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Капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2021 г.
започна с ремонти на помещенията, където ще се гласува

Усилена работа върви по
изпълнение на капиталовата
програма на Община Генерал
Тошево за 2021 година. Предвид предстоящите избори за
народни представители, първо приключиха строителномонтажните дейности по два

от обектите, където ще се помещават изборни секции – това са помещения в НЧ „Христо
Ботев 1942“, село Рогозина и
НЧ „Св. св. Кирил и Методий“,
село Пчеларово.
Освежаването на двете помещения включваше цялост-

но боядисване на стените,
подмяна на ел.инсталацията,
смяна на дограма и врати, поставяне на окачен таван тип
„Армстронг“, подмяна на подовата настилка, монтиране
на енергоспестяващи LED тела. Стойността на изпълнени-

Ремонтните дейности по обектите от капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2021 г.
вече започнаха.

Министерство на вътрешните работи и
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – град Генерал Тошево

Пожарна опасност и противопожарни
мерки при пролетното почистване
С настъпването на пролетта започва хигиенизирането на
жилищата, почистване на стопанствата, фуражните площадки, парковете, градините и лозята. През този период се
събират, изхвърлят и унищожават големи количества горими отпадъци. Най-често те се изгарят, но в много от случаите не се спазват мерките за пожарна безопасност и това
води до нежелани последици. Всяка година през този период се опожаряват жилищни сгради, складове, стопански постройки, фуражни и горски насаждения. Основната причина за пожарите е небрежност, проявявана от хората. Не са
редки случаите и на умишлено опожаряване на сухата трева в пасищата.
От началото на пролетно-летния сезон, на територията на
община Генерал Тошево, възникнаха 1 бр. пожари, като причината е небрежност и неспазване на правилата за пожарна
безопасност, при изгаряне на горими отпадъци.
За недопускане на пожари и запалвания е необходимо:
1. Горимите отпадъци да се изхвърлят на пожаробезопасни места;
2. Да не се пали огън при ветровито време;
3. Да не се оставя огън без наблюдение;
4. Да не се допуска децата да играят в близост до огъня;
5. В горите и местата за отдих, да се пали огън само на
обозначените пожарообезопасени места;
6. След изгарянето на отпадъците, огнището да се изгаси
с вода или затрупа с пръст;
РС ”ПБЗН” – град Генерал Тошево се обръща към всички
граждани, да бъдат бдителни и да спазват противопожарните изисквания.
РС ”ПБЗН” – град Генерал Тошево

те строително-ремонтни дейности на двата обекта е 4 800
лв. с ДДС.
В момента се работи по още
два обекта. Това са кметство
село Равнец и клуб на пенсионера село Къпиново.
В Равнец ще се ремонтира
част от покрива на кметството, предвиден е ремонт на помещението за избори, включващ направа на таван от гипсокартон с топлоизолация,
гипсова шпакловка по стени
и тавани и боядисване. Стойността на ремонта е 19 860
лв. с ДДС.
За клуба на пенсионера в село Къпиново е предвиден ремонт включващ: демонтаж на металната дограма по фасадата, монтиране
на нова, полагане на облицовка по стените и таваните, полагане на топлоизолация, боядисване и нова подова настилка. Стойността на договора за изпълнение е 15 600
лв. с ДДС.
Ремонтните дейности имат
за цел да подобрят материалната база, която освен дейности с общински характер,
обезпечава и провеждането
на избори.

Четириместна соларна беседка беше монтирана днес в
Генерал Тошево. Тя се намира на площад „Бялата лястовица, близо до паметника на Император Александър II в града.
Освен удобно място за отдих, беседката предлага и атрактивна възможност – на нея можете да заредите смартфона
или таблета си, нужно е да имате само USB-кабел. Соларните панели върху покрива й генерират енергия за зареждане
на четири мобилни устройства едновременно.
Идеята да има соларна пейка и в нашия град идва от учениците от Общински младежки съвет.
След Бургас, Пловдив и Севлиево Генерал Тошево е четвъртият град в страната, който може да се похвали с подобна енергийно независима инсталация. Конструкцията е уникална тъй като е излята от специален бял цимент и тежи два
и половина тона. През нощта пейката ще бъде атрактивно
осветена от соларни лампи.
Общата стойност на договора за изработка, доставка и
монтаж е 7 200 лв. с ДДС, средства осигурени от капиталовата програма на Община Генерал Тошево.

Новата соларна пейка в града.

Това е отборът на ПГ по земеделие „Т. Рачински“, който се
представи отлично на Европейската олимпиада по статистика.

Ученици от ПГ по земеделие
„Т. Рачински“ се класираха
на Европейски финал

Учениците от VIII „а“ клас
от ПГ по земеделие „Т. Рачински“ – град Генерал Тошево се класираха за финалния кръг на Европейската олимпиада по статистика. В тазгодишната
олимпиада за участие се
регистрираха 757 ученици
от 98 училища и 38 града
в страната, разпределени в
301 отбора. В тази жестока
конкуренция Жанет Георгиева, Момчил Буюклиев и
Иво Димитров с ментор на
отбора г-жа Севдалина Бонева – преподавател по Математика и Физика и астрономия, се класираха на
четвърто място в Националния кръг на IV Европейска олимпиада по статистика за ученици. С този успех
отборът се нарежда сред
петте в страната, които получават право на участие в
Европейския кръг на олимпиадата в категория за ученици VIII - IX клас.
Първите два етапа на

състезанието
включваха
решаване на задачи по математика, обработка и анализ на статистическа информация. В първия етап
учениците решаваха тест,
а във втория всеки отбор
трябваше да направи анализ на статистически данни под формата на презентация въз основа на подготвена за олимпиадата база
със статистически данни в
областта на околната среда - статистика на водите.
Методическа помощ на учениците оказаха и г-н Ангел
Ангелов – преподавател по
Икономически дисциплини
и г-н Станислав Георгиев –
преподавател по Приложни
програми.
От ПГ по земеделие „Т.
Рачински“ в града доказаха
за пореден път, че високото ниво на обучение по математика, информатика и
икономика, може да изведе учениците до европейски финал!

Около 8000 дка пропаднали
площи с рапица в областта
В ОД “Земеделие” Добрич
към момента няма подадени заявления за пропаднали
площи с рапица, вследствие
на валежите. В Общинските
служби по земеделие в областта в периода от 26 февруари до 17 март 2021 г. обаче са
подадени 8 заявления за пропаднали близо 8 000 декара
с рапица поради измръзване.
Това е приблизително 1/8 от
засетите с културата площи.
Извършени са първоначални огледи по 5 от подадените
заявления, предстои да се из-

вършат такива и по останалите 3. След възстановяване на
вегетацията на културата, ще
се извършат и втори огледи,
за да се определи степента на
пропадане на посевите с рапица. Пострадали от студа рапици има в общините Балчик,
Каварна и част от Генерал Тошево.
За стопанската 2020/2021
г. със зимна маслодайна рапица бяха засети 62 520 декара,
а за изминалата 2019/2020
стопанска година, засетите
площи са били 29 220 декара.
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Йордан Апостолов е кандидат за народен представител от
Добрички изборен район в листата на Патриотична коалиция
ВОЛЯ и НФСБ. Завършил е „Банково дело“ в Икономическия
университет във Варна и „Растителна защита“ в Шуменския
университет.
Собственик и управител на дружество, което работи в областта на строителството и земеделието. Развива мащабна благотворителна дейност с финансиране изграждането на множество мемориали и храмове, както и подпомагане на спортни и
танцови клубове.
Какво направихме ние за четири години
(2017 – 2021 г.):
Повишихме минималната пенсия два пъти;
Издигнахме 230 км. ограда по границата с Турция;
Победихме в битката с хазарта (2018 – 2020 г.);
Съставихме Закон за шума – удар срещу мутрите;
Водихме усилена борба в защита на малкия бизнес;
Осигурена помощ за българите в чужбина.
Сега Патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ
ще се бори за:
Удвояване на минималната пенсия (вече доказахме, че
можем);
Безплатни лекарства до 18 г. и над 65 г. и най-ниски цени
на горивата (вече доказахме, че можем);
Подпомагане на дребния и среден бизнес, ограничаване
на административната тежест (вече доказахме, че можем);
ДПС извън управлението (вече доказахме, че можем);
Борба с монополите и картелите (вече доказахме, че можем);
Борба с корупцията (доказахме, че не лъжем и не крадем);
Въвеждане на електронно управление (ще докажем, че
можем).

ОБЯВА
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, обявява конкурс за творческа изява „Моето читалище“. Идеята за реализирането на този конкурс идва във връзка с
честването на 80-годишнината от основаването на културната институция в град Генерал Тошево.
Целта на това събитие е да се даде възможност за изява на всеки, за когото читалището е близко до сърцето
му, до творческите му търсения и съпреживявания, до
желанието да се съхрани като културно огнище. В конкурса може да участват всички със свое лично творчество – есе, стихотворение, разказ, рисунка и др. Всички
творби трябва да бъдат обвързани с мотото на конкурса
– „Моето читалище“. Защото духът на културната институция е жив благодарение на хора, приели мисията да
съхраняват и надграждат поставените преди 80 години
основи на читалищното дело в града. Защото, както казва великият Иван Вазов – „Не се гаси туй, що не гасне!“.
Няма възрастови или други ограничения за участие в конкурса. Краен срок за приемане на творбите –
19.04.2021 г., които се очакват на адрес: Гр. Генерал Тошево, пк 9500, област Добрич, ул. „В. Априлов“ № 5, HЧ
„Светлина – 1941“, град Генерал Тошево или на e-mail:
biblioteka_svetlina@abv.bg, svetlina_gt@abv.bg, за конкурса „Моето читалище“.
Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: име и фамилия на участника, възраст,
адрес и телефон за контакти. Допълнителна информация може да получите на телефони: 0895/77 62 13 и
0895/77 62 16.

Всички листи за парламентарните избори на 4 април в Добрич
1. ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“:
1. Йордан Илиев Йорданов
2. Емил Томов Томов
3. Станислав Добрев Илиев
4. Георги Златев Георгиев
5. Атанас Стоянов Пантелеймонов
6. Пламен Валериев Иванов
7. Атанас Пламенов Атанасов
8. Милена Тодорова Иванова
9. Вангелия Тодорова Пархова
10. Тихомир Маринов Маринов
11. Красимир Йорданов Кирилов
2. Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“:
1. Боян Иванов Караджов
2. Диян Василев Кралев
3. Явор Иванов Калчев
4. Николай Димитров Николов
5. Боян Георгиев Богданов
6. Илиян Живков Георгиев
3. Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“:
1. Йордан Стоянов Манасиев
2. Ивелина Ивайлова Симеонова
3. Росица Йорданова Николова
4. Илиян Максимов Гигов
5. Светла Николаева Пенева
6. Стоян Божидаров Георгиев
4. Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“:
1. Мая Йорданова Димитрова
2. Даниел Петков Йорданов
3. Симеон Петров Симеонов
4. Румен Василев Мунтянов
5. Пламен Христов Желязков
6. Сияна Атанасова Фудулова
7. Здравко Христов Здравков
8. Красимир Христофоров Мецов
9. Георги Събев Николов
10. Боян Саркизов Саркизов
11. Галин Стоянов Господинов
12. Иван Петров Костов
5. Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“:
1. Юлиян Каменов Губатов
2. Константина Венциславова Спасова
3. Йонка Светлинова Маринова
4. Марин Минков Попов
5. Петър Петров Петров
6. Иван Пламенов Георгиев
7. Веселин Мирославов Димитров
6. Партия „АБВ (Алтернатива за българско
възраждане)“:
1. Николай Александров Бекяров
2. Георги Янев Георгиев
3. Момчил Красимиров Сарандев
4. Добринка Великова Кирчева
5. Паньо Михалев Николов
6. Иванка Господинова Ташева
7. Партия „АТАКА“:
1. Атанас Генчев Атанасов
2. Димчо Господинов Кръстев
3. Георги Стойчев Йорданов

4. Недко Василев Недев

8. ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“:
1. Даниел Георгиев Маринов
2. Кристина Йорданова Сунгарска
3. Гергана Чанева Георгиева - Генова
9. Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ“:
1. Хасан Ахмед Адемов
2. Ердинч Илияз Хаджиев
3. Нежля Неджати Амди – Ганева
4. Севинч Зия Касабова
5. Габриел Виденов Каракашев
6. Ертен Белгинова Анисова
7. Арзу Йосифова Енчева
8. Кемал Себайдин Асан
9. Джошкун Девлет Якубов
10. Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА
ЛИНИЯ“:
1. Нина Георгиева Ставрева
2. Георги Стойчев Тодоров
3. Гергана Йовкова Цонева
11. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ“:
1. Албена Симеонова Върбанова
2. Милена Вълчева Желева-Керанова
3. Надежда Костова Пампорова
4. Димитър Петков Франгов
5. Божидар Тодоров Радев
6. Тодор Петров Петров
7. Диян Хинков Деков
8. Владимир Бориславов Лафазански
9. Явор Валентинов Димитров
10. Симеон Димитров Симеонов
11. Асен Георгиев Атанасов
12. Евгени Цонков Чобанов
12. Партия „Възраждане на Отечеството“:
1. Димитър Костадинов Щерев
2. Валентин Паскалев Славов
3. Иван Йорданов Иванов
4. Пламен Михайлов Първанов
5. Димитър Йорданов Желязков
6. Стоил Станев Стоилов
13. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за
промяна“:
1. Любомир Кирилов Дончев
2. Красимир Димов Костадинов
3. Йордан Русев Йорданов
4. Марин Тодоров Василев
5. Стефан Иванов Бербенков
6. Петър Димитров Стоянов
7. Димитър Иванов Стоянов
14. Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“:
1. Ростислава Василева Димитрова
2. Петър Тодоров Тодоров
3. Юмран Джошкун Юмер
4. Димо Красимиров Димов
5. Станила Миленова Тодорова
6. Галин Свиленов Атанасов

15. Партия „Нация“:
1. Георги Стефков Вълев

16. Партия „МИР“:
1. Владислав Тодоринов Пакеров
2. Агоп Киркор Авшарян
3. Мариана Георгиева Куртева
4. Катерина Генова Жейнова
5. Ивелин Стефанов Стаматов
6. Веско Йорданов Тонев
17. Коалиция „Граждани от Протеста“:
1. Димитър Светославов Тодоров
2. Анелия Христова Танева
18. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“:
1. Стоянка Господинова Кескинова
2. Явор Минев Георгиев
3. Ташко Николаев Ташев
4. Мариана Василева Петрова
5. Ради Кръстев Радев
6. Атанас Галинов Йорданов
7. Галин Александров Бахнев
8. Светослав Лазаров Ташев
9. Веселина Стоянова Тупареева
10. Атанас Георгиев Атанасов
11. Тодор Николов Топчев
12. Димитър Цветанов Иванов
19. Партия „Глас Народен“:
1. Михаил Иванов Михов
2. Николай Колев Диков
3. Десислава Иванова Иванова
4. Искрен Кръстев Добрев
5. Марин Маринов Маринов
6. Ивелин Иванов Найденов
7. Зорница Желева Пейкова
8. Ангел Йорданов Ангелов
20. Партия „Движение на непартийните
кандидати“:
1. Бойко Георгиев Никифоров
2. Константина Николова Ангелова
21. Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“:
1. Севдалин Иванов Куцаров
2. Николай Иванов Милков
3. Светослав Иванов Петков
4. Красимир Коев Василев
5. Петър Кирилов Костадинов
6. Мелани Миленова Станева
7. Димитър Герчев Димитров
8. Господин Максимов Господинов
9. Андреан Славчев Андреев
10. Росица Светлозарова Димова
11. Пламен Мирославов Петров
12. Женя Андонова Андонова
22. Партия „ПРАВОТО“:
1. Захари Георгиев Генов
2. Иван Иванов Петров
3. Петя Василева Енева
4. Владимир Руменов Георгиев
5. Маню Стефанов Димитров
6. Цвятко Цвятков Цвятков

23. Партия „Благоденствие - Обединение Градивност“:
1. Татяна Костадинова Костадинова
2. Любомир Цветанов Стоянов
24. Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ ВОЛЯ И НФСБ“:
1. Кръстина Николова Таскова
2. Йордан Апостолов Апостолов
3. Иван Георгиев Гушев
4. Светослав Божидаров Гочев
5. Ивайло Илиев Димитров
6. Ивелин Стоянов Иванов
7. Мария Красимирова Вълчева
8. Радиана Красимирова Цонева
9. Никола Христов Николов
10. Станимир Ангелов Калайджиев
11. Теодора Стоянова Георгиева
12. Вела Георгиева Христова
25. Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“:
1. Борислав Атанасов Даскалов
2. Ивайло Иванов Захариев
3. Аполина Красимирова Минева
4. Валентин Йорданов Йорданов
26. Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА
БЪЛГАРИЯ“:
1. Атанас Иванов Дойчев
2. Веселин Славчев Казаков

27. Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКНА
ДЕМОКРАЦИЯ“:
1. Георги Стефанов Неделчев
2. Велико Дочев Петков
3. Емил Цветанов Йотовски
28. Коалиция ГЕРБ-СДС:
1. Деница Евгениева Сачева
2. Красимир Христов Николов
3. Зорница Николаева Михайлова
4. Маргарита Калинова Вичева
5. Живко Николов Желязков
6. Радослав Добрев Йорданов
7. Ивайло Матеев Петев
8. Иван Димитров Иванов
9. Нефизе Джелил Кадир
10. Иван Веселинов Иванов
11. Галин Иванов Костадинов
12. Даниела Добрева Димитрова
29. Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:
1. Дилян Господинов Господинов
2. Иван Руменов Ганев
3. Ивайло Христов Христов
4. Дарина Костова Аргирова-Митева
5. Иван Руменов Клисурски
6. Стефан Иванов Костов
7. Георги Христов Георгиев
8. Станислава Иванова Стефанова
9. Стефан Йорданов Стефанов
10. Кольо Милков Никифоров
11. Красимир Димитров Милков
12. Владимир Георгиев Трендафилов
30. Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“:
1. Ненчо Николаев Досев
2. Катерина Кирилова Виденова
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ПОВЯРВАЙ В БЪЛГАРИЯ

Въздигане достойнството на българския народ до най-великите му
времена. С това изречение най-кратко и ясно може да се опише цялостното виждане на ПП Възраждане за бъдещето на България. Членовете и симпатизантите на партията са обединени от вижданията
си за възвръщане на държавността в страната, освобождаване на съзидателния дух и енергия на българския народа от ненужната опека
на администрацията, затвърдяване ролята на държавата в присъщите за нея сектори – външна и вътрешна сигурност и правораздаване,
усилване на връзките, подкрепата и взаимопомощта между всички
българи. ПП Възраждане бе учредена през август 2014 г. в първата
българска столица Плиска от група млади, образовани и съзидателни хора, имащи вече своята собствена професионална реализация,
семейни отношения и деца. Единодушно за председател на партията
бе избран д-р Костадин Костадинов. Възрожденци са водени от желанието си българското семейство, образование, икономика, правосъдие, здравеопазване и уредба на обществения живот да станат
пример за добре уредени и ефективни системи. Като най-сериозен
проблем, пред който е изправена България, от Възраждане посочват
демографската криза. За да се намери решение за него са необхо-

дими общи усилия на всички институции и на цялото общество. Това обаче може да стане само, ако държавата се управлява от отговорни хора, чийто поглед достига след хоризонта и има план за няколко десетилетия напред. В програмата на партията е записано, че
детските добавки трябва да се увеличат драстично и да се изплащат
на всички български деца. Разбира се, парите, давани на едни родители, не трябва да бъдат вземани от други родители. Всички „детски” трябва да се предоставят само като право на родителите им да
ги приспаднат от дължимите от тях данъци. Държавата е длъжна да
се погрижи за сигурността и безопасността на децата – да ограничи
възможностите те да станат случайна жертва на неумишлени инциденти или криминални престъпления. Необходима е трайна и последователна инфраструктурна политика, осигуряваща на децата простор за игра и спорт. За да постигнем успехите, които цялото общество желае, е наложително да обърнем сериозно внимание на образованието на нашите деца. ПП Възраждане счита, че образованието, предоставяно от държавата, трябва да превключи на различни
скорости – съобразно входното ниво на децата, образователните им
потребности, степента, до която те и техните семейства ценят и се
нуждаят от образование. Трябва да се разделят функциите на държавата като доставчик на образователна услуга от една страна и от
друга – като орган оценяващ и валидиращ знанията. Създаване множество образователни форми, различни учебни планове и съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи.
Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието.
Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, при доказване на
постиженията им, независимо от избора на образователна форма и
вид образование. Да се намали натовареността на децата, да се разнообрази ежедневието им, да им се осигурят възможности за ежедневни двигателни дейности, общуване с връстници и възрастни от
общността им. Драстично увеличение на заплащането на учителите, в опит да се привлекат млади, подготвени и вдъхновени учители. Да се прекрати продажбата на училищни сгради, с цел да се даде възможност материалната база да се ползва от новосъздадените
държавни форми на обучение, както и от алтернативните им. За да
има бъдеще един народ, освен всичко останало, е изключително важно неговото здравословно състояние. Последната една година показа, че неглижирането на здравния сектор води до катастрофални последствия. Възраждане настоява здравеопазването да се превърне от бастион на корупцията в стълб на държавността.Трябва да
се прекрати монополът на държавната здравната каса и да се въведе доброволност на здравното осигуряване. Всеки болен, сам, лично или чрез здравноосигурителната си схема, да заплаща това което потребява и от което има нужда, в обем, какъвто прецени, че има
нужда. Трябва да се осигури възможност за здравословен, екологичен и природосъобразен живот преди да се налага да се лекуват последствията от пренебрегването му. Трябва да се изгради ефективна система за профилактика и превенция. Европейско заплащане на
труда на лекарите и други медицински работници, с цел спиране източването на квалифицирани медицински кадри. Да се осигури покритие на спешната медицинска помощ на територията на цялата

страна. Изследване и натрупване на достоверна статистическа информация относно алтернативните методи за лечение и превенция
на заболявания. Относно сектор земеделие, който е водещ за Община Генерал Тошево, ПП Възраждане смята, че земеделието трябва да се превърне в печеливш бизнес за много хора. Формирането на
средна класа в селата ще реши голяма част от демографския проблем и обезлюдяването на стотици селища. България трябва да развива екологично земеделие! Методично да се премахват трудностите и бариерите пред търговията с български храни на българския пазар. Да се спомогне за развитието на трайните насаждения, дългогодишните култури. Осигуряване на пасища и развитие на пасищното
животновъдство. Подпомагане на разпространението на традиционните български сортове и породи. Противопоставяне на ГМО инвазията и на опитите да се патентоват традиционните сортове. Защита на пчеларството, контрол над употребата на отрови, изкуствени
торове и пестициди. Целенасочено да се подпомагат микро и мини
предприятията от хранително вкусовата промишленост, използващи
български суровини. Разширяване на обхвата и степенуване на БДС
стандартите, както и повишаване на контрола върху предприятията,
деклариращи, че ще спазват стандарта. В платформата за управление на партията е записано още, че важни за икономическото развитие на България са дълбоките връзки със стари икономически партньори, като – Русия, Арабския свят, Далечния изток и всички страни извън ЕС. И като крайна цел – възстановяване на пълната държавна независимост на България. На предстоящите избори за парламент
на 4 април 2021 г. ПП Възраждане избра за водач на листата Юлиян Губатов. Партията, която на предходните парламентарни избори
през 2017 г. привлече 1,4 % от гласувалите добруджанци, е поставила на второ място Константина Спасова, която работи в международна компания в сферата на туризма. След нея са Йонка Маринова
– секретар на структурата на Възраждане в община Добричка, Марин
Попов – електроинженер от Балчик, Петър Петров – занимава се със
строителство, Иван Георгиев – историк и собственик на малък бизнес, Веселин Димитров – земеделски производител от Балчик. Средната възраст на кандидат-депутатите е 35 години. При откриването на предизборната кампания, Юлиян Губатов насочи мнението на
обществеността към един изключително важен за региона и в частност за жителите на Община Генерал Тошево въпрос - развитието и
модернизацията на железопътната инфраструктура в Североизточна България. Този вид транспорт е пряко свързан с привличането на
инвестиции и откриването на нови промишлени мощности в региона. Пътуването от Добрич и в частност от Генерал Тошево до Варна
с влак в момента отнема два часа и това отблъсква не само пътниците, но и бизнеса. Изграждането на ново и модерно жп трасе между Силистра, Добрич и Варна ще постави Североизточна България по
съвсем друг начин на инвестиционната карта на страната. Пътуването между най-големия град в Житницата на България и Морската
столица може да отнема по-малко от 30 минути. И, ако за някои това звучи нереално да се случи, Юлиян Губатов напомни, че влаковете в Южна България вече се движат със скорост около 150 км./час.
Новите ЖП коридори ще открият възможности в редица сфери, като
туризъм, промишленост, здравеопазване.
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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 със Стефан Николов
– нашият втори гост на новата ни рубрика, който ще разкаже
за своя… „Живот на хиляди километри от дома“.
При второто ни гостуване
за рубриката „Живот на хиляди километри от дома…“, ще
се разходим до слънчева Испания. В южната част на страната, в област Андалусия, се
намира град Севиля (на испански произношението е поблизко до Севийя). Там в момента живее е работи нашият
съгражданин Стефан Николов,
който смело можем да заявим,
че сбъдва Испанската мечта.
Стефан е роден през 1976 г.
и преди 4 години се озовава
в Севиля – един град с богато
историческо минало и разнообразен архитектурен облик,
повлиян от различни периоди

от време и епохи.
Питаме Стефан защо е напуснал Генерал Тошево и получаваме интересен, кратък, но
съдържателен отговор: „Исках
да създам свой образ, различен от настоящия. Исках да
бъда самостоятелен и жадувах за нови приключения“.
Все пак признава, че решението е трудно и колкото повече минават годините това „защо напуснахте“, тежи все повече и повече. Започвайки да
разказва за Севиля, Стефан
признава, че мястото много му
напомня на родния край: „За
мен това място е Испанската Добруджа. Когато шофи-

рам из околностите на Андалусия, се радвам на безкрайни полета със слънчоглед
и пшеница. А именно това
са картините, които оживяват пред очите ми от родния
край и ми напомнят за него“.
Когато се премества да живее в Испания си спомня, че
често през главата са му минавали мисли, че ще бъде първият, който ще се провали в това
смело начинание. „Началото,
разбира се, беше много трудно. Нова страна, нова култура, нов език. Имах безброй
идеи какво да правя с живота си, но всичко изглеждаше страшно. Сигурен бях, че
ще се проваля. Тогава обмислях вариант и за прибиране
в България. Сега като се замисля, смело мога да заявя,
че един ден ще се прибера.
О, да, ще се върна!!!“, казва
Стефан Николов.
В момента той е собственик
на бар за вино, който се казва
„Работилницата“. Открит преди две години “Работилницата“ е малко пространство, което се откроява със своята любопитна украса. Няколко високи рециклирани маси от дърво
и меко осветление. Малкият
бар представя пъстра селекция от бутилки, които показват
вкуса на домакините и грижата за виното. Барът е украсен с

хиляди различни рециклирани
предмети – колела за велосипеди с тапи на спиците, стени,
изрисувани с фрази от клиенти, дървени кутии с вина, мед,
български сосове. При влизане в него човек има чувството, че е в един от онези ста-

ността на своите вина. Международни вина от Италия, България, Аржентина, Франция,
Нова Зеландия, Гърция, САЩ.
Предлагат се и много вина от
Испания. За посетителите на
заведението интерес е и любопитната българската кухня,

Стефан Николов представя част от коктейлите, които неговият
винобар „Работилницата“ предлага на андалусийците.

Ето така изглежда сбъднатата испанска мечта на Стефан.

„А“ Регионална футболна група

„Дружба“ спечели дербито с „Партизан“,
„Стрела – 2020“ с нова тежка загуба
Отборът на „Дружба“ (Люляково) спечели общинското дерби срещу тима на „Партизан“ (Василево) с 2:0 в двубой от втория пролетен кръг
на футболния шампионат в
„А“ Регионална група – Зона
„Изток“. Победата е първа за
тима на „Дружба“ през този
сезон и идва като сладък реванш за загубата от „Партизан“ през есента.
Срещата се игра на стадиона в село Василево и предложи изключително емоционален футболен сблъсък, оцветен с две красиви попадения, два червени картона и
безброй интересни моменти. Разбира се, зарядът в тази среща беше много висок,
а спортната злоба на моменти излизаше извън контрол –
типично за подобен двубой

в тази група. И двата отбора започнаха по-предпазливо мача, като първите положения се откриха пред вратата на „Дружба“. На два пъти домакините имаха чудесна
възможност да открият резултата, но пропуските ги лишиха от попадение. След това гостите от село Люляково
на свой ред организираха няколко опасни атаки, при една
от които вкараха за 1:0. През
втората част играта стана поостра, нервна и груба, с множество нарушения в двете половини на терена. Чистите голови положения пред двете
врати почти липсваха. Въпреки това отборът на „Дружба“
стигна до втори гол, реализиран директно от пряк свободен удар.
С победата „Дружба“ събра

4 точки в актива си и остава на предпоследното 9 място във временното класиране,
докато „Партизан“ е една позиция по-нагоре в таблицата
с актив от 6 точки.
Другият общински тим в
групата – „Стрела – 2020“
(Присад) претърпя тежка загуба при гостуването си на
„Калиакра – 1“ (Каварна), отстъпвайки с 0:8. Така отборът
от село Присад продължава да
бъде на последното 10 място
в групата със само 1 спечелена точка.
В останалите двубои се получиха следните резултати:
„Добруджанец“ (Овчарово) –
„Лозенец – 2015“ (Лозенец)
2:3, „Заря – 2006“ (Крушари)
– „Хр. Ботев“ (Стожер) 0:2 и
„Орловец – 2008“ (Победа) –
„Рилци“ (Добрич) 0:1.

ри магазини, където всичко е
продадено. „Vinobar El Taller”
e различно изживяване, при
което можете да се насладите на уникални вина в уютна атмосфера със специална
душа. Идеята ми беше да пренеса ароматите на кухнята и
вината на родната си земя в
Испания и да вградя българската душевност в менюто на
винобара. Мисля, че успях“,
казва с известна доза гордост
Стефан Николов. Онова, с което заведението се отличава, е
в разнообразието и оригинал-

като представител на гастрономията на Балканите, в която има следи от турска, гръцка, италианска и унгарска кухня. Тя изненадва с изобилие и
разнообразие от пресни продукти, кисели млека, сирена и
вина. Стефан внася тази „специална душа“ в менюто си с
нотки на кухнята и вината на
своята земя.
Казва, че мнението на местните за българите определено е позитивно (или поне за него). „Аз съм собственик на бар за вино. А това е

Скръбна

място, където идват много
и все различни хора. Но вече всички ме познават. Сигурен съм, че ме харесват. Някои дори ми викат Бурги, от
Булгаро. Един приятел искаше да извика силно като на
футболен двубой Булгарооо,
но се задави с глътка вино и
от устата му излезе само Бууурги. Така си и отиде. Вече
съм Бурги за всички“, смее
се Стефан, спомняйки си тази история.
Така или иначе всичко се
върти около България. Около
родното. И като си говорим за
„неговата, родната“ земя, изниква въпросът, дали се прибира често в град Генерал Тошево и какво всъщност е носталгията за него. „За последно си бях в Генерал Тошево
през 2015 или 2016 г. Доста време мина оттогава. Но
спомените не избледняват.
За мен това си остава найхубавото място и най-доброто начало на житейския ми
път. Колкото до носталгията,
то тя не може да се опише с
думи. Носталгията е чувство.
Затъкнато в гърлото. Или може би в сърцето. Но ако трябва да обясня, предпочитам
следните думи: Носталгията означава, че все още не
си забравил корените си! Аз
обичам родното си място и
никога не съм се срамувал от
това. Дори много мои приятели и познати от други краища на България, ме знаят
като Тошевския“, казва Стефан и добавя, че чужбина го
е привлякла с предизвикателството на живота да погледне,
какво има зад хълма, с това да
задоволи любопитството си и
да утоли желанието да изследва същността си, но в същото
време никога да не забравя откъде е излязъл.
Завършваме тази разходка
до Севиля и винобара „Работилницата“ на Стефан с думите му: „Обиколих много
места през годините. Бил
съм къде ли. Но истината е,
че нашето си е тук – в сърцето. И никой не може да
ти го вземе. Както никой
не може да ти вземе онези
дни от детството, когато си
безкрайно щастлив, защото
отиваш при баба и дядо, за
да те посрещнат, нахранят и
изпратят с целувка и усмивка“…

вест

На 27 март 2021 г. се разделихме с дългогодишния
сътрудник на вестника

НАДЕЖДА ПЕЕВА МАРИНОВА

Родена на 15 май 1961 г. в с. Росица, нейният трудов път премина в Община Генерал Тошево. От 09.01.1995 г. до 30.07.2015 г.
тя работи като програмен ръководител на РТВ Генерал Тошево, сътрудник в редакцията на в. „Добруджански глас“, сътрудник на Кабелна телевизия Генерал Тошево и специалист в отдел „Култура“.
От 1 юли 2015 г. до кончината си е специалист „Културен клуб“ в
Клуб на пенсионера № 2 гр. Генерал Тошево.
В спомените ни тя ще остане като един глас по радиото, една усмивка и подкрепа в делника.
Благодарим ти, Надя! Ще ни липсваш!
Поклон пред паметта ти!

