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Валентин Димитров беше преизбран за председател на МИГ „Балчик
– Генерал Тошево“
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НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик ще Започна подмяната на
реализира проект „Събор Преселението“ част от водопроводната
мрежа и в село Спасово

На 20 януари в сградата на
Община Генерал Тошево беше подписан първият договор
по Мярка 7.8 „Изграждане на
местна идентичност“ към СНЦ
„Местна инициативна група/

размер на 37 690 лв.
До момента тази мярка оставаше някак настрана, най-вече заради предпазливостта на
читалищата от общините Генерал Тошево и Балчик, свързана

пичните местни легенди, поговорки, игри и занимания в Добруджа, запазване чувството на
принадлежност и формиране
усещането за съпричастност в
младите поколения към култур-

Първият договор по Мярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ беше подписан в сграда на
Община Генерал Тошево между председателят на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ Валентин Димитров
и председателят на НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Спасово, Стоянка Първева.

МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Той е за реализирането на
проектно предложение „Събор
Преселението“. Водещ партньор е НЧ „Дора Габе – 1940“
– село Дъбовик, а споразумението беше разписано от Валентин Димитров – председател
на СНЦ МИГ „Балчик – Генерал
Тошево“ и Стоянка Първева –
председател на културната институция в село Дъбовик. Одобреното финансиране по проекта за водещия партньор е в

с липсата на достатъчно капацитет за разписване на проектни предложения. Така НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик
става първото от двете общини с подадено и одобрено проектно предложение към МИГ-а,
а вече и с подписан договор за
реализиране на дейностите.
Целта на проектното предложение е опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните
и исторически дадености, ти-

ните традиции на региона.
Във връзка с изискванията
на процедурата водещ партньор е НЧ „Дора Габе – 1940“ –
село Дъбовик, старши партньор
Сдружение „Българско наследство“ – Балчик, а асоциирани
партньори от първи тип са НЧ
„Стефан Караджа – 1941“ – село Чернооково, община Генерал Тошево, НЧ „Иван Вазов –
1946“ – кв. Пастир, град Генерал Тошево и НЧ „Стефан Караджа – 1941“ – село Стражи-

ца, община Балчик. Съборът на
преселението ще се провежда
на два етапа – в село Дъбовик
и град Балчик. За организиране и провеждане на събитието в село Дъбовик, се ангажира водещият партньор – местната културна институция „Дора Габе – 1940“.
Основната задача на организираните събития на събора
на преселението е запазените и съхранени традиции да се
предадат на поколенията. Тези
традиции са специфична и неповторима част от добруджанската духовност и от българския корен.
Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе
за постигане целите на Мярка 1305/7.8. „Изграждане на
местна идентичност“ за развитие на динамична жизнена
среда и подобряване качеството на живот чрез развитие
на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от
общ интерес, развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки, на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен
характер, изграждане на местна идентичност, защото местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са основата на местната идентичност
и потенциал за ревитализация на селските общности. Инвестициите в подкрепа на автентични традиции, ритуали и форми на живот, съчетани с подходящ маркетинг, може да ги превърне в богатство
и източник за просперитет на
местните общности.

БЧК раздаде още един транш хранителни
пакети за най-нуждаещите се лица

Между 21 и 25 януари Български червен кръст (БЧК)
съвместно с Община Генерал
Тошево раздадоха хранителни
пакети на 72 лица в нужда от
общината. Хранителните пакети са осигурени по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите
се лица, Операция 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017
- 2019“ BG05FMOP001-2.003.
Те съдържат 16 вида продукти
с общо тегло 23 кг. на стойност 54.88 лв. (по цени на ед-

Хората бяха много благодарни за оказаната подкрепа.

ро) – брашно по 1 кг - 3 бр.;
ориз по 1 кг - 1 бр.; спагети
по 0,500 кг - 3 бр.; лютеница
по 0,500 кг - 1 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг
-2 бр.; грах зелен по 0,800 кг 2 бр.; гювеч консерва по 0,800
кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500
кг - 1 бр.; говеждо в собствен
сос по 0,300 кг - 1 бр.; говежди кюфтета в бял сос по 0,300
кг - 2 бр.; пиле фрикасе консерва по 0,300 кг - 2 бр.; консерва риба по 0,170 кг - 3 бр.;
леща по 1 кг - 1 бр.; захар по
1 кг - 3 бр.; олио по 1 литър
- 3 бр.

В средата на миналата седмица, в село Спасово започна
изпълнението на проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково,
Община Генерал Тошево“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Припомняме, че през месец декември 2020 г. ремонти дейности по същия проект започнаха и в селата Люляково и Кардам, където и в момента
върви подмяната на част от водопреносното трасе.
В село Спасово ще бъде извършена рехабилитация на
част от водопроводната мрежа в селото. Възстановяване
на улични настилки по трасето на водопровода ще бъдат
направени по улиците „Десета“ и „Шестнадесета“, а цялостно възстановяване на уличната настилка ще бъде извършено на улиците „Единадесета“, „Дванадесета“, „Седемнадесета“, Двадесет и четвърта“ и „Двадесет и пета“.
Стойността на проекта само за село Спасово е на стойност
1 549 280,40 лв. с ДДС.
В село Кардам пък възстановяване на улични настилки
по трасето на водопровода ще бъдат направени по улиците „Червеноармейска“, „Славянска“, „Янтра“, „Марица“ и
„Осъм“. Цялостно възстановяване на уличната настилка ще
бъде извършено на улиците „Марица“, „Родопи“, „Албена“
и „Добротица“. Стойността на проекта само за село Кардам е на стойност 1 927 964.82 лева с ДДС.

Разкопаването на улиците в село Спасово тъкмо започна, докато в село Кардам вече лепят и поставят тръбите по трасето.

Тръбите, които се поставят, са дебелостенни и притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри
хидравлични свойства, издръжливост на изхабяване и дълъг експлотационнен живот.
В обхвата на проекта са включени подмяна на водопровод по осем улици, като след тяхното изпълнение две улици ще бъдат изцяло асфалтирани, а по останалите шест ще
се извърши частична рехабилитация по протежението на
водопровода.
Общата стойност на проекта за трите села е 4 145
620,04 лева без ДДС или 4 974 744,05 с ДДС, от които 1
222 075,57 с ДДС са предвидени за строително-монтажните работи в село Люляково.
Очакванията са след изпълнение на рехабилитация на
вътрешната водопроводна мрежа да се подобри състоянието и работата на селищната водопроводна мрежа. Да се
подобри състоянието на водните ресурси, чрез намаляване на подаваните водни количества, в резултат на намаление на общите загуби на вода, с което ще се подобри качеството на услугата водоснабдяване и стандарта на живот на населението.
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Кметът на община Генерал Тошево беше преизбран
за председател на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“

На 19 януари 2021 г. СНЦ
„Местна инициатива група/МИГ
Балчик-Генерал Тошево“ свика
и проведе, на основание чл. 24
от Устава на Сдружението, Общо отчетно-изборно събрание
на КВО в сградата на ТИЦ „Мел-

ницата“ Балчик. Отчет за дейността на МИГ Балчик-Генерал
Тошево за 2020 г. за текущите
разходи и популяризиране на
стратегията за ВОМР и изпълнението на СВОМР прочете гжа Росица Попова, изпълните-

лен директор на МИГ Балчик Ген. Тошево. Събранието откри
и успешно проведе г-н Валентин Димитров, кмет на община
Генерал Тошево, председател на
Сдружението.
Събранието избра Управите-

Валентин Димитров беше преизбран за председател на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“.

лен съвет в състав:
1. Община Балчик, с представител г-н Николай Ангелов;
2. Община Генерал Тошево, с
представител г-н Валентин Димитров;
3. НЧ „Йордан Йовков 1941”
с представител г-жа Веселина
Йовчева;
4. „Евролес 74” ЕООД, с представител г-жа Димитричка Илиева Стоилова;
5. ЗП „Добрин Начев Начев”,
с представител г-н Добрин Начев Начев;
6. „ТЕРА СН „ ЕООД, с представляващ г-жа Невена Миткова Петрова
7. НЧ „Тодор Рачински-2011”,
с представляващ г-жа Дарина
Енчева Тодорова.
За председател на СНЦ
„Местна инициатива група /
МИГ Балчик-Генерал Тошево“
беше преизбран Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево.

Екип на Центъра за спешна медицинска
помощ с решаваща намеса в критична ситуация

През миналата седмица
екип на Центъра за спешна
медицинска помощ в град Генерал Тошево е направил животоспасяваща интервенция
на 52-годишна жена с тежък
алергичен шок. За това споделиха в социалните мрежи и пред областните медии близки на жената. Нейният съпруг е категоричен,
че без намесата на фелдшера Димитър Алексиев, е можело да се стигне дори и до
фатален край.
Дни преди неприятната
случка жената е почувствала
болки в черния дроб. Отишла
е на лекар, прегледали са я на
видеозон, пуснали са и клинични изследвания и са назначили лечение. Лекуващият
доктор е предписал антибиотик и болкоуспокояващи. Още
след първия прием на антибиотика обаче се появила треска – по всяка вероятност като
алергична реакция. Жената
пила течен аналгин, след което състоянието й се подобрило. На следващата вечер се-

мейството е повикало спешна
помощ, тъй като жената вдигнала температура от 38,6 градуса. Съпругът повикал Бърза
помощ. Пристигнал фелдшерът Димитър Алексиев.
Медикът дал аналгин и
антиалерген, за да засили
действието на аналгина. Но,
докато линейката се прибере във филиала, телефонът

отново звъннал. Жената вече
имала температура 40,5 градуса. Когато екипът се върнал отново на адреса, тя вече
била посиняла. Нямала спомен за случилото се, била неадекватна, неразбираща, не
реагирала. Затова се наложило медикът да предприеме
необходимата атака, за да се
справи с изключително теж-

Димитър Алексиев отново се доказа като голям професионалист.

Зърното поскъпна. Какво следва?
Високата цена на пшеницата, царевицата и слънчогледа
поставя въпроса как тя ще се
отрази на крайните продукти
и възможно ли е да последва ценови шок. За поскъпване на хляба вече се заговори,
след като мелниците вдигнаха цената на масовото брашно. Ще се вдигнат ли цените
на олиото и фуражите?
В момента слънчогледът се
продава за 1000 лева на тон,
а търговията стартира през
септември миналата година
на около 580 лв./т. Масово
производителите в Добруджа
продадоха продукцията си на
ценови нива около 700 лв./т.
и сега, при по-високата цена
липсва стока на склад. Високата цена на слънчогледа ще
рефлектира върху крайния
продукт. Прогнозите са, че
цената на олиото ще тръгне
нагоре, а всеки, който ползва олио, ще трябва да си пре-

калкулира разходите. Миналата година се срещаха цени на продукта от 1.50-1.60
лв./л, но сега се говори за
доста по-високата цена от
3.20-3.40 лева на дребно за
литър олио. Очаква се поскъпване не само на олиото,
но и на кюспето и фуражите.
Хлебна пшеницата в момента се продава на 420
лв./т. Търговията стартира
на 290 лв./т, като имаше фючърсни сделки на 300 лв./т.
След това започна плавно
катерене нагоре до 320-340
лв./тон. Най-масовите сделки бяха извършени на цена
около 340 лв./тон. Специалистите казват, че хлебната
пшеница по принцип държи
добра цена, защото по това
време на годината се изчистват количества и големите
мелници търсят тази стока. В
средата на декември цената
на масовото брашно от 680-

700 лв./т. достигна средно
740 лв./т. Прогнозите са за
още по-висока цена. Цената
на фуражната пшеница в момента е 390 лв./т.
Царевицата стартира на
280 лв./т., имаше и договори
на зелено. В момента цената й е около 400 лева за тон.
Земеделците обаче не успяха да удържат до тези нива
и продадоха масово на 320330 лв./. В момента зърното
е скъпо и може да доведе до
повишаване на цената на някои продукти. „Следейки покачването на цената на царевицата, може да се каже, че
фуражите ще поскъпнат – оттам ще се вдигне цената месото и … нещата са навързани. 2021 година ще бъде интересна с това дали ще се
стигне до ценови шок“, коментират от бранша.
По материали на
областните медии

кия алергичен шок. Вече в линейката жената дошла в съзнание. Не знаела какво се е
случило. Докато стигнат до
болницата в Добрич, тя вече
била изведена от шока. Екипът от филиала на ЦСМП я
предал на медиците от МБАЛ
- Добрич. Сега тя е настанена
в хирургично отделение, където я лекуват.
Съпругът на дамата благодари на фелдшера Димитър
Алексиев и шофьора на линейка за спасения живот на
съпругата си. „Изплаших се.
Ако не бяха те, само след няколко минути тя щеше да си е
отишла. Няколко минути я деляха от смъртта“, заяви благодарният мъж.
Междувременно в различните групи на социалните
мрежи тръгна петиция фелдшера Димитър Алексиев да
бъде предложен за Почетен
гражданин на Генерал Тошево. Това далеч не е първият
път, в който медикът оказва
навременна и адекватна помощ в критична ситуация.

Накратко

Три деца – на възраст 13, 16
и 17 години са извършили кражба от стопанска постройка в село Пчеларово, община Генерал
Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич.
Сигнал за престъплението е подаден в полицията на 20 януари
около 11:15 часа. Установено е,
че от постройката е задигнат насипен фураж люцерна. Момчетата са задържани при проведени незабавни оперативни и
следствени действия. По случая
се извършва проверка.

* * *

На 20 януари се проведе първото за годината заседание на
Областна епизоотична комисия.
Пред присъстващите членове
беше отчетена спокойна обстановка на територията на областта, а най-важното е, че в страната не се наблюдават огнища на
различни заболявания по животните. Представителите на ловни
и горски стопанства пък споделиха, че не се наблюдават големи популации диви прасета и ловците отчитат слаб отстрел.

Преброяване на населението

Министерски съвет реши преброяването на
населението и жилищния фонд в България да
започне в 00:00 часа на 7 септември 2021 г. и
да приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021
г. Съобщението беше оповестено от пресслужбата на МС. Преброяването чрез попълване на
електронна преброителна карта ще се проведе
по интернет от 0:00 часа на 7 септември 2021
г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. Преброяването чрез посещение на домакинствата,
сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до
20:00 часа на 3 октомври.
Всички данни за населението и жилищния
фонд, събрани по време на преброяването, ще
се отнасят към 00:00 часа на 7 септември 2021
г., което е т.нар. „критичен момент на преброяването“. Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като
дейността изисква директен контакт с лицата и
посещение на домакинствата и жилищата.

Настаниха в психиатрично
заведение 30-годишният
Емил от квартал Пастир

През миналата седмица
един неприятен случай с млад
мъж с психични отклонения
от квартал Пастир, разбуни
духовете в града. Първите информации за него се появиха в социалните мрежи, където бяха публикувани снимки на автобусната спирка в
квартал Пастир, превърната
в дом от 30-годишният Емил.
На кадрите ясно се вижда, че
в малкото помещение е обособено импровизирано легло,
застлано с килим и завивка,
а до него има нещо като масичка, върху която има раница и дребни предмети. Спирката няма нито прозорци,
нито врата, а точно по това
време температурите навън
бяха около -10 градуса. Публикацията бързо събра редица коментари. Хората пък бяха разделени по отношение на
мненията си за Емил в двете
крайности. В тази връзка редакцията на вестник „Добруджански глас“ потърси кметският наместник на квартал
Пастир Снежана Станева за
коментар по случая.
„Емил е 30-годишен мъж
от ромски произход. Всички
в квартала го познават. Няма
да крия, че преди години беше
съвсем нормално и смея да
твърдя умно момче. Отиде да
работи в чужбина и след връщането си, нещо се беше случило с него. Отключи се агре-

сия у него, започна да си говори сам и проблемите не закъсняха. Покрай Коледните
празници къщата, в която той
живееше с баща си, се запали. Служителите на реда потушиха пламъците и обявиха,
че причината е небрежно боравене с отоплителни уреди.
Но къщата остана полуразрушена. Така Емил се озова на
улицата и превърна спирката в свой дом“, заяви Снежана Станева.
От миналата седмица съдбата му е в ръцете на институциите. Той е прибран в психиатрично заведение в Добрич, но какво ще бъде бъдещето му, все още никой не
знае. Основните притеснения
са свързани с това, че след
време Емил сигурно ще бъде
върнат обратно в квартала, а
там няма дом, в който да влезе и да живее. Баща му е отишъл при другите си синове,
а хората в Пастир се страхуват да му подадат ръка, защото след като употреби алкохол
става агресивен.
„Често пъти, когато се напие, той вдига скандали. Ходи по улиците и вика, събаря
контейнери за смет. По-възрастните хора започнаха да
се страхуват. Наложи се дори полицаи да патрулират почесто из квартала. Всичко това е много тревожно.“, каза
още Снежана Станева.

НОВО!!!
Спортен клуб „Сейкен“ организира тренировки по киокушин карате в град Генерал Тошево.
Заниманията ще се провеждат всеки вторник и
четвъртък от 18:00 часа в спортната зала на СУ
„Никола. Й. Вапцаров“. Школата предлага квалифицирано обучение, възможност за развитие, участие в състезание и лагери на национално и международно ниво. Минималната възрастова граница за започване на тренировки е
6 години.
За повече допълнителна информация и записване, може да се обаждате на телефон 0899/93
55 30 – Диян Радев, или на e-mail: seiken@abv.
bg.
Тренировъчните занимания за новата 2021 година започват на 2 февруари, а спортният клуб
продължава да набира нови таланти. Всички деца на възраст над 6 години, които имат желание
да тренират карате, могат да заповядат в спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ на първата тренировка.
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Обява за провеждане на публично оповестен
конкурс за избор на оператор на язовирна стена

Община Генерал Тошево
обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за избор на оператор на язовирна стена, за
възлагане стопанисването,
поддръжка и експлоатация,
чрез предоставяне под наем
на Поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на село
Росен, представляващ тери-

смисъла на Закона за водите
– физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за
осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията
към нея. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата

ложена годишна цена, която е
не по-ниска от началната годишна цена.
3. Гратисен период на плащане на наема е 1 /една/ година, считано от датата на
сключване на наемния договор.
4. В едногодишен срок от
датата на сключване на договора за наем, спечелилият
участник да извърши зарибя-

Тази красота си търси нов добър стопанин…

тория, заета от води и водни
обекти с площ 135 783 кв. м. язовир „Дрян“ - публична общинска собственост, съгласно АОС №4659/08.07.2020 г.,
вп. под №1439, том III, акт №
115 на 09.07.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София,
за срок от 10 /десет/ години,
при начална годишна наемна
цена – 3 600.00 (три хиляди и
шестстотин) лева, без включен ДДС или 4 320.00 (четири
хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС, при следните условия:
1. В конкурса могат да
участват лицата, отговарящи
на изискванията за „оператор на язовирната стена“ по

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

и безопасна експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние „Хидроспециалист“ е
лице, което притежава образователно-квалификационна
степен „магистър“, със специалност Хидротехническо
строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения,
свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на
язовири и язовирни стени и
на съоръженията към тях.
2. Критерий за оценка на
офертите е най-висока пред-

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 №№ 125, 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 №XII475 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.

ване на язовира (сом, шаран,
каракуда, белица, червеноперка и други) на стойност не
по-малка от годишния наем.
5. Спечелилият участник се
задължава да извърши следните дейности в имота:
- да осигури свободен достъп до зони и условия за отдих и спортен риболов на населението, като представи
тарифа за предлаганите услуги;
- да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски фолклорен
събор „Край язовира“ и други общински мероприятия,
включени в културния календар на общината.

6. Спечелилият участник се
задължава да изпълни за своя
сметка всички предписания,
касаещи наетия имот, дадени от оторизираните институции.
Конкурсът ще се проведе в
сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №
5, в зала “Дора Габе“, на трети етаж на 10.02.2021 г. (сряда) от 09:00 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия
етаж в сградата на Общинска
администрация, гр. Генерал
Тошево, ул. „В. Априлов” №
5, срещу такса от 20,00 (двадесет) лева, до 12:00 часа на
08.02.2021 г.
Документи за участие в
конкурса се подават в Общинска администрация гр.
Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж
в сградата до 15:00 часа на
08.02.2021 г. включително.
Участниците в конкурса заплащат депозит за участие
в размер на 360.00 (триста
и шестдесет) лв. в касата на
община Генерал Тошево, находяща се в Център за услуги и информация, първи етаж
в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5
или по IBAN сметка на община Генерал Тошево BG04 CREX
9260 3314708701, BIC код
CREX BGSF при “Токуда банк”
АД, офис Генерал Тошево.
Оглед на обектите може да
се извърши всеки работен ден
до 08.02.2021 г., след закупуване на тръжни документи. За допълнителна информация: отдел „Собственост
и стопански дейности” при
Община Генерал Тошево, ул.
„В. Априлов” № 5, стая 411,
тел.: 05731/22-26, централа
05731/20-20, вътр. 39.

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.
Актуална информация относно ситуацията
с COVID-19 на територията на общината към
22 януари
Към тази дата пациентите с положителен
PCR-тест на територията на община Генерал
Тошево са 15 . Един от тях се намира в болнично заведение и 14 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 24.
Кризисният щаб и ръководството на Община
Генерал Тошево апелират към всички жители,
собственици на търговски обекти и работещи
в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и да спазват всички противоепидемични мерки, с цел опазване
на живота и здравето на местната общност!

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”!

ОБЯВА

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.

Тъжен помен

На 26 януари 2021 г. се навършват
40 дни
без скъпата ни колежка

Маргарита
Белчева

Липсва ни нейната усмивка, сърдечност и щедрост.
Винаги ще те помним! Почивай в
мир!

От колегите в АГО

За шеста поредна година през 2021 г. цените на е-винетките остават непроменени. Собствениците или водачите на леки
автомобили ще може да купят годишната, както и досега, за 97
лв., тримесечната – за 54 лв., месечната – за 30 лв., седмичната – за 15 лв., и уикенд винетката – за 10 лв. Шофьорите могат
да купят и проверят валидността на електронната винетка на
сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение БГТОЛ. През януари и февруари 2021 г. изтича срокът на над 800 хил. годишни
е-винетки за леки автомобили.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община
Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за
връзка: 0895/65 46 20.

  

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 помалко 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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Живот на хиляди километри от дома…

През настоящата 2021 година вестник „Добруджански глас“ започва нова рубрика. Ще направим всичко
възможно, дори и невъзможното, за да ви я поднасяме
по най-интересния, вълнуващ и въздействащ начин поне веднъж месечно. Огромна заслуга за това обаче ще
имат нашите събеседници, които ще потърсим из целия
свят. Да, точно така! На последната страница на любимия вестник, ще поканим на гости хора, които са родени
и израснали в град Генерал Тошево, но в момента живеят
на хиляди километри от бащината къща. Техните лични
истории ще оживеят пред вас – такива, каквито са. Смели, уверени, независими, харизматични, несравними, сами по себе си уникални, всички тези хора са намерили
своето лично и семейно щастие някъде там в необятния
свят. За първите стъпки в неизвестното, за несигурността и страха, за самотата, за разочарованията и успехите,
за трудностите по пътя, за носталгията и за намереното
щастие в края на пътя, днес ще говорим с Явор Михайлов
– първият гост на новата ни рубрика, който ще разкаже
за своя… „Живот на хиляди километри от дома“.
Явор Михайлов е дете на
прехода. Ражда се девет години преди демократичните промени и живее в град
Генерал Тошево още толкова след това. Смутни време-

верситет. Решението е трудно, но категорично – едва на
18-19 години избира Германия за свой нов дом. „Когато аз завърших обучението си в Генерал Тошево,

Явор Михайлов

на, които обаче едва ли вълнуват толкова много децата
по онова време. Той е много
ученолюбиво дете и завършва средното си образование
в СОУ „Никола Й. Вапцаров“
като отличник на випуска. Годината е 1999, а пътят е ясно
начертан – ще следва в уни-

образователната система в България беше на изключително ниво. В реномираните университети
се влизаше много трудно.
В Германия образованието беше безплатно и неограничено с тежък приемен изпит. Но това не

означава, че съм търсил
лесния път. Дори напротив. Знаех какво ме очаква“, споделя Явор Михайлов.
За младия мъж началото е
далеч от безоблачно. Но познати и приятели му помагат
по-бързо да се справи с обстановката и да се аклиматизира. „Като всяко начало в
чужбина и моето не беше много лесно. Благодарения на познати от Генерал Тошево, успях да се установя и да посетя
няколко езикови курса, които
ми помогнаха да усъвършенствам познанията си по немски език. Винаги ще съм благодарен на тези хора, които
ми подадоха ръка“, връща се
назад в спомените си Явор.
От 2004 година до ден днешен той живее в Йена. Средно голям град от бившата Източна Германия с население
от около 100 000 души. Йена (на немски: Jena) е университетски град в Тюрингия, Германия между Мюнхен
и Берлин. Разположен е по
река Заале между хълмовете
на платото Илм-Заале. Градът получава своята известност главно чрез Университета „Фридрих Шилер“, който
със своите 18 000 студенти
е най-големият в Тюрингия.
Основан е през 1558 г. Известен е също с оптико-механичното предприятие „Carl
Zeiss AG“ и свързаните с него
„Schott AG“ и други по-малки
предприятия. От тези заводи
произлиза името на популярното топлоустойчиво „йенско стъкло“. Още преди Втората световна война градът
е център на оптико-механичната промишленост в Германия, а комбинатът „Carl Zeiss“
е най-големият в тогавашната ГДР. След обединението
на двете германски държави Йена се превръща от индустриален отново в предимно университетски град,
един от „фаровете“ на науката в Източна Германия. В
града са седалищата на много изследователски лаборатории и институти. Най-големите и познати марки от
града са „Carl Zeiss“, „Schott“
и фармацевтичната компания „Jenpharm“. В момента
в Йена има два университета с общо около 20 000 студенти, което го прави много

Празник на новия живот!
Стотици празници и обреди, обичаи и традиции е съхранила паметта на националната ни история, но Денят на
родилната помощ – Бабинден,
винаги има особено значение
и неподправено величие, защото е свързан с раждането
на новия живот, но новия човек и бъдещето!
За съжаление, тази година,
празникът не може да бъде отбелязан подобаващо никъде в
община Генерал Тошево. Клубовете в града и селата са затворени от близо година, а читалищата работят при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Навсякъде се избягва струпването
на много хора на едно място и това на практика направи празнуването на този хубав
ден с всичките му традиционни обичаи невъзможно.
Отминалият 21 януари оба-

че ни накара да погледнем назад в историята на родния ни
град и да си припомним за
началото на организираната и специализирана акушерска помощ в общината. Сведенията показват, че на 15 март

2021 г. ще се навършат точно
75 години от откриването на
първия родилен дом в Генерал
Тошево. В общината обаче организираната акушерска помощ датира от 5 януари 1927
г. Тогава започва работа аку-

Архивна снимка на д-р Иван Тодоров от отбелязването на
празника Бабинден през 2020 г.

„млад“. „Фирмата в която аз
работя предлага софтуер за
online магазини. Тя е пуснала
и първият online магазин за
пазаруване. Около фирмата
се създават други по-малки
и големи фирми. Те от своя
страна привличат нови клиенти и създават работна среда за много от студентите,
които са завършили в града
и разбира се, цяла Германия.
Градът е познат в ИТ средите

в училище, което прави
всичко вече доста сложно. Дори и да приемем, че
мога да се прибера в България, аз лично не смятам, че в Генерал Тошево
бих намерил някаква работа и реализация“, откровен до болка е нашият събеседник.
Той признава, че се прибира в родното място всяка
година и всеки път се изне-

цяло е добро. През годините
нашите инженери и специалисти определено са променили
мисленето на германците“,
казва той и допълва, че Германия продължава да го печели всеки ден с позитивното отношение на хората, добрите възможности за реализация и перфектната здравна
и социална сигурност. „Където и да живееш, каквото и да работиш, най-ва-

Това е красивият германски град Йена с неговите традиционни и лесно разпознаваеми сгради.

като „Меката на online магазините“, разказва Явор.
Постепенно
насочваме
разговора в друга посока –
тази, която е малко по-трудна за разказване. Разпитваме
за мислите, които са минавали през главата му в първите години на новото начало.
За избледняващите спомени и носталгията. „Няма да
крия, че много пъти съм
се замислял за прибиране
обратно в България. Не
казвам задължително в
Генерал Тошево. По един
или друг начин обаче съм
ги „прогонвал“ от главата си. Наистина е трудно в такива мигове. Трябва да призная, че в момента това е почти невъзможно. Моята съпруга е лекар, който не може
да практикува медицина
в България с немска диплома. Децата ни вече са
установени в детска градина и от тази година
шерката Русанка (фамилията
и не е известна), която изпълнява благородната си мисия
чак до 1940 г. Нейното дело е
продължено достойно от Мария Стоянова – Мошата.
През 1955 г. родилни домове са открити в селата Кардам,
Спасово, Пчеларово и Красен.
Акушеро-гинекологичното отделение на Общинската болница в града пък е открито
през 1962 г. Негов първи завеждащ е доктор Методи Маджаров, който работи до 1975
г. След него завеждащи на АГотделението са доктор Иванка
Михайлов и доктор Тодор Йорданов. От 1979 г. до закриването на болницата в града, отделението се оглавява от доктор Иван Тодоров.
През всичките тези години,
десетки лекари, медицински
сестри, акушерки и санитарки
отдават с пословична всеотдайност своя труд в името на
новия живот, затова признателността към тях е безпределна и заслужена!

надва много приятно от положителното развитие на нашия град. „Инфраструктурата се подобрява значително, мирогледа на
хората се е променил в
положителна насока и
виждам Генерал Тошево
някак по-свеж и весел“,
казва Явор.
Питаме го за носталгията. Какво е тя за него, а той
отговаря спокойно: „Това
е онзи момент, в който
разбираш за всички събития, свързани с близки и
познати в България. Дали по телефона, дали от
медиите или най-вече от
социалните мрежи, но
някак тутакси ти се иска да бъдеш част от тези събития. Разбираш
обаче, че не можеш и ти
става… носталгично“.
Явор обаче признава, че
не се чувства като чужденец.
„Мнението и отношението на
местните към българите като

жното за теб е спокойствието и сигурността.
За теб, твоето семейство и деца. Всичко друго
остава на заден план“, отсича Явор.
В края на разговора решаваме да попитаме нещо, на
което за съжаление предварително знаем отговора…
„Кога ще се завърнат българите от чужбина?“ – „Сложен въпрос, на който не може да се даде сигурен отговор. В момента страната ни
се намира в растеж, който
обаче отнема не малко време. Познавам доста близки
и познати, които се завърнаха от чужбина в България. Избраха по-големите градове
на страната. Явно има надежда…“, завършва Явор с
искрица надежда, но за другите! За него е ясно – връщане назад няма! Неговата искрица надежда за по-добър
живот, го отведе в Германия
преди 22 години…

„Спортист – 2011“ започна подготовка

Отборът на „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево) започна
подготовка преди началото на пролетния дял от шампионата на Североизточната Трета лига. Старши треньорът на тима Димчо Филев събра група от близо 20 момчета на първото занимание, което се проведе в началото на миналата седмица. Футболистите ще имат малко повече от месец за зимна
подготовка, в която да натрупат най-вече физическа издръжливост – именно елементът, който куцаше в играта на отбора през есента.
Заниманията се провеждат на стадиона в града, като в началото те са предимно силови и бегови. Клубното ръководство планира да организира подготвителен лагер край морето, но детайлите по него все още се уточняват. Чак в последните седмици преди рестарта на шампионата, ще се премине
към тактически занимания. Разбира се, планира се и изиграването на няколко контролни срещи, като в момента съперниците се договарят. След редакционното приключване на броя
отборът прие в Генерал Тошево юношите на „Спартак“ (Варна)
в приятелска среща, която трябваше да провери функционалното състояние на момчетата. В отбора ще има няколко нови
имена, както и такива, които напускат.
Във временното класиране отборът на „Спортист – 2011“
(Генерал Тошево) е на 12 място от 15 отбора с актив от 10
точки, натрупани след 3 успеха, 1 равенство и 10 поражения
при голова разлика от 18:46. Първият двубой при подновяването на първенството ще бъде домакинство на добричкия
„Интер“ на 27 февруари.

