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Дейности по
проект "Заедно
можем да
продължим“
стр. 3

По-скъпи ще са
козунаците за
Великден
стр. 2

Приключи ремонтът на улица „Васил Априлов“

В първите дни на месец
април окончателно приключи ремонтът на улица „Васил
Априлов“ в град Генерал Тошево. Мащабните рехабилитационни дейности по трасето започнаха още през месец
септември миналата година и включваха изграждането
на канализация и подмяна на
водопровод в частта от улица
„Трети март“ до улица „Асен
Златаров“. Сега с полагането

на асфалтовата настилка, беше сложен край на строителните работи.
Още през миналата година
битова канализация по улица
„Васил Априлов“ беше изградена в частта от улица „Венко
Савов“ до улица „Трети март“.
Бяха положени канализационни отклонения, които стигаха до границите на имотите.
След подаване на заявления
живущите на улицата можеха

да се включат към градската
канализация.
Изключително важен момент от този инфраструктурен проект е подмяната на
магистрален водопровод, която също беше извършена през
миналата година. Това се случи в частта между улиците
„Трети март“ и „Асен Златаров“. С полагането на нов водопровод, бяха подменени и
всички домови отклонения на

Ето така изглежда напълно рехабилитираната улица „Васил Априлов“ в града.

живущите по улицата. Дължина на водопровода е 525 метра.
След като приключиха дейностите по полагане на канализация и водопровод по споменатите трасета, трябваше
технологично време за да слегне земната маса върху изкопите, като това съвпадна и с
настъпилия зимен сезон. Сега, при първа възможност и
хубавото време, улица „Васил
Априлов“ беше цялостно асфалтирана, а в частта на подмяната на водопровода, беше
извършено възстановяване на
асфалтовата настилка само
върху изкопа. В частта до улица „Венко Савов“ пък бяха положени нови бордюри.
Общата стойност на обекта
за изпълнение на дейностите – изграждане на битова канализация и подмяна на водопровод е в размер на 396 293.
62 лв. с ДДС, като средствата
са от общинския бюджет.
С реализиране на дейностите, много домакинства вече
се включиха битовата канализация на улицата, като по този начин се възползват от подобреното качеството на услугата от ВиК оператора за
предоставяне на чиста питейна вода. Сега с асфалтирането на улицата се подобрява и
облагородява и инфраструктурата в централната част на
града, което е прави по-приветлива и достъпна.

Акция по залесяване по време на Седмицата на гората

На 6 април в град Генерал
Тошево се проведе поредната
акция по залесяване. Инициативата е на Държавно горско
стопанство – Генерал Тошево
по повод Седмицата на гората, която традиционно се отбелязва през първата седмица на месец април. В кампанията на ДГС се включиха Община Генерал Тошево, Районното
полицейско управление в града и деца от ДГ „Пролет“.
Този път мястото на залесяване беше детската площадка
между улиците „Христо Минчев“ и „Иван Вазов“, като пространството беше облагородено с 30 различни вида фиданки, осигурени от разсадника на
ДГС – Балчик. Акцията съвпадна и с 30-годишнината от основаването на програма LIFE на
Европейския съюз, която предоставя финансиране на проекти за опазване на околната
среда, природата и климата.
В инициативата много активно се включиха децата,
които с радост засадиха няколко фиданки. Специалистите от горските стопанства пък

им разказаха за живота на едно дърво и грижите, които
трябва да се полагат за неговото развитие.
Двете добруджански стопан-

ства – ДГС – Генерал Тошево и
ДГС – Балчик активно участват и в други големи проекта
на програма Life на Европейския съюз, като съсредоточа-

ват действията си по възстановяване и подновяване на защитните горски пояси на своята територия, които дават облика на района.

"Живот
на хиляди
километри от
дома…“
стр. 4
„Битката за Добруджа“

Експертиза: Има недопустимо
висок здравен риск при
добива на газ в Добруджа

Продължава от предния брой
„Налице е реална
предпоставка за формиране на недопустимо
висок здравен риск“. Това показва здравно-екологична експертиза по
делото на „Русгеоком
БГ“ срещу Регионалната инспекция по околна
среда и води във Варна
(РИОСВ). Фирмата-инвеститор обжалва решението, с което не е одобрено инвестиционното
й предложение за проучване и добив на газ в
четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“,
„Калина“ и „Рогозина
изток“ на територията
на област Добрич.
В следващите редове ще ви представим извадка от протоколите по
11-ото заседание по делото, което се проведе
на 19 април 2021 година. То предизвика много
сериозен медиен отзвук
и широк граждански интерес.
Юристите на инвеститора по делото пледираха пред съда да бъде
освободено вещото лице
д-р Димчо Томов, извършил здравно-екологичната експертиза, и да
бъде заменен с друг. Доводът е, че „не е даден
отговор на поставените
към експертизата задачи“. Съдът не се съобрази с искането. В продължение на близо 5 часа,
вещото лице отговаря
на въпросите на страните и съдията-докладчик.
След изчерпване на въпросите, експертизата
беше приета.
Според здравно-екологичната експертиза,
за азотните окиси се оч-

аква „надвишаване на
средночасовата норма
за опазване на човешкото здраве до 4,77 пъти и ще са налице многократно повече случаи
на превишавания над
допустимите 18 пъти за
1 година при определени метеорологични условия“. Очаква се и превишаване и на алармения праг за концентрациите на азотни окиси,
което не трябва да става за повече от 3 часа.
Според д-р Димчо Томов, той ще бъде надвишен в някои случаи повече от два пъти за повече от 3 часа.
Вещото лице е предположило, че фактическите концентрации
на замърсяванията ще
са по-високи от предвиденото в доклада за
оценка
въздействието върху околната среда (ДОВОС). А „мерките за предотвратяване
и ограничаване на значителните
последици
за човешкото здраве, са
недостатъчни“. Според
експертизата са възможни „късни проявления на въздействия на
токсико-химичен фактор върху водите, които
могат да формират повишен риск за населението“. Документът не
изключва и радиоактивно замърсяване, както и
увеличаване на здравния риск в дългосрочен
аспект при някои аварии.
Mатериал на Свилена
Велчева, публикуван на
19/04/2021 на сайта на
Сдружение „Обществен
център за околна среда
и устойчиво развитие“ –
www.ecovarna.info.

Предстоящи събития

♦♦ На 17 април (неделя) от 10:30 часа на площад
„Бялата лястовица“ в град Генерал Тошево ще
се проведе поредното издание на фолклорния събор „Цветница“, с участието на самодейни състави от цялата община.
♦♦ На 24 април (неделя) от 14:00 часа в лятното кино на града ще се проведе Великденско надсвирване с участието на орк. „Извор“
(Добрич), „Еделвайс“ (Силистра), „Лира“ (Добрич), „Лозница“ Генерал Тошево), „Клименто фолк“ (Добрич), Школа „Великов“ (Силистра) и Школа „Светлина“ (Генерал Тошево);
В акцията по залесяване се включиха представители на местната власт, служители на РУ – град
Генерал Тошево и много деца.

♦♦ През месец април – Седмица на детската
книга;
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Приятели на птиците в СУ „Никола Й. Вапцаров“ СИДП съветва да се
купуват дърва още сега

Освен Денят на шегата, 1
април е и Международния
ден на птиците. Това е един
от най-старите празници от
екологичния календар. Решението за обявяването му за
специална дата е прието на

6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита
на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от мащабни събития,
чрез която хората заявяват

своята загриженост и призовават за опазването и съхранението на дивата природа на
планетата Земя.
На 29.03.2022 г., в присъствието на представители на
Българското дружество за за-

Забавните игри на открито бяха част от образователния урок.

щита на птиците /БДЗП/ в област Добрич Д. Милтиядев, Д.
Стоянов и Р. Йорданова – директор на СУ „Никола Й. Вапцаров“, се проведе иновативен урок с учениците от четвърти клас на учебното заведение. Темата на откритото
иновативно занятие проведено в беседката на училището
беше „Приятели на птиците“.
Образователните игри и
различни дейности, в които се
включиха учениците им дадоха възможност да се докоснат
до света на птиците и да осъзнаят важната им роля в екосистемата, връзката им с човека. Разбраха, че ежедневното полагане на грижи за опазване на биоразнообразието е
от съществено и важно значение. Вярваме, че когато познаваме техният свят, ние можем да опазим видовото разнообразие за бъдещото поколение и да си помогнем
взаимно, защото природата –
това сме ние.
СУ „Никола Й. Вапцаров“

Слагаме на трапезата по-скъп козунак за Великден

Двойно по-висока ще бъде
цената на козунаците за Великден тази година в сравнение с миналата, прогнозира Тошко Няголов – производител на хляб от град Генерал Тошево и председател
на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите. Очаква се за обичаното от всички сладко изделие да платим
между 4 и 10 лева за 500 грама. Най-обикновеният козунак с локум ще е 4 лева, а цената за такъв с още екстри ще
е нагоре. Възможно е различните производители да предложат и още по-скъп продукт,
над 10 лева.
„Специалното брашно за
козунак е по-скъпо от обикновеното хлебно и сега то е с
80% по-скъпо от миналата година – от 710-730 лв./тон, сега се продава за 1200 лв./т.
Поскъпнали са и всички продукти, които традиционна се
влагат в козунака“, заяви Тошко Няголов и допълни, че локумът например миналата година производителите са ку-

пували за 1.80 лв./кг., а сега
струва 4 лв./кг., което е завишение със 120%.
„Всеки прави различни пълнежи, но сушените плодове,
ядките, шоколадът също са поскъпи. Както знаем, горивата
скочиха над 3 лева, цената на
тока е много висока. Въобще
има ли нещо, което не е поскъпнало с пъти?“, пита производителят.
Това важи и за олиото, което най-често се влага в сладкиша. При 2.00 лева за литър

преди година, сега виждаме
цени около 6 лева. Свинската
мас, която се комбинира като мазнина при производството на козунак, също е три пъти по-скъпа. Пекарите, които
влагат маргарин, също го купуват на по-високи цени – от
2.50 лв./кг. сега той е около
6.00 лв./кг.
Качественият козунак пък
може да се окаже лукс за голяма част от българите. Става дума за този, който е с живи яйца, мляко прясно, суше-

През тази година българинът ще яде по-скъпи козунаци за
Великден.

Кратки новини

Трима турски граждани са
заловени в землището на село Кардам от служители на Гранична полиция. Те са преминали държавната граница на Република България без разрешение на надлежните органи на
властта и не през разрешените
за това места. Сигнал за инцидента е подаден в Районното управление на МВР в Генерал Тошево на 2 април около 06.50 часа. Два часа по-рано тримата са
задържани в района на гранична пирамида.

* * *

18-годишен афганистанец се
е опитал да излезе от България
през ГКПП Кардам, скрит под полуремарке на товарен автомобил с молдовска регистрация.
Младежът е бил заловен от служители на Граничното полицейско управление в Генерал Тошево. Той се е пробвал да мине
границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта. Нелегалният мигрант е намерен под полуремаркето на 3 април, около 10.00 часа. По-късно е подаден сигнал в
РУМВР Генерал Тошево.
Афганистанецът е задържан
с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е бързо производство.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с раздел III – Пожарна и аварийна безопасност от Наредба 1 поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Генерал Тошево и във връзка с превенция по усложняване на пожарната обстановка и недопускане на запалвания
и пожари на територията на община Генерал Тошево, през пролетния сезон на 2022 г., нареждам:
1. Кметовете и кметските наместници на населените места в общината да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в населените места през пролетния сезон и пролетното почистване като:
- определят и обезопасят, чрез заораване местата за изхвърляне на растителни отпадъци;
- съвместно с отговорниците по райони от ВиК
да проверят, обозначат и подготвят за ползване
при необходимост противопожарните хидранти и
водоеми;
- при възникване на пожари своевременно да
бъде подадена информация до РС „ПБЗН“ – Генерал Тошево, чрез единния телефон за спешни повиквания 112 и на дежурния в РС „ПБЗН“ – Генерал
Тошево телефон 05731/22 34.
2. В срок до 20.04.222 г. ръководителите на
обекти, фирми, земеделски кооперации, учреждения, домоуправителите и гражданите да организират почистване на сухата тревна растителност и

ни плодове и ядки. Цената му
може и да надхвърли 10 лева
за половин килограм. Тошко
Няголов сподели, че специално той ще гледа неговият козунак да е под тази стойност.
Производителят
добави
още, че както всяка година в
магазините ще има и по-евтин
продукт – сладък хляб, който тук идва от Русе, от В. Търново и други градове: „На него само името му е козунак,
защото той е без живи яйца,
без добавки, само хляб с подсладител. Но много от хората
търсят просто да сложат нещо
на масата и да спазят традицията, всеки според възможностите си“.
Според браншовикът определено тази година в условията на инфлация ще се продаде много по-малко козунак. И
ако миналата година хората
са купували по два-три козунака, много от тях тази година ще вземат по един, колкото
за традицията.
По материали на
областните медии

Поскъпването на битовата
газ увеличава броя домакинства в област Добрич, които
се ориентират към отопление
на твърдо гориво. Председателят на УС на Североизточното държавно предприятие
Веселин Пенчев препоръча
на хората от Североизтока да
си набавят дърва сега, а не да
чакат първите студени дни.
Директорите на горските
и ловни стопанства на територията на СИДП продължават срещите с кметовете на
населени места, за да може
по-бързо да бъдат направени
списъци на желаещите да получат дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023.
Това стана ясно по време на
събиране на директорите на
териториални поделения с
ръководството на предприятието и членовете на УС.
От стопанствата отчитат, че
до сега са получени незначителен брой списъци и индивидуални заявки, които са удовлетворени веднага. В момента всички поделения разполагат с дърва за огрев и от ръко-

водството на предприятието
призовават хората да не чакат есента, а сега да заявят
нужните им количества. Според директорите на стопанствата много от хората, които се топлят с дърва по селата
са с ниски доходи и чакат да
получат ваучерите си от социалните служби. За съжаление
средствата се изплащат през
септември, а по това време
започват да се завръщат и работещите в страни от ЕС, което води до натрупване на много заявки и удовлетворяването им в срок е трудно.
Председателят на УС на
СИДП Веселин Пенчев обясни,
че цената на която се предлагат дървата за огрев от стопанствата и тази в складовете
по чл. 206 от ЗГ ще бъде една
и съща и няма защо да се чака
откриването на складовете.
Към момента пространствения кубик в 18 подразделения на предприятието е средно 55 лева без ДДС от временен склад в гората, а наетият транспорт е 25-27 лв. на
пространствен кубик без ДДС.

Проверки за пропаднали
площи със зимна рапица
От миналата седмица в Добричкия регион се правят огледи на полета със зимна маслодайна рапица след сигнали
за пропаднали площи заради
ниски температури през зимата, съобщиха от областната
дирекция „Земеделие“.
През тази стопанска година
масивите с маслодайната култура в областта достигат 69
870 декара. В земеделската
служба са подадени седем заявления от стопани за провалени посеви като експерти вече правят проверки на терен.
Около 90 на сто от масивите с рапица в Добричка област
са в добро състояние, информират от областната дирекция след първото общо обследване на площите в нача-

лото на пролетта. Експертите оценяват като незадоволително състоянието на 10 на
сто от полетата, в които посевите са много редки и са поникнали неравномерно. Поради трайното засушаване до
началото на миналия октомври, което въобще е характерно за последните години, част
от рапицата поникна много
късно, не успя да влезе в необходимата фенофаза за презимуване и в студеното време
някои посеви пропаднаха, поясняват специалистите.
Повечето масиви с маслодайната култура са чисти от
плевели, сред посевите не са
установени болести с фитопатогенен характер, обобщават от земеделската служба.

ЗАПОВЕД
горимите отпадъци покрай жилищните, стопанските, животновъдните, промишлените и други сгради.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става
само на определените за целта места (контейнери
за смет и др.), като се забранява запалването им.
4. Допуска се по изключение, изгаряне на сухите треви и отпадъци при спазване на следните изисквания:
- горимите отпадъци и сухата тревна растителност се изнасят извън територията на стопанските дворове на разстояние не по-малко от 50 м. от
жилищни, стопански и други сгради, помещения и/
или райони за съхраняване на груб фураж и горски насаждения;
- на мястото на изгаряне се осигурят подръчни
уреди за пожарогасене и постоянно наблюдение
до пълното изгаряне на отпадъците;
- паленето да става само при тихо време, през
светлата част на денонощието;
- след изгаряне на отпадъците, огнището да се
загаси с вода или затрупа с пръст.
5. Забранява се палене на сухите треви с цел почистване на пасища, паркове и други площи и земи.
6. Ръководителите на земеделски кооперации,
арендатори и ползватели на селскостопански земи
да поддържат в техническа изправност и готовност
пожарогасителните средства, като в случай на пожар да се включат в гасенето му.
7. Ръководителите на обекти да проверят със-

тоянието на противопожарните хидранти, противопожарните депа и водоеми и да вземат мерки за
отстраняване на неизправности ако има такива.
8. Началникът на ВиК район Генерал Тошево:
- да представи в Община Генерал Тошево и РС
„ПБЗН“ – Генерал Тошево, информация за броя,
местоположението и техническото състояние на
противопожарните хидранти за всяко населено
място – в срок до 10.05.2022 г.;
- при въвеждане на режим за водопотребление
и спиране на водоподаването в населените места
от общината, поради аварии, незабавно да уведоми по съответния ред дежурния в РС „ПБЗН“ – Генерал Тошево на телефон 05731/22 34.
9. Служителите на Държавно горско стопанство
– Генерал Тошево, съвместно с кметовете на населени места и кметските наместници да организират осигуряване на необходимите подръчни средства за пожарогасене, които да ползват при ликвидирането на възникнали горски и полски пожари.
10. Забранява се опалване на сухите треви покрай пътищата, полезащитни пояси и гори.
11. Физическите и юридическите лица са длъжни да не създават условия и предпоставки за възникване и разпространение на пожари.
За неизпълнение на заповедта да се прилагат
административно-наказателни мерки от служителите на РС „ПБЗН“ – Генерал Тошево.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево
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„Заедно можем да продължим“

Считано от 01.04.2022 г.
предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие на деца от 0
до 7 години, психологическа
подкрепа и консултация на
бъдещи и настоящи родители
и формиране и развитие на
родителски умения по проект № BG05M9OP001-2.0040012-C01 „Заедно можем да
продължим”, ще се провеждат в консултативните центрове, находящи се в детска
градина с. Василево и детска
градина „Пролет“ гр. Генерал
Тошево. Към настоящият момент екипа от специалисти
( педиатър, медицинска сестра, психолог, юрист, гинеко-

лог, социален работник и медиатори) продължава да осъществява своите дейности по

предварително изготвен график индивидуално, дистанционно чрез онлайн плат-

форми, телефонни връзки,
социални мрежи и посещения на терен.
От 01.02.2022 г. с ново работно време в консултативният център, ситуиран в детска
градина „Пролет“ гр. Генерал
Тошево, е социалният работник. Същият е на разположение от 8:00 часа до 17:00 часа за консултации с потребителите на проекта.
Предвижда се специалистите от мобилния екип да
предоставят индивидуални и
групови беседи и в по-големите населени места в общината, с оглед пълен обхват на
уязвимите групи и превенция
на социалното изключване.

„Спортист 2011“ със загуба и от „Спартак 1918 II“
Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) претърпя пето поредно поражение в шампионата на Североизточната Трета лига. Възпитаниците на треньорите
Станимир Йорданов и Даниел Лазаров отстъпиха при домакинството си на „Спартак
1918 II” (Варна) с 1:4, като по

този начин не успяха да прекъснат негативната серия от
загуби, които се натрупаха в
последно време.
За съжаление срещата с
варненци започна доста тежко и още до 12-та минута на
двубоя гостите вече водеха с
2:0. Бързите попадения изцяло объркаха игровите плано-

ве на нашите момчета и разбиха играта им. Въпреки това
те се опитаха да изнесат топката и да организират добри
атаки, но те бяха безплодни.
Може би заради злощастния
развой на събитията футболистите на „Спортист 2011“
направиха много грешки и в
двете фази на играта през

първото полувреме. При една
такава падна и трето попадение за „Спартак 1918 II”, което тотално уби всякаква интрига на терена.
През второто полувреме домакините заиграха малко поспокойно и освободено, разбирайки че така или иначе
няма какво повече да загубят. Гостите от Варна пък се
дръпнаха в своята половина
и видимо намалиха оборотите. Това позволи на Деян Иванов да намали резултата на
1:3 с почетно попадение, паднало след разбъркване в наказателното поле на „Спартак 1918 II”. Малко след гола
пред „Спортист 2011“ се откри още един шанс за гол, но
той не беше оползотворен. За
сметка на това варненци оформиха крайното 4:1 в тяхна
полза след нова грешка на нашите момчета при изнасянето
на топката.
В следващия кръг – на 16
април (събота) от 16:00 часа,
„Спортист 2011“ гостува в Добрич на местния „Интер“, а на
20 април (сряда) от 17:00 часа в Генерал Тошево гостува
шуменския „Волов“ в отложена среща от първенството.

„Спортист“ не успя да победи „Албена – 97“, а „Дружба“ и
„Партизан“ загубиха в двубоите от „А“ Областна група

Отборът на „Спортист“ (Генерал Тошево) пропусна златна възможност да спечели
нови три точки в първенството на „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“. Футболистите от нашия град завършиха наравно 1:1 при домакинството си на „Албена – 97“ като по този начин
не успяха да се доближат до
местата под Топ 3, където са
най-силните тимове в групата.
Двубоят беше изцяло под
контрола на домакините, които създадоха много положения, но успяха да реализират
само едно – изравнителното в
последните секунди на срещата. От своя страна гостите
от село Оброчище имаха само
едно чисто положение и един
точен удар, който се превърна в гол още през първото полувреме. Той беше плод
на изключително груба грешка в отбраната на „Спортист“,
която беше наказана.
След попадението и през
цялото второ полувреме мом-

четата на треньора Иван Желев владееха инициативата,
контролираха играта и създаваха положения, но топката така и не влезе във вратата на съперника. Това се случи миг преди последния съ-

дийски сигнал, когато все
пак „Спортист“ се добра до
точката, но пък остана с горчивината от пропусната възможност да бъде спечелена
тази среща.
В друг двубой от групата

„Дружба“ (Люляково) допусна тежко поражение при гостуването си на „Орловец –
2008“ (Победа) с 0:6, а „Партизан“ (Василево) загуби при
визитата си на „Хр. Ботев“
(Стожер).

ПОЖАРНАТА ОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ СЕ УВЕЛИЧАВА

Предстои честването на Великденските празници. Това
събитие е свързано със събирането на големи групи хора
в църковните храмове и на други обществени места. Придвижването от домовете до църковните храмове в късните
часове е свързано с оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди, недоизгорели свещи и други запалими материали на лесно достъпни за деца места, което може да помрачи празника. По време на ритуала по празнуването на Великден се палят свещи в църковните храмове, по
домовете и обществени места, пренасят се от едно място на
друго, поставят се на горими поставки. Това повишава опасността от възникването на пожари. За да бъде и остане настроението Ви празнично РС „ПБЗН” – Генерал Тошево апелира всички граждани на общината :
1. Да не изхвърлят безразборно горящи свещи и клечки
кибрит.
2. Горящите свещи да се поставят върху негорими поставки на безопасни места, на разстояние от леснозапалими и
горими материали.
3. Да не се допуска малки деца сами да палят свещи и боравят с кибрит и запалки.
4. При посещение на църковните храмове и други обществени места, да се спазват установените противопожарни
правила.
РС „ПБЗН” - Генерал Тошево

Медицински транспорт на
болни в страната и чужбина
Извършваме специализиран транспорт на болни и трудноподвижни хора с частна линейка във Варна, страната и чужбина на
най-ниски цени!
Разполагаме с мобилна лаборатория.
Предлагаме домашно посещение от квалифицирано медицинско лице, за извършване на манипулации при нужда, предоставяме консултации за настаняване в болнични заведения.
За допълнителна информация, може да се свържете с нас на
посочените телефони: 0879/16 24 00 и 0879/16 24 01.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ трактор ЮМЗ с прикачен инвентар към него – плуг, култиватор и пръскачка. Цена по договаряне (село
Къпиново). Телефон за връзка: 0894/43 64 01.
* ПРОДАВАМ здрави бетонни колове – цена 5 лв. на брой.
Телефон за връзка: 0898/60 33 56.
* ПРОДАВАМ къща в град Генерал Тошево, в района на автогарата. Състои се от 3 стаи, кухня, антре и втора пристройка от стая, кухня, баня и антре. Двор от 1300 кв. м. Подлежи на ремонт. Цена по споразумение. Телефон за връзка: 0897/22 21 80.
* ПРОДАВАМ апартамент в град Генерал Тошево, по ул.
„Опълченска“. Четвърти етаж – 3 стаи, кухня, баня и коридор. Подлежи на ремонт. Телефон за връзка: 0887/31 74 20.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* КУПУВАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево и в цяла област Добрич. Телефон за връзка:
0888/90 88 91.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за
връзка: 0893/98 95 82.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на ул. „Ал. Димитров“,
вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка: 0894/67 78 50.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
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 2022 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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Живот на хиляди километри от дома…
И през настоящата 2022 година вестник „Добруджански
глас“ ще продължи своята рубрика „Живот на хиляди километри от дома“. Колкото и да ни е трудно да се свързваме
с наши съграждани по целия свят, ние ще направим всичко възможно, дори и невъзможното, за да ви поднасяме техните уникални истории по най-интересния, вълнуващ и въздействащ начин. Огромна заслуга за това отново ще имат
нашите събеседници. 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 Емине Алибрям, която ще разкаже за
своя… „Живот на хиляди километри от дома“.

В нашето четвърто издание
на рубриката „Живот на хиляди километри от дома…“,
ще отскочим до Париж – градът на виното и любовта. Найромантичният и красив град
на света, който е притегателно място за милиони туристи
всяка година, се е превърнал
във втори дом на Емине Алибрям. Всъщност Емине живее на 20 км, от столицата на
Франция, но самата тя казва,
че реално това пак си е в Париж. Космополитният град е
толкова голям, че 20 км. представляват нищожна част от голямото цяло.
Известен като градът на любовта, градът на виното и дори градът на светлините, за
мнозина Париж е един международен метрополис. Паметниците и съкровищата му са
съхранени по-добре, отколкото където и да е било другаде по света. Но Париж е много повече от това. Той е световен град, който до голяма
степен направлява френската
икономика, третата най-развита в Европа след икономиката на Великобритания и Германия, с влияние и далеч извън Европа. Париж се радва на
много природни предимства:

разположен е от двете страни
на река Сена, в центъра на Парижкия басейн, най-голямата
Европейска низина, съставена
от седименти.
Париж получава името си от
келтското племе паризи. По
римско време градът се е казвал Лутеция, но много теории
твърдят, че градът е посветен
на богинята Изида. Когато се
спомене Париж, първата асоциация е с Айфеловата кула. Съоръжението е съставено от 15 000 стоманени секции, скрепени с 2.5 млн. нита.
Със своите 307 метра височина, кулата е най-високата архитектурна постройка в света
до 1931 г. Другото място, което всеки трябва да види е Триумфалната арка. Тя е построена в чест на всички воювали и
загинали за Франция. Имената на над 100 славни битки и
на повече от 600 генерали са
изписани върху вътрешните й
стени, а под свода лежи гробът на незнайния войн от Първата световна война. В превод
Шанз-Елизе означава „Елисейските полета“ или царството
на мъртвите. Булевардът е дълъг 1910 м. и е широк 70 м. Започва от площад „Конкорд“ и
свършва на площад „Шарл дьо

Гол“. Именно тук, на това привлекателно място живее Емине Алибрям заедно със своето
семейство вече 14 години.
Но, да се върнем към началото на нашия разговор с Емине. Питаме я защо е напуснала
родното място и получаваме
кратък отговор, който препраща към внушението за градът
на любовта Париж, там където
сега живее.
„Напуснах България през
далечната вече 2008 година.
Защо ли? Заради любов. Омъжих се, а мъжът ми се беше установил във френската столица още преди да се запознаем.
Така от любов се оказах в града на любовта. Звучи тривиално, но това е самата истина.
Сега 14 години по-късно имаме две дъщери на 11 и 12 години и сме много щастливи“,
казва Емине.
Първите стъпки в големия град за нея не са толкова трудни, тъй като съпругът и
живее там и познава добре обстановката. Всичко това и помага да преодолее културния
шок и стреса от преместването сравнително бързо. „В началото най-трудно беше да
преодолея носталгията по
семейството. Но с годините
разбрах, че това не може да
се случи. Просто се научаваш да живееш с него, носиш
го в себе си и понякога колкото и да боли, просто не можеш да направиш нищо. Това за мен винаги е било и ще
бъде най-тежкото нещо, тъй
като връзката в моето семейство е много силна и ние сме
много сплотени. За съжаление обаче вече сме пръснати
по света. Моите родители продължават да живеят в България, в село Йовково. Но 14 години по-късно бих казала, че
носталгията само се засилва
и става по-болезнена“. Емине
разказва, че с годините вижда
как дъщерите и също започват
да разбира значението на тази дума. Те са родени и израснали във Франция, но въпре-

ки това се натъжават за родното място на своята майка.
За своите баби и дядовци. „В
детската градина те виждаха как другите деца ги взимат техните баби или дядовци и се натъжаваха, защото
виждат своите само веднъж
в годината“, допълва Емине.
Питаме я задължителния въпрос – мислила ли е за връщане в България и отговорът
не ни изненадва: „Да мисли-

Емине Алибрям

ла съм и често съм искала да
се прибера. Но всеки път си
давам сметка, че вече имам
деца, които растат и тяхното бъдеще е много по-важно
от моите желания и душевни терзания. Всяка година
се прибираме в Генерал Тошево. Всички се радваме, че
градчето е чисто, спретнато
и приветливо, но за нас връщане назад няма“, казва с до-

„Спортбаскет ГТ“ приключи с победа в редовния
сезон и завърши на пето място в „Б“ група на ББЛ

Баскетболният отбор на
„Спортбаскет ГТ“ (Генерал Тошево) завърши редовния сезон
в шампионата на ББЛ – „Б“ група, Зона „Изток“ по най-добрия
възможен начин – с победа над
„Черноморец“ (Балчик). Това се

случи в първия уикенд на месец
април, когато „генералите“ пътуваха до Търговище, където се
проведе последния кръг от сезона. В него, възпитаниците на
треньора Стойо Стоев надиграха по безапелационен начин

„моряците“ с 67:51, записвайки втора поредна победа в първенството.
Интересно е да се отбележи,
че по-рано през сезона „Черноморец“ (Балчик), който е воден от известния треньор Да-

В плейофите „Спортбаскет ГТ“ ще премери сили в два двубоя с тима на „Консуматорите“ (Варна).

за тъга Емине.
Тя продължава разказа си
за отминалите времена, спомняйки си за приятелите от детството, с които е преживяла
много весели моменти. Повечето от тях са поели по нейния
път – вече са в чужбина, пръснати по целия свят, а връзката
между тях са социалните мрежи и интернет. „Почти всички
мои съученици са в чужбина.
Пишем си често с някои от тях.
И често си говорим за Генерал
Тошево и за ученическите години. За съжаление обаче все
признава, че трудно би се вър-

ниел Димитров, победи „Спортбаскет ГТ“ само с 4 точки разлика. Сега обаче момчетата от
нашия град бяха категорично
по-добри и заслужиха шестия
си успех от началото на кампанията. С тази победа „Спортбаскет ГТ“ завърши на пето място
в крайното класиране на редовния сезон.
Въпреки че на почивката „генералите“ изоставаха с 20:25,
след паузата те се вдигнаха и
стигнаха до обрат и победа с 16
точки разлика. Изключителен
двубой срещу „Черноморец“
(Балчик) изигра Пламен Христов, който завърши с 20 точки
и 16 борби. На познатото много
високо ниво беше и Живко Желев, който се отчете с 19 точки
и 10 борби, докато Пламен Николов завърши с 10 точки.
Съперниците и датите за
плейофните двубои ще бъдат
определени съвсем скоро, а надеждите на всички в клуба са
свързани с това „Спортбаскет
ГТ“ да има поне едно домакинство в тези плейофи за радост
на местната публика. Досега почти всички кръгове от редовния сезон се играха във Варна. Генерал Тошево и Търговище приеха само по един кръг от
надпреварата.

нал в България“, казва Емине.
Няма как и да не попитаме
за живота в Париж. И тук отговорите са до болка познати:
„Всичко е уредено и спокойно. Здравеопазването е на
много високо ниво. Социалната политика също. Културните ценности у хората са на
особена почит. Възпитанието и морала – също. Възнагражденията за положения

от теб труд са напълно адекватни, за да живееш достойно и спокойно. Всичко това
за съжаление е точно обратно на ситуацията в България. Затова и Европа е толкова привлекателно място
за нас българите. Защото нали не мислите, че ако всичко това, което изброих, беше
така и в България, ние щяхме да избягаме и да търсим
щастието си на друго място.
На чуждо място. Или както
казвате вие „на хиляди километри от дома“.
За отношението на французите към българите Емине казва: „Нямам наблюдения да има
по-специално или пък лошо отношение на местните не само
към нас, но и към всеки друг
чужденец. Приемат всеки такъв, какъвто е. Почитат го и го
уважават. Дават му възможност
да се докаже без значение откъде идва, с какъв цвят на кожата е или към каква религия
принадлежи. Преди време ми
се наложи да остана в болница близо три месеца. Отношението към мен беше страхотно.
Изобщо не се почувствах като
чужденец, а и не платихме нито стотинка за здравните услуги, които получихме“.
Накрая все пак трябва да завършим тази разходка до красивия Париж с нещо позитивно и ведро. Но е трудно, когато
основната тема на тази наша
рубрика е домът, носталгията, семейството… „Носталгията е чувство на сърцето.
То никога не изчезва. Стои
там, близо до моите родители и бащината къща. Връщам се всеки ден там и в същото време знам, че връщане назад няма. Тайно си казвам „не знаем, какво ще ни
поднесе живота утре“, с надеждата един ден да се приберем за постоянно в България. Ако видим положителна промяна в държавата във
всяко едно отношение, може
би ще сме сред първите, които ще стегнат куфарите обратно към дома. Защото, повярвайте, никак не е лесно
да си далеч от родината“.

Доза смях
Митничар ще се пенсионира. Събрали се колегите му, за
да решат какъв подарък да му вземат. Първият предложил:
- Да му вземем кола.
Втория отвърнал:
- Не, той си има три, жена му също. И децата му си имат.
Да му вземем един апартамент.
Третият митничар казал:
- Ама той има три апартамента, и вила. Децата му също
имат. Абе, да му дадем да поработи една смяна извънредно
като за последно?
Първият и вторият митничари отговори:
- Аааа, не! Много е!

Най-накрая захвърлихме оковите на маските…

