даже беше паднала малко
през пролетта на 2020 година. Хлябът, който произвежда Тошко Няголов, в
момента е с цена на дребно за тип „Стара Загора“ от
1 лев за 0.770 кг. При други производители стига до
1.20 лв. Хлебарят каза още,
че в неговото предприятие
се държи много на противоепидемичните мерки и не
са допуснали заболяване,
защото ако затворят просто
няма да издържат и ще фалират.

Искане за отсрочване на
задълженията – до 23 март

До 23 март ще може да се
подава искане за отсрочване
на задължения по правилата на временния мораториум. Новината беше съобщена
в края на миналата седмица
от БНБ. Централната банка е
одобрила предложението на
Асоциацията на търговските
банки за удължаване на временния мораториум върху
задълженията заради кризата с COVID – 19.
Според данните на БНБ в
края на октомври 2020 г. са
одобрени близо 89 000 искания на фирми и домакинства на обща стойност над
8,5 млрд. лв. До 31 март догодина банките ще могат да
се произнесат по исканията
за отсрочване на задължения

заради кризата с коронавируса, става ясно от съобщението на БНБ. Крайният срок
за отсрочване на задължения
на клиентите на банките ще
бъде до 31 декември 2021 г.,
но не повече от 9 месеца.
Въвежда се изискването
задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90
дни към датата на подаване на искането. Също така се
създава възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020
г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като
общият период на всички отсрочвания не надвишава 9
месеца.

3

19 ЯНУАРИ 2021 Г. БР. 2 (3754)

Данъчна кампания 2021 г. Повдигнаха обвинения
на дядото на починалото
дете от село Кардам

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Уважаеми данъкоплатци,
Срок за внасяне – Данък върху таксиметров
Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък недвижим имот, такса превоз на пътници се внася преди получаване на
битови отпадъци, данък върху превозните сред- издадено разрешение по чл. 24 а, 1 от Закона за
ства, патентен данък, данък върху таксиметров автомобилните превози.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
превоз на пътници, туристически данък и такса
Месечните декларации за брой реализирани
куче за 2021 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМДТЦУТОГТ сроковете за нощувки за предходния месец се подават до 15плащане на задълженията Ви за местни данъци и то число на текущия месец.
ТАКСА КУЧЕ
такса за 2021 г. са както следва:
Срок за внасяне – До 31 март 2021 г.
ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ
Задълженията се изпълняват доброволно в заОТПАДЪЦИ ЗА 2021 Г.
коноустановените срокове, чрез плащане:
Срок за плащане – на две равни вноски:
* На касата в отдел Местни данъци и такси в
Първа вноска – до 30.06.2021 г.
стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул.
Втора вноска – до 01.11.2021 г.
„Васил Априлов“ №5, с работно време от 8:00 до
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
ЗА 2021 Г.
* Задълженията могат да се платят и на ПОС
Срок за плащане – на две равни вноски:
терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС терПърва вноска – до 30.06.2021 г.
минала се приемат плащания със следните карВтора вноска – до 01.11.2021 г.
ти: Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro,
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2021 Г.
Декларации за патентен данък се подава до JCB, Eurocard Mastercard.
* В касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ /
31.01.2021 г. При заплащане на целият дължим
данък, се ползва 5% отстъпка. Патентният данък FastPay/в цялата страна и по интернет от целия
свят, чрез системата Ипей /ePay/, във всички
се внася на четири равни вноски:
клонове на ДСК Банк и на Български пощи.
Първа вноска – до 31.01.2021 г.
* Безкасово с пощенски запис или с платежВтора вноска – до 30.04.2021 г.
но нареждане /вносна бележка/ по сметка: IBAN
Трета вноска – до 31.07.2021 г.
BG44CREX92608414708700, BIC:CREXBGSF – ТоЧетвърта вноска – до 01.11.2021 г.
куда банк.
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА
Кодове за видове плащане: Патент и Данък върПЪТНИЦИ
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров ху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ
превоз на пътници се внася преди получаване на – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Турисиздаденото разрешение по чл. 24 а, ал. 1 от Зако- тически данък –442800, Такса куче – 448013,
Местен данък /3%/ – 442500.
на за автомобилните превози.
Заб.: Подробности, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени
на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на
територията на нашата община, може да намерите в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево на официалният сайт на Община Генерал Тошево – www.generaltoshevo.bg, както и на информационните
табла в сградата на Общинска администрация – град Генерал Тошево.

Данъчната кампания на НАП за облагане на
доходите да физически лице вече започна

На 11 януари започна данъчната кампания за доходите
на физическите лица, получени през 2020 година, припомнят от Националната агенция за приходите. Декларира-

нето и плащането на данъците за доходите, получени през
миналата година може да се
извърши по електронен път –
чрез персонален идентификационен код или електронен

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание Заповед № 17/07.01.2021 г. на кмета на Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №№ 12-5, 12-14 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Село Кардам – поземлен имот с идентификатор
36467.220.216 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Кардам, представляващ земеделска земя
с НТП „друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение“, четвърта категория; площ/кв.м. – 44 093;
№4673/30.07.2020 г.,вх.рег. № 1718, акт №70, том IV,вписан
на 06.08.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; Данъчна оценка/лв. – 5 688.00;
Начална тръжна цена/лв. – 111 000.00.
2. Село Росица – поземлен имот, представляващ УПИ
№XII-475 за социални дейности и спорт в кв. 25 по ПУП на
селото. ЗП360 кв.м. и дворно място с площ от 4 800 кв.м.;
АОС № 4720/16.11.2020 г., вписан под № 107, том VI, вх.
рег. № 2531 от 27.11.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; Данъчна оценка/лв. – 15 682.50; Начална тръжна цена/
лв. – 20 100.00.
Публичният търг ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00
часа в административна сграда на община Генерал Тошево,
в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Тръжна документация
за имоти, обявени за продажба и отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу 30.00 /тридесет/ лв., платими в
брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на
02.11.2020 г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в
сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или
по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк”
АД, офис Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се
приемат до 15:00 часа на 26.01.2021 г. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.

подпис, или на хартия – било
то по пощата или физически в
офис на приходната агенция.
Срокът за ползване на 5%
отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2021 година е 31 март, а крайният срок
за обявяване на доходите е 5
май, тъй като 30 април е почивен ден.
От 1 март ще можем да видим предварително попълнената си данъчна декларация
чрез персоналния си код, а
само през март да използваме 5% отстъпка от данъка за
довнасяне.
Родителите имат право на
облекчения – 200 лева пониска данъчна основа или 20
лева по-нисък данък при едно дете, 40 лева – при две и
60 лева – при три. Въпреки че
в края на миналата година де-

ОБЯВА

путатите одобриха промени, с
които облекченията са в пъти
по-големи, те могат да бъдат
приложени за доходите през
2021 година.
Вече са достъпни и електронните услуги на НАП, която в края на миналата година
предупреди, че заради годишното приключване и интеграцията на информационните
системи до 10 януари няма да
са възможни плащания през
виртуален ПОС терминал или
физически – в офис на агенцията. Под специфичен режим временно само за този
период беше и възстановяването на здравните права.
За първи път – декларирането на корпоративните данъци става от 1 март до 30
юни, а не от началото на годината.

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост
за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанска 2020-2021 година и за 10 стопански години, считано от стопанска 2020-2021 година.
Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис
на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево. Тръжна документация се закупува
срещу 20.00 лв., до 12:00 часа на 28.01.2021 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал
Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 28.01.2021 г. в Център за
услуги и информация ет.1 в Административната сграда на
Общинска администрация гр. Генерал Тошево;
Търгът ще се проведе на 29.01.2021 г. от 09:00часа в Административната сграда на Общинска администрация гр.
Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр. 25 и 05731/8939.

61-годишният Живко Добрев Иванов е обвинен за
смъртта на своя внук Стефан
в Кардам. Трагедията се разигра на 27 октомври 2019 година в многодетно семейство. 9-годишния Стефан почина, отровен от химически
препарат срещу гризачи, поставен в стената на стаята, а
две от сестрите му се лекуваха в болница.
Обвинителният акт е изготвен и внесен в съда, съобщи
пред областните медии прокурор Пламен Николов. Дядото е обвиняем за две престъпления. Първото е по чл. 123,
ал.2 от НК за причиняване по
непредпазливост на смъртта
на Стефан Росицев Живков
чрез действия, които спадат
към правно регламентирана
дейност, която той няма право да упражнява. Става въпрос за специфични изисквания при извършване на фу-

мигация и обеззаразяване на
площи, помещения и др. срещу вредители, което представлява източник на повишена опасност. Изискванията са разпоредени с наредба през 2006 година. Дядото
обаче е използвал този начин
за борба срещу вредители с
две таблетки от по три грама
от биоцида „Делициа“. Второто обвинение е по чл. 134,
ал. 1, т. 2 от НК за нанасяне
на средна телесна повреда
на внучката му Ивелина Мирославова Маринова, довела
до разстройство на здравето, временно опасно за живота й.
По първото обвинение
Живко Иванов може да получи наказание от 2 до 8 години затвор, а по второто – до
2 години или пробация. В момента мъжът е с ограничителна мярка „подписка“.
Продължава на стр. 4

Покана за събрание
Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в България и при спазване на всички бъдещи заповеди и изисквания, които предстоят, настоятелството на НЧ
„Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, свиква редовно
отчетно събрание, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона на
НЧ, което ще се проведе на 8 февруари 2021 г, от 17:30 часа
в залата на културната институция, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Светлина – 1941”
за 2020 год.;
2. Доклад на проверителната комисия за 2020 год.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на читалището
за 2020 год.;
4. Приемане на бюджет на читалището за 2021 год.;
5. Избор за попълване състава на читалищното настоятелство;
6. Културен календар за 2021 год.;
7. Текущи;
Каним всички читалищни членове да си заплатят читалищния членски внос в оставащото време до събранието. При
липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, но един час по-късно – от 18:30
часа.

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.
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Бележка за човечността - Ех, ти мълчаливецо!...

Потърсих, в днешното реално време, духовните измерения на българина, неговите
ценности в градежа на онова,
което оставяме за поколенията. Трябва да сме слепци, ако
не виждаме направеното, но
това, което става в последните
години и острите камъчета по
чистите пътища, които обръщат колата на това направено,
все по-определено ме смущават по пътя към знанието, традициите и нравствените ценности, които ни очовечават.
Тези мисли ме развълнуваха, когато прочетох статията
„Българинът според Йовков”
в бр. 35-36 на в-к „Словото
днес” от 19 ноември 2020 година.
Още в началото искам да
споделя, че не коментирам
качествата на твореца Любомир Котев, а изразявам отношение по онова, като коментар на разказа „Серафим” на
Йордан Йовков. Ето и цитат от
статията му:
„Серафим най-вероятно
дължи шумната си слава и на
сиромахомилски настроената критика, самият той е едно
сиромахомилско построение.
Не ми се вярва Йовков да е
срещнал някъде подобен екземпляр, намерил го е, досущ
като Гроздан от „Жътварят”, в
социалистическите брошурки, ревностно разпространявани от чудаци като Спиро Гулабчев.”

И по нататък „Серафим, е
нереален, невъзможен. Съдете сами, възможен ли е такъв
окаяник, имало ли е дотолкова бедни, тъй занемарени нещастници, които са неочак-

то палто,”оръфано, разнищено, навред продупчено, навред кърпено”, с много големи кръпки „взети сякаш от
чувал.”
Спирам дотук със цитати-

беше даван по телевизията и
всеки може сам да си направи извода как е живял, не е ли
той един Серафим в днешно
време? Затова хората му издигнаха паметник.

вано ексцентрични, напук на
мизерията?!”
„…Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин,
дрипав, окъсан… посред лято в тази страшна жега, тоя
човек беше навлякъл дълго зимно палто, като попско
расо, на главата му беше нахлупено смачкано бомбе”…
а палтото пък, това знамени-

те, защото сърцето ми прелива от болка, не за друго, а затова, че е загубена съвременната реалност. Има ли я или я
няма? Това не може да се оцени от него.
Питам се, какъв е дядо Добри? Човекът, който стана известен с милосърдието си и
всичките събрани подаяния
дари на църквата. Много пъти

Посочвам още един пример.
Преди няколко години, бях помолен от Института по пшеницата и слънчогледа край гр.
Генерал Тошево да направя
филм за загиналия в автомобилна катастрофа директор
проф. д-р Тодор Рачински.
Неговият сорт пшеница „Юбилей” при изпитание по линията на ФАО в САЩ две години

Онлайн занятията на
учениците от 5 до 12 клас
остават поне до 31 януари

В средата на миналата
седмица окончателно беше
взето решение за продължаването на обучението на
ученици от 5 до 12 клас. Това стана след нарочна среща при премиера. Разрешава се извършването само
на практически присъствени дейности, които не могат
да се проведат в електронна среда, на учениците от 5
до 12 клас и на студентите.
Останалите им занятия остават онлайн до 31 януари.
Това беше решено на работно съвещание при премиера
Бойко Борисов с министри
от кабинета.
Въз основа на направените анализи и проведени срещи, министърът на
здравеопазването предло-

жи на премиера и членовете
на Министерския съвет да
се разреши присъственото
провеждане на определени
практически дейности и изпити за учениците от 5 до 12
клас и на студентите във висшите училища, но обучението им в електронна среда
да продължи до 31 януари.
Ще бъде подготвен списък
с точно посочените практически занимания, които по
изключение ще се извършват присъствено.
Премиерът посочи, че в
края на тази и началото на
следващата седмица предстои да се разгледат различни варианти за възстановяването на класните занятия при по-големите ученици от 5 до 12 клас.

Повдигнаха обвинения…

Продължава от стр. 3
„Още в началото дядото е
разбрал, че случилото се е заради тези таблетки, но не е казал на никого, не е извел децата навън. В един от протоколите
той казва: „Отидох до магазина
да купя айран, ама и на мене
ми стана лошо.“ Той е разбирал
пределно ясно, че е виновен за
случилото се, защото изчаква
полицията да направи повторен
оглед през нощта, като си заминават взема бутилката от складчето, където я е оставил и я
хвърля в тоалетната. Опитал се
е да заличи следите от действията си. Не е казал за таблетките в стената, мълчал е. Намират бутилката, но той не си
признава, че е знаел какво съдържа и че е отрова. Той е имал
поведението на човек, който е
извършил престъпление. Затова
го предавам на съд“, коментира
Пламен Николов.
Обвинителният акт е от 23
страници, каза още прокурорът. По думите му бащата на
децата също е лъгал. Казал

е, че отровата му е дадена от
арендатор, което се оказало
невярно. Всъщност той я е откраднал, но не казал откъде и
кога. Той е за 4 години е в затвора за убийство по непредпазливост.
Трагедията в семейството с шест деца – три момчета
и три момичета, шокира много хора. Отначало се смяташе,
че децата са натровени с храна. След това основната версия
в разследването бе отравяне
със силни химически препарати срещу гризачи, поставени в
стената на помещението, където издъхна Стефчо. Две от сестрите бяха приети за лечение в
УМБАЛ „Света Марина” във Варна, като Ивелина бе с увреждане на сърцето. Според експертизата, изготвена във ВМАСофия, всички са вдишали отровния газ фосфин, съдържащ
се в таблетките от препарата.
Според научните данни, достатъчно е излагане от порядъка на само 30 до 60 минути, за
да настъпи смърт.

Ловната дружинка от село Кардам отново се похвали със сериозен улов от първите дни на новата година.
Този път страстните авджии
са успели да повалят 14 едри диви зайци, само в рамките на няколко часа. В разговор с един от ловците, той
отровено призна, че животните в района осезаемо намаляват, като това се усеща
всеки път, когато дружинката излезе на лов. Тази година обаче започва с добър
улов и надеждите на всички
ловци са, тази наслука да се
запази през цялата 2021 г.

подред се класира на първо
място в света. При разгръщането на архивните материали открих негова снимка, като ученик в гимназията на гр.
Враца със сто кръпки на шинела. Завършил е тази гимназия с отличен успех, а после
пак с отличие Висшият селскостопански институт в София, специалност „Селекция
и семепроизводство”.
Това са съвременните герои, като Серафим. Вярно е,
че човек се посреща по дрехите, както гласи една народна мъдрост, но се изпраща и по ума. Тези два примера
още веднъж показват, че такива хора има, че те са и от низините. Трябва ли да превеждаме още примери, когато гении в света също са тръгнали
от тези недра, те са и от златната нишка на живота ни.
Преди известно време Областната комисия за духовно развитие – 2015 година
връчи литературната награда на Йовков на Георги Мишев. Буквално на другия ден,
след тържеството, излезе цяла страница във в-к „Словото днес”, а той е член на този съюз, която остро разгроми неговото творчество. Колко странно звучи всичко това,
връчени две литературни награди, а след тях отрицание
на това, което са решили членовете на комисията.
Пиша това с болка не за

друго, а защо никой от наградените Георги Мишев и Диян
Енев – носител на наградата през 2020 година, които се
смята, че по дух са достойни
последователи на Йовков, не
взеха никакво отношение. Никой не написа нито ред, за да
изрази възмущението си, да
защити Йовков.
И още нещо, след като громим човечността, взаимопомощта и всички ония висши,
нравствени добродетели на
българина, защо изградихме
Дом -паметник на Йовков? Защо той е преведен на четиридесет и четири езика? Какви ценности оставяме за поколенията, които той така ярко очерта в своите гениални
творби? Защо никой от гр. Добрич, също не взе отношение,
и не даде отговор на тази нелепост, която е вредна и фалшива.
Личният пример да защитим Йовков от нападки, да излезем с открито чело със своя
позиция, която да хармонира
с действителността и душата
на добруджанеца, днес, утре
и завинаги ще ни бъде повече от нужен.
Словото е преди всичко отговорност и свобода. Литературата не може да оправи
света, но тя го очовечава така, както го е правил великия
Йовков!
Георги Балабанов
Гр. Генерал Тошево

Списък на абонираните
периодични издания

Тази година в библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево, находяща се в сградата на Общинска администрация, етаж 2, периодиката за ползване от граждани,
включва следните издания:
Вестници:
4. „Добър апетит“;
5. „Ева“;
1. „Телеграф“;
2. „Всичко за семейството“; 6. „Журнал за жената“ +
„Кулинарен журнал“ +
Списания:
1. „BIOGRAPH“;
„Здравен журнал“;
2. „National Geographic“ +
7. „Къща и градина“;
„NG Kids“;
8. „Спринт“;
3. „Story“ + книга;
Работното време на читалнята на библиотеката е всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Доза смях
Плеймейтка хванала златната рибка, върти я насам-натам и се
чуди какво да я прави.
Рибката:
– Хайде, де, ще си пожелаваш ли нещо?!
– Ама как така?
– Ами така, вчера ме хвана един, пожела си един милион евро
и ги получи! Казвай и ти, какво искаш?
– Ауу, я да ми дадеш фейсбука му!

* * *

Звъни на вратата пощальон. Отваря му момче на видима възраст около 10 години, облечено в халат, в едната ръка – чаша уиски, в другата – димяща пура.
Леко шокиран, пощальонът пита:
– Ъъъ, вашите… Дали са вкъщи?…
– Така като ме гледаш, дали са вкъщи?!

Да посадим надежда за промяна…

