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Признателност и уважение към здравните работници
На 7 април в сградата на Община Генерал Тошево се състоя
кратко поздравително събитие
по повод Международния ден
на здравето и Деня на здравния
работник в България.
За 50 годишна трудова дейност в областта на здравеопазването, особени заслуги, доказан професионализъм и висо-

ки резултати в изпълнението на
високо хуманния дълг, беше наградена акушерката и медицинска сестра Люба Шопова. Почетна грамота, красив букет и
материална награда бяха връчени лично от кмета на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров с пожелание за здраве и дълголетие. Поздравителен

адрес имаше и за всички медицински специалисти в град Генерал Тошево, които празнуват
на тази дата. Той беше връчен
на Къна Дякова.
„Вие сте хората без които не
можем. Винаги давате всичко
от себе си, дори повече, често
пренебрегвайки семейството
си и личните грижи и пробле-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и
награденият здравен работник Люба Шопова.

ми. Продължавайте да бъдете
все така отдадени в своята работа и да помагате на хората“,
обърна се към наградените и
всички здравни работници кметът на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров.
Датата 7 април е избрана с
основаването на Световната
здравна организация през 1948
г. Международният ден на здравето се чества и като Ден на
здравния работник в България
от 6 февруари 1964. Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Мотото тази година е
„Остаряване и здраве: Доброто
здраве добавя живот към годините“.
Световният ден на здравето
е глобална инициатива, която
приканва всички – от световните лидери до хората във всички
страни, да се фокусират върху
едно здравно предизвикателство със световна значимост.
Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми,
Световният ден на здравето дава възможност да се започнат
колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Сезонът за ловуване приключи, но сезонът за вандалски
прояви – не. Поредното компрометиране на Крилото край
града ни показва, че все още има хора, които не осъзнават
героичното дело на летците кап. Венко Савов и ст. Л-т Йордан Тенчев.
Расте броят на заразените с коронавирус на територията на община Генерал Тошево. Това става ясно от актуална
информация относно ситуацията с COVID-19, публикувана в
сайта на местната администрация. Докато на 2 април, пациентите с положителен PSR-тест са били 33, то на 9 април са
62. В болнични заведения са настанени осем души, а останалите 54 са на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 82. Един е починал.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици на търговски обекти и работещи в публични институции да бъдат отговорни и да спазват всички противоепидемични мерки, с
цел опазване на живота и здравето на местната общност.

Община Генерал Тошево с отличие Нова линейка за спешна помощ в общината
от конкурса „Добри практики“ на ИПА

Община Генерал Тошево беше отличена в категория „Социална отговорност“ за своя проект „Попитай кмета“, в конкурса
за добри практики през 2020 г.
на Института по публична администрация. Грамотата беше подписана и връчена от изпълнителния директор на ИПА Павел
Иванов. Освен това инициатива-

та „Попитай кмета“ е включена
и в специалния сборник „Добри
практики 2020“, който ИПА издава за добрите примери от работата на българската администрация през миналата година.
Сборникът съдържа информация за реализираните проекти в
родната администрация, структурирани в категории, осново-

полагащи за развитието на администрацията, а именно Управлението на хора, Технологични
решения за открито управление
и Социална отговорност.
Именно в последната категория Община Генерал Тошево получава грамота. Инициативата „Попитай кмета“ е описана
в сборника по следния начин (с
известни съкращения):
„Общинска
администрация
Генерал Тошево организира публична среща „Попитай кмета“,
чиято цел е чрез диалог да направи гражданите реални участници в управлението. В рамките на тази среща гражданите могат да отправят питания и предложения към кмета на общината
и неговите заместници. По този
начин се скъсява дистанцията
между управленския екип, Общинска администрация и местната общност. Основната цел на
практиката е да засили ролята
на гражданското общество при
вземането на важни решения.
Практиката позволява на гражданите, както от града, така и от
селата на общината директно да
взаимодействат с кметския екип
при разрешаването на проблеми, отправяне на предложения
и оказване на помощ при комуникацията с други държавни институции“.

Навръх 7 април – Международния ден на здравето и Деня на здравния работник, който се
отбелязва в България, филиалът на „Спешна медицинска помощ“ при „Медицински център –
1 – град Генерал Тошево“, получи чисто нова и напълно оборудвана линейка Peugeot. Специализираното превозно средство пристига като част от модернизацията на спешната медицинска помощ в цялата страна.
Санитарният автомобил е предоставен по договор на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001
„Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Бройката на предоставените автомобили на
спешна помощ в цялата страна по този проект вече надмина 280. Всички линейки са оборудвани с най-модерната медицинска апаратура и имат 5 години гаранция.
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„БСП за България“ е първа политическа сила в община Окончателни резултати
Генерал Тошево, събирайки 30,48% от вота на хората от изборите на 4 април

В средата на миналата седмица Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от парламентарните избори, провели се
на 4 април в България. При
100% обработени протоколи
ситуацията в община Генерал
Тошево е следната:
Брой избиратели по списъци – 12 982
Брой гласували според подписи от протоколите – 5 596
Брой действителни гласове
– 5 403
Резултати по общ брой получени действителни гласове
в протоколите на всички секции в община Генерал Тошево:

1. ВМРО – 144;
2. „Ние, гражданите“ – 7;
3. Български национален
съюз – БНД; 1;
4. „БСП за България“ –
1 647;
5. „Възраждане“ – 109;
6. АБВ – 16;
7. „Атака“ – 63;
8. Консервативно обединение на десницата – 7;
9. ДПС – 284;
10. Българска прогресивна
линия - 7
11. „Демократична България“ – 145;
12. „Възраждане на Отечеството“ – 12;
13. Движение „Заедно за

промяната“ – 4
14. „Българско национално
обединение - БНО“ – 125;
15. Партия „Нация“ – 0;
16. Партия МИР – 1;
17. „Граждани от Протеста“
– 2;
18. „Изправи се! Мутри
вън!“ – 195;
19. „Глас Народен“ – 16;
20. „Движение на непартийните кандидати“ – 22;
21. „Републиканци за България“ – 148;
22. Партия „Правото“ – 4;
23. „Благоденствие-Обединение-Градивност“ – 14;
24. „Патриотична коалиция
- ВОЛЯ и НФСБ“ – 209;

25. Партия на Зелените – 4;
26. „Общество за Нова България“ – 3;
27. „Български съюз за директна демокрация“ – 4;
28. ГЕРБ-СДС – 1 198;
29. „Има такъв народ“ –
938;
30. „Пряка демокрация“ –
64;
Не подкрепям никого – 64;
Разпределението на действителните гласове в процентно отношение, поставя „БСП
за България“ на първо място в община Генерал Тошево с
30,48%. На второ място е коалицията ГЕРБ – СДС с 22,17%,
а трета е партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ с 17,36%. След тях се
нареждат: ДПС с 5,26%, „Патриотична коалиция – ВОЛЯ и
НФСБ“ с 3,87% и „Изправи се!
Мутри вън! с 3,61%.
Данните от 100% обработени протоколите от секционните избирателни комисии в област Добрич сочат, че с найвисок резултат е коалицията
ГЕРБ – СДС с 27,49%, втори
резултат има „БСП за България“ – 19,33%, „Има такъв народ“ събира 16,86% от вота на
гражданите, ДПС – 8,43%, Демократична България – 5,52%
и „Изправи се! Мутри, вън!“ –
4,56 %. Всички останали участници са с резултат под 4%.

В предишния брой на вестник „Добруджански глас“
публикувахме
междинните изборни резултати за новите народни представители при обработени 72,35%
от предадените протоколи в
страната. В средата на миналата седмица от Централната избирателна комисия обявиха официалните данни при
100% обработели протоколи.
Те показват, че в 45 Народно
събрание ще има шест партии. Новият парламент ще
бъде много шарен, като създаването на правителство ще
е трудно, но това беше ясно
още на същата вечер на изборния 4 април.
По данни от протоколите на 4 април са гласували
3 254 899. Това прави избирателна активност 49.88%.
Най-много гласове получава коалицията ГЕРБ - СДС
- 26.18%, формирани от
837 671 гласа. Втората позиция е за проекта на Слави Трифонов „Има такъв народ“ (17.66%), подкрепен от
564 989 избиратели. „БСП за
България“ е трета с 15.01%.
ДПС има четвърти резултат с
10.49%, като успя да измести „Демократична България“
(9.45%). Коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ е с резултат 4.72% и е последната,
която ще има депутати.

Извън народното събрание
остава ВМРО с 3.64%. Подкрепеният от Васил Божков
проект БНО е събрал 94 477
гласа и е на осмата позиция
с 2.95%, а партия „Възраждане“ е девета с 2.45%. Въпреки рекордните разходи от
всички партии за агитация
коалицията „Воля“ - НФСБ е
едва десета със 75 921 гласа, или 2.37%. Партията на
бившия втори в ГЕРБ Цветан
Цветанов „Републиканци за
България“ е спечелила симпатиите на едва 42 052 души
(1.31%), което все пак ѝ гарантира държавна субсидия.
При това положение ГЕРБ
- СДС ще има 75 депутати в
парламента. Но това означава и с 20 по-малко, отколкото
след предишните избори. С
първото си явяване на избори партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото народно събрание. От партиите
в предишния парламент само
ДПС ще има повече депутати
- 30, или с 4 повече. „Демократична България“ вкарва
в парламента 27 представители, а Коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ ще има
14 депутати. За сформиране
на стабилно правителство е
нужно гарантирана подкрепа
от поне 121 депутати.

Кои са новите народни представители от област Добрич
Централната избирателна комисия обяви с решение
2428/8.04.2021 окончателните резултати от изборите
на 4 април и разпределението на мандатите между шестте партии, които влизат в 45
Народно събрание. Те са разпределени по следния начин:
„БСП за България“ – 43 мандата, ДПС – 30, „Демократична България“ – 27, „Изправи
се! Мутри, вън!“ – 14, ГЕРБСДС – 75, „Има такъв народ“ –
51. Със същото решение ЦИК
обяви разпределението на
мандатите на партиите и коалициите по многомандатни

изборни райони. За Осми Добрички многомандатен избирателен район, два мандата
получава ГЕРБ-СДС, с по един
мандат са „БСП за България“,
„Има такъв народ“, ДПС и
„Демократична България“.
Кои са новите народни
представители от 8 Добрички МИР:
Деница Сачева (ГЕРБ-СДС)
– Родена на 2 ноември 1973
г. По образование е магистър по здравен мениджмънт
от Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Бургас
и магистър по връзки с обществеността от Факулте-

та по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава
бакалавърска степен по социална педагогика от Югозападния университет „Неофит
Рилски“ – гр. Благоевград. От
2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на
труда и социалната политика. В периода май 2017 – декември 2019 г. е заместникминистър на образованието и
науката.
Красимир Николов (ГЕРБСДС) – Роден на 29 януари
1976 г. Магистър по “Соф-

туерни технологии, ръководител информационни и комуникационни технологии и
системи за управление, компютърен специалист”.
Мая Димитрова („БСП за
България“) – Родена на 9 септември 1966 г. Завършила е
Технически университет – Варна със специалност „Машинен инженер“, Икономически
университет – Варна със специалност „Икономика и мениджмънт“, има и юридическо образование. От ноември
2019 г. е председател на Общинския съвет.
Дилян Господинов („Има

такъв народ“) – Роден на 17
декември 1978 г. Средното
си образование завършва в
ЕГ ”Гео Милев” в Добрич. Бакалавър “Социални дейности”, магистър “Международни икономически отношения”
от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. От 2006 г. е управител
на фирма за международна
търговия.
Д-р Хасан Адемов (ДПС) –
Роден на 24 януари 1953 г.
През 1979 година завършва Медицинския университет във Варна и специализира анестезиология и реанимация. Хасан Ахмед Адемов

е български политик, народен представител от парламентарната група на ДПС в
38-ото, 39-о, 40-о, 41-вото,
42-рото, 43-то и 44-то народно събрание и министър на
труда и социалната политика
(2013 – 2014 г.)
Албена Симеонова („Демократична България“) – Родена
на 27 юни 1964 г. Завършила
е СУ „Св. Климент Охридски”,
със специалност биология и
химия. По-късно специализира Агроекология и Управление на околната среда в САЩ,
но вече 20 години живее в гр.
Никопол.

Приета е методика в Програмата срещу
безработицата, над 250 000 лв. са за област Добрич

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта за настоящата 2021 г.
днес – 08.04.21 г., в Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Комисията
по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието
бе председателствано от Румен
Русев – ВрИД областен управител, който започне членовете
на комисията с разпределените
средства за област Добрич за
настоящата година. Средствата, които са разпределени са в
размер на 253 527 лв., отбеляза Русев, като подчерта, че съгласно методиката в разпределението тежест оказват средните месечни нива на безработица. „Разчетената сума е за
осигуряване заетост на 53 лица при 8-часов работен ден за 6
месеца“ – поясни Северина Савова – представител на Дирекция „Регионална служба по за-

етост“ – Варна, и припомни целевите групи, които имат право
да бъдат включени в програмата за заетост.
Жанета Белчева от дирекция „Бюро по труда“ представи
разпределението на броя заети
лица по общини на основание
процент безработица. Съгласно
разпределението се дава възможност по общини за наемане
на следния брой лица за шест
месеца на пълен 8-часов работен ден, както следва – Община Крушари – 14, Община Тервел – 9, Община Генерал Тошево 8, Община Шабла – 5, Община Каварна – 4, Община Балчик
– 4, Община Добричка -3, Община град Добрич – 2, и Областна
администрация – 4. Р. Русев заяви, че Областна администрация Добрич се отказва в полза
на общините, при което Ж. Белчева заяви, че 4-те бройки ще
се разпределят между първите

четири общини – Крушари, Тервел, Генерал Тошево и Шабла,
където могат да предложат увеличение на наетите с по един
човек повече от първоначално
посочените.
Членовете на Комисията одобриха така предложеното разпределение, както и методика,
по която да се извърши изготвяне и оценка на регионална
програма за заетост на Област
Добрич за 2021 г. Избрана бе и
работна група, която да изготви проект, който да се разгледа и гласува на последващо заседание на Комисия по заетост.
В срок да 20.04.2021 г. проектът за регионална програма
за заетост на област Добрич за
2021 г. трябва да бъде представена в Министерство на труда
социалната политика.
Източник: пресцентър на
Областна администрация –
Добрич

През последната седмица строителни работници извършваха ремонтни дейности по фасадата на лятното кино откъм парка в града. Лицевата част на съоръжението беше силно компрометирано, като на места големи части от мазилката липсваха. Строителните работници
извършиха шпакловка и замазка, както и други дребни ремонтни дейности. В близките дни отремонтираната част от фасадата ще бъде изцяло боядисана.
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Въпреки всички ограничения,
наложени в цялата страна във
връзка с разпространението на
коронавируса, в ЦПЛР – Център за
работа с деца в град Генерал Тошево, се твори и работи с желание и удоволствие. През последните седмици децата от различните класове и школи имаха най-различни и все интересни занимания,
които да осмислят свободното
време между онлайн обучението.
В школа „Палитра“ децата направиха уникален макет на кораб (който виждате на снимката).
В клуб „Творилница“ пък малките
ученици имаха за задача да направят у дома кукли за куклен театър
и сами да режисират и изиграят
постановката с подходящи декори
и украшения. Всички се справиха
отлично и вече чакат следващите
предизвикателства, които педагозите са подготвили.

Кратки новини
Кражба на селскостопанска продукция е извършена от неизвестни от стопански имот в село Писарово, община Генерал Тошево. В имота е проникнато чрез взлом. Сигнал за престъплението е подаден в полицията около 15:00 часа на 2 април. По
данни на тъжителят са задигнати 14 чувала със семена слънчоглед и 6 чувала във семена царевица. По случая е образувано
досъдебно производство.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево наложи мерки за неотклонение „Задържане под стража“ на петима афганистански
граждани от които двама непълнолетни, но съзнаващи и ръководещи постъпките си, за незаконно преминаване през границата на страната без разрешение и не през определените за това места.

* * *

На 10 юни в Генерал Тошево ще се отбележат две дати от изключително важност за аграрната ни наука – 80 години от началото на аграрната наука в Добруджа и 70 години от създаването на Добруджанския земеделски институт. За юбилейния празник „70 години с поглед в бъдещето” ще има ден на отворените врати в института в Генерал Тошево със специална програма.

Учениците се връщат в класните стаи по стария график Нови стикери за ГТП от юли
Частично вече е възстановен присъственият учебен процес. Това се случи от понеделник, 12 април. На последния
брифинг във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция от COVID – 19,
на Министерството на здравеопазването в края на миналата седмица, образователният министър Красимир Вълчев

обяви, че ще бъде продължено
следването на графика, който
беше прекъснат на 22 март.
Така в класните стаи присъствено влизат 7, 8 и 10 клас.
След това, ако ситуацията позволява, от 26 април в училище
се връщат 5, 9 и 12 клас, които приключват по-рано учебната година в средата на месец
май. Останалите се връщат в

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във формирования на Сухопътните войски
Със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
Военно формирование		
Брой
в. ф. 24150 - Стара Загора 3
в. ф. 54230 - Стара Загора 4
в. ф. 48430 - Стара Загора 8
в. ф. 44200 - Стара Загора 4
в. ф. 54140 - Стара Загора 2
в. ф. 52590 - Ямбол		
6
в. ф. 54100 - Ямбол		
9
в. ф. 38220 - Плевен		
4
в. ф. 34840 - Карлово		
23
в. ф. 44370 - Карлово		
12
в. ф. 42000 - Карлово		
12
в. ф. 38640 - Казанлък		
12
в. ф. 54890 - Казанлък		
11
в. ф. 26400 - Благоевград 5
в. ф. 56040 - Благоевград 30
в. ф. 54990 - Враца		
10
в. ф. 28330 - Смолян		
20
в. ф. 24620 - Свобода		
10
в. ф. 42600 - Мусачево		
10
Срок за подаване на заявленията до 23.04.2021 г. Повече
информация може да получите от офиса за военен отчет към
общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от формулярите и
подробностите за кандидатстване са изложени във Военно
окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664
764 и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

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. Винетки се продават и от Български пощи –
във всички клонове на станцията в страната.

учебните заведения от 17 май,
включително 7 клас. Графикът
обаче остава пожелателен.
Възстановяват се и практическите занятия във ВУЗ-овете и дуалната форма на обучение. Красимир Вълчев подчерта, че има шанс да се възстанови напълно учебният процес
благодарение на ваксинацията
още в края на тази година. Спо-

ред думите му вижда се, че при
ваксинираните учители заболелите са четири пъти по-малко и то защото не е изтекъл периодът, който се изисква за защита от препарата. В момента
заразените в системата са около 500, но тази бройка е много по-малка от ноември и декември, когато имаше пикови
стойности.

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 22.04.2021 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 22.04.2021 г. в Център за услуги и информация ет.1 в
Административната сграда на Общинска администрация гр.
Генерал Тошево;
Търгът ще се проведе на 23.04.2021 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.

От 12 юли 2021 г. собствениците на всички автомобили, които успешно преминат
годишния си технически преглед (ГТП) ще получават нов
вид стикери за екологична
група. Това съобщи директорът на Изпълнителна агенция
“Автомобилна администрация“ (ИААА) Бойко Рановски. В София, както и в други големи градове и общини,
в дни със замърсен атмосферен въздух, ще могат да се налагат ограничения за движение в определени зони на коли с по-ниска екологична категория. Екологичните групи
са 5. В петата са електрическите и хибридните, най-малко замърсяващите автомобили. Новият стикер ще оскъпи
ГТП, но не би трябвало цената
да се повиши повече от 5-10
лева.

Групата се определя в зависимост от отделяните по време на ГТП емисии (на дизеловите се измерва димността),
годината на производство или
еконормата на МПС. При монтирана газова уредба се проверява и тя. В стикера ще бъде вграден чип с допълнителна информация за самия автомобил.
До края на годината пък вече ще има пряка връзка (в реално време) между компютрите на пунктовете за ГТП
с информационната система
на ИААА. Идеята и целта са
свързани с намерението техническата изправност и екологичната група на проверявания автомобил да бъдат определяни от системата. Така
ще се намали възможността
за злоупотреба в самия пункт
за ГТП.

Тъжен помен

На 20 април 2021 г. се
навършват 37 години от
смъртта на

На 20 април 2021 г. се
навършват 23 години от
смъртта на

Конкурс „Моето читалище“

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.

Димитър Николов
Василев

Липсваш ни и никога няма да
те забравим!
От съпруга Мария, син
Николай и дъщеря Силвена

Димитра Христова
Славова

Мир и покой на душата ти,
майко! Почивай в мир!
От снаха Мария

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* ТЪРСЯ кваритра в град Генерал Тошево - телефон за контакти: 0879/23 00 24
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент (110 кв.
м.) с маза, таванско помещение и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4. Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
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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80-годишен юбилей празнува НЧ „Светлина – 1941“
На 9 април НЧ „Светлина –
1941“ – град Генерал Тошево,
отпразнува своя 80-годишен
юбилей. Предвид пандемичната обстановка в цялата страна и всички забрани и ограничения, свързани с разпространението на коронавирусната инфекция от COVID – 19,
истинско празненство в културната институция, за съжаление, нямаше. Нямаше кон-

церт, нямаше и никакви други
тържествени събития. От НЧ
„Светлина – 1941“ подредиха единствено изложба, която представя развитието на
читалището през годините и
най-паметните събития в неговата история.
9 април е ден, в който трябва да се поклоним пред създателите на читалището, учредили го през далечната 1941

г. Това са Минчо Цонев, Павел
Атанасов, Йордан Илиев, Атанас Инджиев, Иван Михов, Владимир Чардаклиев, Сия Велкова, с проверителна комисия
-Тодор Михов, Владимир Чардаклиев и Иван Николов и тези които продължават делото им с чувство за отговорност пред поколенията. Това
са онези хора - истинските патриоти, будни умове и талант-

Изложбата в културната институция може да бъде разгледана от всеки при спазване на
противоепидемичните мерки.

ливи просветители, основателите на народното читалищно
дело, които не са търсили облаги за себе си, нито признания за делата си. Единственото, което истински ги е вълнувало, е духовното просвещение на българския народ и неговото израстване.
Настоящата
80-годишнина носи завета на поколения читалищни дейци, записали имената си в читалищната летопис. Читалището събира и сближава всички, които
го обичат, а чрез него всички
ние се превръщаме в частица
от българската и европейска
култура.
Вече осем десетилетия това
културно светилище е пазител
на българската духовност, образователен център и школа за
родолюбие, като особен принос за това имат Георги Шивачев, Бай Жоро, Димо Димов,
Борис Бръмчийски, Курти Велев, Стойчо Стойчев, Йордан
Великов, Любомир Чимширов,
председатели, секретари, настоятели, библиотекари, служители и членове на читалището – всички, които са вградили знанията и душата си в
това дело. Все още са живи
в паметта на всички граждани спомените за театралните
и сатирични спектакли, за хористи и артисти, самодейци и
ученици, отдали години от живота си на читалището.

„Спортбаскет ГТ“ с две загуби при най-малките
В началото на месец април
спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Генерал Тошево отново беше домакин на кръг от първенството за подрастващи на Българска федерация по баскетбол.
Този път обновената спортна
арена прие съставите на „Вихър 2002“ (Вълчи дол), „Спартак“ (Варна) и „Черноморец“
(Балчик) при момчетата до 12
години. Тези три отбора заедно с домакините от „Спортбаскет ГТ“ (Генерал Тошево)
изиграха няколко двубоя помежду си от заключителния
етап на първенството в тази
възрастова група, Зона „Добруджа“.
Важно е да се отбележи,
че срещите се провеждаха напълно законосъобразно, предвид последните мерки на здравното министерство, за забрана до края на
месец април, на провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състе-

зателен характер при колективните спортове за лица под
18 годишна възраст, с изключение на картотекирани спортисти към спортните федерации. Разбира се, турнирът по
баскетбол се проведе без публика.
Срещите бяха интересни и

емоционални за младите баскетболисти, а крайните резултати, които се получиха са
следните:
„Спортбаскет ГТ“ – „Черноморец“ 10:67;
„Спартак“ – „Черноморец“
76:40;
„Спортбаскет ГТ“ – „Вихър

2002“ 24:68;
„Вихър 2002“ – „Спартак
35:74.
Следващите двубои в град
Генерал Тошево ще се проведат на 18 април в две възрастови групи – момчета до 14
години (3 срещи) и юноши до
19 години (3 срещи).

„Спортист – 2011“ записа
нова победа в Трета лига

Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) спечели втори пролетен двубой
в шампионата на Североизточната Трета лига. Това се
случи при неделното гостуване на „Тополи 2010“ (Тополи), в срещата межда двата тима от 22 кръг на надпреварата. Успехът е и втори поред след този над „Черноломец 1919“ (Попово) и идва
със същия резултат – 2:1.
В герой за тима, воден от
треньора Димчо Филев се
превърна нападателят Росен Николов, който реализира и двете попадения за успеха на „Спортист – 2011“.
Момчетата от Генерал Тошево изиграха приличен двубой срещу равностоен съпер-

ник, като по-концентрираният отбор, направил по-малко
грешки, спечели заслужени
три точки.
Благодарение на този успех „Спортист – 2011“ събра
актив от 16 точки, изпреварвайки с 3 пункта именно тима
на „Тополи 2011“ и изоставайки на 2 точки от „Ботев“
(Нови пазар), който е на 11
място във временното класиране. След двете поредни
победи в шампионата на Трета лига обаче, за „Спортист
– 2011“ предстои доста тежка среща. На 18 април (неделя) в Генерал Тошево гостува
силния тим на „Лудогорец III”
(Разград), който в този кръг
буквално разгроми добричкия „Интер“ с 10:0.

Доза смях

Малките баскетболисти на „Спортбаскет ГТ“ в действие.

Това е снимка, направена
по сигнал на редица граждани. Мястото е горичката до старата база на „Петрол“, в близост до конната база. В момента там се е
образувало микросметище,
което за съжаление се разраства с всеки изминал ден.
Лесно може да бъде видяно
от всеки, минавайки по пътя. Всичко това е благодарение на самите нас – гражданите. Редно е, гледайки тази
сметка, да се запитаме, дали ни е приятно да живеем
в такава среда и какво послание и бъдеще оставяме на
нашите деца, които растат в
подобна мизерия…

Звъни се. Отваря тъщата.
– Здрасти, мамо, идвам ти на гости за час-два.
– А, бе, ненормалник, ти луд ли си?! Не те дишам, я си обирай крушите и да те няма!!!
– А бе Марче, стига вече с тая „война“… аман… Ей, на ти
20 лв., сипи по една ракия, направи една салата и да живеем като хората.
Тъщата сипала ракийка взела 20 лв.
– А бе, мамо, я направи една хубава вечеря, така… ето ти
40 лв. ако няма нещо в хладилника, вземи и тия 50 лв. иди
долу до магазина и купи.
Тъщата вече се усмихнала и се разтичала… слязла до магазина накупила каквото трябва, омесила баница, направила вечеря както си му е редът.
– Еее, я вземи сега тия 40 лв. иди купи студена биричка,
малко сладолед, някоя и друга пура.
Тъщата пак тича надолу. В тоя момент звъни мобилния на
нашият човек:
– Алоооо, милоооо… даде ли пенсията на мама?
– Таман и преведох последните 40 лв. слънце, и тръгвам
към нас. Недей да готвиш – вечерял съм…

