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ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Завършиха дейностите по енергийното обновяване
на три административни сгради в Генерал Тошево
Приключиха строителните дейности по въвеждане на
мерките за енергийна ефективност в сградите на Районен съд, Районно управление
„Гранична полиция“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Генерал Тошево. В
процеса на работа беше извършена подмяна на дограма, топлоизолация на стени,
хидроизолация на покриви,
ремонт/подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградите, изпълнение на енергоспестяващо
осветление в общите части.
След изпълнението на мерките сградите повишиха своя
клас на енергийна ефективност, което от своя страна
рефлектира върху цялостния
облик на града и качеството
на работа в тях. Средствата за
трите административни сгради възлизат на 263 709, 27 лв.
От двата проекта по Оперативна програма „Региони в
растеж“ остават за изпълнение 5 жилищни сгради с адреси: “Васил Априлов” № 2,

“Васил Априлов” № 4, „Трети март” № 6,“Трети март” №
10“, и “Трети март” № 38“ и
една административна сграда

на ул. “Васил Априлов” №18 –
Дирекция “Социално подпомагане”.
Община Генерал Тошево има

готовност да стартира строително-монтажни дейности по
тях след края на извънредното положение в страната.

Това е новият приветлив облик на сградата на
Районно управление „Гранична полиция“ в град Генерал Тошево.

Повече от 170 жители на общината получиха
пакети с хранителни продукти от БЧК

Продукти от първа необходимост, осигурени от Български червен кръст – Добрич,
бяха раздадени от служители на Общинска администрация в навечерието на Великденските празници. Първият

транш с продукти беше насочен към 91 лица – такива над
65 години и потребители на
проект „Патронажна грижа“.
Хранителните
пакети,
включваха брашно, олио,
ориз, консерви и дълготрай-

ни продукти, чието закупуване се осигурява ежегодно от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица. Кампанията по осигуряването и предоставянето
на пакетите се реализира в

Кметовете и кметските наместници на селата и служители на Общинска администрация се
включиха в раздаването на хранителните пакети.

партньорство между Агенцията за социално подпомагане, Българския червен кръст
и Община Генерал Тошево.
Втората акция, която
стартира дни по-късно, беше насочена към 83 жители
на община Генерал Тошево.
Те получиха отново продукти от първа необходимост,
закупени от Асоциацията
на зърнопроизводителите и
предоставени чрез Български червен кръст на община Генерал Тошево. Лицата, които се възползваха от
хранителните пакети са хора
от уязвими групи – самотно
живеещи възрастни, многодетни семейства, инвалиди
и трайно безработни. Двете
акции се проведоха в рамките на две седмици
По време на кампанията
за раздаване на храни, бяха предоставени и информационни материали с препоръки и указания за предпазване от заразяване с коронавирус.

Уважаеми съграждани,
Честит празник! Честит ден на труда!
Смея да твърдя, че трудолюбието е заложено в генетичния код на добруджанците. Години наред, полагайки грижи
за земята, добруджанци берат плодовете на своя труд. За
много хора това да се трудят е нещото, което ги държи живи. От една страна, защото физическата работа укрепва тялото и ни поддържа здрави, а от друга, защото по този начин
се чувстваме полезни за себе си и за обществото и удовлетворени от резултатите, които сме постигнали. Трудът – едно
от нещата, които ни правят пълноценни хора.
Затова, скъпи добруджанци, аз Ви пожелавам да сте здрави, да не губите любовта към труда и дълги години да берете плодовете от него!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Програма за отпускане на еднократна финансова
помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на
територията на община Генерал Тошево
С Решение №3-7 от 26.03.2020 г. на Общинския съвет, беше
приета Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията
на община Генерал Тошево.
Право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете или осиновители, които към момента
на подаване на декларация за кандидатстване имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево (уседналост) , като единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от
две години от рождената дата на детето или датата на акта
за осиновяването му, а другият родител е минимум с настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево към момента на подаване на документите. За да имат право да кандидатстват, двамата родители трябва да имат завършено наймалко средно образование.
Право да получат еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му. Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата,
на която е родено/осиновено детето. Паричната помощ се изплаща от община Генерал Тошево на родителите за всяко родено/осиновено първо, второ, трето дете.
Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на
изискванията и предписанията на тази програма, за всяко новородено или осиновено дете включително, е както следва:
* За първо дете при родители с еднаква степен на образование:
- родители със средно образование – сума в размер на 200
(двеста) лв.;
- родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума
в размер на 250 (двеста и петдесет) лв.;
- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума
в размер на 300 (триста) лв.
* За второ дете при родители с еднаква степен на образование:
- родители със средно образование – сума в размер на 350
(триста и петдесет) лв.
- родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума
в размер на 400 (четиристотин) лв.;
- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума
в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.
* За трето дете при родители с еднаква степен на образование:
- родители със средно образование – сума в размер на 800
(осемстотин) лв.;
- родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума
в размер на 900 (деветстотин) лв.
- родители с висше образование степен „Магистър“ – сума
в размер на 1000 (хиляда) лв.
При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ
се изплаща за всяко дете-близнак, като сумата се определя
съобразно броя на предходно родените деца от майката на
близнаците. При родители с различна степен на образование,
еднократната парична помощ се изчислява като се зачита поблагоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.
Подробна информация и заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ, може да намерите с
сайта на Община Генерал Тошево – www.toshevo.org, в секцията Програми, проекти и планове.
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Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ вече има нови гаражни клетки

В двора на Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – град
Генерал Тошево вече са из-

градени нови гаражни клетки за пожарни автомобили.
След като беше проведена
процедура по Закона за об-

ществените поръчки от страна на Министерството на вътрешните работи, беше сключен и договор за изпълне-

Надеждите са новите гаражни клетки в двора на Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – град Генерал Тошево, да приютят и нови пожарни автомобили.

ние на строителните дейности. Паралелно с това между
Вътрешното министерство и
Община Генерал Тошево беше разписан договор за финансиране чрез дарение на
заложените по проект строително-монтажни дейности.
Средствата са в размер на
100 000 лв. и са осигурени от
общинския бюджет. Срокът
за изпълнение на същинската строителна дейност по гаражните клетки беше 90 дни.
Целта на предприетата от
Община Генерал Тошево инициатива е както оптимизиране средата за нови пожарни автомобили, така и подобряване условията на работа
на огнеборците. Точно в тази
връзка и с пълно мнозинство
е взетото Решение № 2-13 от
9 март 2017 година, с което
Общинският съвет в Генерал
Тошево даде съгласие да отпусне целево 100 000 лв. на
Вътрешното ведомство.

Пшеницата в Добруджа започва да съхне

Земеделски производители масово снимат и показват как изглеждат на места
полетата им с изсъхнала пшеница.

Масивите с пшеница в Североизточна България започват да съхнат заради недостига на влага. Съобщението беше направено от председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите
/НАЗ/ Костадин Костадинов.
По думите му засушаването
обхваща цялата Добричка област, която традиционно произвежда най-много хлебно
зърно в страната.
При обичайни 400-500 ли-

тра на квадратен метър валежи за есенно-зимния период
в Добричкия регион от миналия септември досега са паднали четири-пет пъти по-малко, посочва председателят на
браншовата организация. Той
поясни, че масивите са започнали да пожълтяват и самите
корени на посевите да съхнат.
„Ще изчакаме още известно
време дали ще паднат значими стопански валежи, но зърнопроизводители в Добричко

вече сигнализират, че са готови да разорят площи с пшеница, за да ги засеят с пролетни култури с надеждата,
че по-късно ще завали“, заяви Костадинов. Той добави, че
асоциацията е информирала
за проблема Министерството
на земеделието, за да бъдат
подготвени комисии, които да
обходят пропадналите площи.
В Добричка област масивите с хлебната култура през
тази година достигат близо 1

300 000 декара, но от бранша
не се наемат да правят прогноза за очакваните добиви. В
останалата част на страната,
където паднаха валежи, пшеничените посеви са в много
добро състояние, коментира
председателят на националната асоциация.
Според земеделски производители ситуацията с реколтата става все по-сериозна и
необратима. Много е тревожно, това което се наблюдава
пред последните 10-ина дни
по отношение на състоянието на пшеницата и общо есенните култури, защото в Добруджа протича процес на постепенно изсъхване на пшеницата. Единствено рапицата
и отчасти ечемика в момента
са в по-добра кондиция. В този период на годината влагата
в добруджанската земя трябва да е на метър – метър и половина дълбочина, а тя е на
не повече от 12 – 13 см. Сега
есенните култури са в една от
най-критичните фази от развитието си – периодът на вретенене преди изкласяване. В
този период пшеничното растение изисква много влага, за
да се развива нормално. А такава влага в почвата няма, дори няма и роса.

При изключително спазване на всички мерки и разпоредби за
използването на предпазни средства и социална дистанция, в село
Кардам се проведе акция по пролетно почистване.

Отец Петър в помощ на
хората на Великден

Свещеник Петър Димитров
организира благотворителна инициатива във връзка с
един от най-големите християнски празници – Великден. В рамките на два дни
отец Петър обиколи общо
шест села – Белгун, Преселенци, Василево, Балканци,
Калина и Малина и раздаде
на голяма част от живущите
там козунаци, приготвени от
частна фирма и от църковните настоятелства.
Тестените изделия бяха
раздадени на самотни хора,
възрастни и крайно нуждае-

щи се с пожелания за радостно Възкресение Христово и
мир в душите. „Всички трябва
да имат надежда, че не са сами. Че винаги има кой да мисли и да се моли за тях“, заяви отец Петър. Малко преди
до посети селата, свещеникът премина и през четири от
КПП-пунктовете до град Добрич, където поговори с полицаите, които ден и нощ са
на своя пост, борейки се на
първа линия със заразата от
коронавирус. Патрулите също получиха като подарък по
един козунак.

В дните около Великденските празници беше организирана поредната дарителска акция на КРИБ –
Добрич (Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България), за
най-нуждаещите се. Този

пания, началото на която
беше дадено преди четири
седмици. От старта на инициативата храната е достигнала до 555 деца, растящи
в семейства с един родител,
безработни родители или
при настойници на терито-

път инициативата беше насочена към семействата на
ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“. С помощта на ръководството на учебното заведение, на децата и техните родители, бяха доставени основни хранителни стоки,
перилни препарати и лакомства.
Дни преди това и ОУ „Хр.
Смирненски“ в града се
включи в благородната кам-

рията на 3 общини от Добричка област. Събраните и
изразходвани целево средства са 3 989 лева.
Всеки пакет е на стойност
26,50 лева, и съдържа: шпеков салам – 0,5 кг; олио- 1 л;
лютеница – 0,5 кг; пастет – 2
бр.; макарони – 2 бр.; течен
шоколад – 1 бр.; кроасани –
10 бр.; сапун – 2 бр.; прах за
пране – 1 кг; ориз- 1 кг, великденски козунак – 1 бр.

КРИБ продължава да
помага на хора от общината

ОБЯВА

Заради продължаващата суша в региона, преди броени дни в
село Кардам беше отслужен молебен за дъжд.

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 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 19.05.2020 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град 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 19.05.2020
г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 20.05.2020 г. от 09:00часа в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр. 25 и 05731/8939.

На 27 април (понеделник) се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Всички решения ще
може да намерите в следващия брой на вестник
„Добруджански глас“.
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ПРОГРАМА за съвместната дейност на Община Генерал Тошево
с РУ Генерал Тошево по превенция на престъпността за 2020 година
I. Увод
През последните години престъпността на територията на Общината бележи
спад в количествено отношение като за
поддържане на това ниво на състояние
на престъпността е необходимо активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното развитие.
Опитът доказва, че превенцията е
най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Чрез нея се
постига намаляване на престъпността
и на разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на
гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси.
II. Общи положения
1. Цел на програмата
Основната цел е изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционна основа за дейност в областта на превенцията и престъпността.
Повишаване доверието на гражданите
към институциите и насърчаване участието им при реализирането на превантивната дейност.
2. Принципи – водеща роля на Общината са:
- Превенция на престъпността;
- Законност и хуманизъм;
- Публичност и прозрачност;
- Комплексност и координираност;
- Системност и устойчивост;
- Икономическа целесъобразност;

- Гъвкавост;
- Сътрудничество и взаимодействие;
- Проактивност и целенасоченост;
Превенцията на престъпността осигурява закрила на човешките и граждански права, предотвратявайки тяхното
накърняване от престъпни посегателства. Законност – Нейната ефективност
се намира в пряка зависимост от институциите, правната култура на обществото и от правосъзнанието на отделната
личност.
Устойчивост - Превенцията се прилага непрекъснато, последователно и целенасочено.
Съобразяване със спецификата на
местните условия - На местно ниво превенцията се провежда в зависимост от
условията в Общината, даденото населено място и всеки квартал.
3. Нормативна рамка
- Наказателен кодекс;
- Наказателно-процесуален кодекс;
- Закон на МВР;
- Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
- Закон за закрила на детето;
- Закон за защита от домашно насилие;
- Закон за социално подпомагане;
- Закон за борба с трафика на хора;
III. Дейности
1. Постоянно да се работи за повишаване и утвърждаване ролята на превенцията като приоритетен и ефективен
подход в борбата с престъпността, съгласно Инструкция за реда и организа-

Кратки новини

цията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на
Министерството на вътрешните работи.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
2. Развиване и усъвършенстване на
местните политика за превенция на
престъпността.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
3. Изграждане на механизми за активизиране на гражданското общество,
като основен елемент в превенцията на
престъпността.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
4. Прилагане на мерки за работа с рискови групи- потенциални жертви на
битова престъпност/самотно живеещи,
възрастни хора, граждани в неравностойно положение и други/.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
5. Постоянен контрол по закона за
гражданската регистрация в населените места на Общината.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, кметове/км. наместници, РУ Ген. Тошево
6. Периодично актуализиране на списъци с имоти на чужди граждани, които
не се обитават постоянно. Да се предават в РУ Ген. Тошево.
Срок: всяко шестмесечие
Отговорници: кметове и кметски наместници, РУ Ген. Тошево.
Продължава в
следващия брой!

УВЕДОМЛЕНИЕ

На 17 април, около 11:45 часа е получено съобщение за
извършена кражба от къща, находяща се на територията на
село Дъбовик, област Добрич. Установено е, че за времето
от 16 април до 17 април т.г., чрез взлом на входна врата, неизвестен извършител е проникнал в имота. По данни на тъжителя е извършена кражба на телевизор, лични вещи, 30
броя газови патрони и бронзови елементи. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

На 19 април, около 02:20 в град Генерал Тошево, екипи на
ЗЖУ Варна и РУ МВР Генерал Тошево спират за проверка лек
автомобил „Фолксваген” с добричка регистрация, управляван от 50-годишен мъж от село Кардам. При последвалата
проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 3,01 промила в издишания от водача въздух. Задържан за срок от 24 часа. По
случая е образувано бързо полицейско производство.

За недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии – изключителна държавна собственост
1. Съгласно разпоредбите на чл. 40 и чл. 41 от ЗООС (Закон за
опазване на околната среда), във връзка с ал. 1, т. 16 „в“ от допълнителните разпоредби за ЗООС, юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни
да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените
и в съседните поземлени имоти, както и са длъжни да вземат мерки
за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата.
При нарушения, наказателната отговорност е съгласно чл. 162 от
ЗООС, като глобата на физически лица е от 200 до 20 000 лева, а за
юридическите лица, санкцията е от 5 000 до 500 000 лева.
2. Повишаване вниманието на всички посетители на залесени територии.
3. Осъществяване на засилен контрол за недопускане на палежи в
стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски защитени територии.
За палежи в защитени територии, незабавно се уведомява РИОСВ
– Варна на телефони: 052/678 848 всеки работен ден от 09:00 до
17:30 часа и 0884/290 634 в почивните дни след 17:30 часа.

Заповед на кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл. 44, ал. 2
от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2
от Закона за опазване на земеделските земи и във връзка със Заповед с №РкД-2038/23.03.2020 г. на Областен
управител на област Добрич,
относно осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в
горски територии, нареждам:
1. Забранявам в определения от Областният управител на Област Добрич пожароопасния сезон – 01.04.2020
г. до 31.10.2020 г., паленето
на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м.
от границите на горските територии.
2. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на
определените за целта места
(контейнери за смет и сметища).
3. За горепосочения сезон, ТП „ДГС-Генерал Тошево”, собствениците и ползвателите на горски и земеделски територии, както и лица
извършващи дейности в тях да
организират и поддържат постоянна бдителност и готов-

ност на персонала и техниката си с цел недопускане на пожари в горски и земеделски
територии на Община Генерал
Тошево.
4. ТП „ДГС-Генерал Тошево”, ползвателите на горски
територии, ръководителите
на обекти, разположени на
територията на Община Генерал Тошево да проверят състоянието на наличните в тези
територии противопожарни
хидранти и противопожарни
депа, като предприемат мерки за възстановяването и поддържането им.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи в близост до горския фонд на Община Генерал
Тошево да поддържат в техническа изправност и готовност
пожарогасителните устройства и в случай на пожар да
се включат незабавно в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти и съоръжения преминаващи или попадащи в
горския фонд и земеделските
земи на Община Генерал Тошево са длъжни за собствена
сметка:
* Да ги поддържат цело-

годишно в пожаробезопасно
състояние, като ги прочистват периодично от дървета,
клони, храсти, сухи треви и
други горими материали;
* Да кастрят и прочистват
клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта
или съоръжението:
* Да определят, особено
опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
7. Физическите лица. преминаващи или пребиваващи в
горския фонд на Община Генерал Тошево, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на ловни сдружения и туристически
дружества разположени на
територията на Община Генерал Тошево да проведат съответния инструктаж на членовете си, относно правилата за
пожарна безопасност в горските територии, преди всяко
пребиваване в тях.
9. Органите на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Генерал Тошево:
* Да спират дейности или
експлоатация на машини и съоръжения в разположени или

преминаващи през горския
фонд на Община Генерал Тошево, които не отговарят на
изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
* Със съдействието на ТП
„ДГС-Генерал Тошево”, собствениците и ползвателите на
горски територии, както и на
лицата извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност
през пожароопасния сезон и
при необходимост да предприемат незабавни действия
по ограничаване и потушаване на възникнали горски пожари, както и да осъществяват непрекъснат контрол по
изпълнението на предвидените противопожарни мерки и
мероприятия в горския и земеделски фонд на Община Генерал Тошево.
10. Забранявам през целия
пожароопасен сезон изгарянето на стърнищата и други
растителни остатъци в земеделските земи и горски масиви в землището на Община Генерал Тошево.
Валентин Димитров
Кмет на
Община Генерал Тошево

ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с явно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост
за отдаване под наем за срок от 5 години на следния общински имот:
Село Ал. Стамболийски – помещение в сградата на кметството, находяща се в УПИ №I, кв.9 по ПУП на селото; площ
от 16 кв. м.; начална месечна наемна цена – 6.40 лева.
Публичният търг ще се проведе на 11.05.2020 г. от 09:00
часа в административната сграда на община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 в зала „Дора Габе“, на третия
етаж. Тръжна документация за имота, обявен за отдаване
под наем, се получава в стая 411, срещу 5.00 лв., платими
в брой в касата на община Генерал Тошево до 12“00 часа
на 07.05.2020 г.
Депозит за участие в размер на 10% от цената на имота се внася в касата, находяща се на I етаж в сградата на
Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка
BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис
Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се приемат
до 15:00 часа на 07.05.2020 г.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден
до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на
тръжни документи.

ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява публично оповестен
конкурс по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за 10 стопански години, считано от 20202021 година. Заповедта за откриване на конкурсната процедура е публикувана на сайта на Община Генерал Тошево и е свързана с отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор №61159.63.3, село Равнец, категория III,
НТП нива, площ от 11, 249 дка, стар номер по КВС 063003
при условия:
Предмет на конкурса: отдаване под наем на общински
имот за производство на зеленчуци;
Срок на договора за наем – 10 (десет) стопански години,
считано от 2020-2021 година;
Начална конкурсна наемна цена – 106 лв./дка;
Критерий за оценка на офертите: Най-високата предложена конкурсна цена;
Конкурсна документация се закупува срещу 20 лв., до
12:00 часа на 14.05.2020 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на
Общинска администрация, град Генерал Тошево. Оглед
на обекта 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 14.05.2020 г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Публично оповестеният конкурс ще се проведе на
15.05.2020 г. от 09:00 часа в Административната сграда
на Общинска администрация, град Генерал Тошево, зала
„Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация може да получите на телефони 05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.

Изгодни оферти

ПРОДАВАМ апартамент в саниран блок на ул. „Ал. Димитров“ №2, ет. 4, ап. 10. От 24 000 до 26 000 лева. Идеален
център, достъп до газова инсталация, PVC дограма и външна изолация. За контакти: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ 15 дка с лавандула на трета година в село
Краище. Цена 1300 лв/дка. Телефон за контакти: 0888/28
23 60.
ПРОДАВАМ пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.

Тъжен помен
На 28 април 2020 г. се навършват
2 години от смъртта на

Явор Ивелинов
Георгиев

Всеки казва – времето лекува, но
не е истина това! Времето може да
лекува, но не и тази празнота!
От семейството!
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Край на футболното първенство в „А“ Областна
група, бараж ще определи шампиона

На свое редовно заседание, провело се на 21 април,
Изпълнителният комитет на
Българския футболен съюз утвърди решенията от последните 5 заседания на Бюрото на ИК и обсъди вариантите за довършване на първенствата от системата на
БФС за сезон 2019/2020 г. По
предложение на президен-

та на Аматьорската футболна лига Румян Вълков, беше
взето и едно решение, което
пряко касае футбола в областта. То е следното:
„Във всички първенства от
Трета и Четвърта лига („В“
групите и „А“ Окръжните групи), за крайно класиране се
приемат класиранията към
момента на въвеждане на из-

вънредно положение на територията на страната, освен в областните първенства,
в които при тези условия не
може да бъде определен първенец, а ще бъде насрочен бараж“.
Това поражда доста интересен казус в нашата „А“ Областна футболна група – Зона
„Изток“. С това решение пър-

През есента на 2019 г. отборът на „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево) се представи отлично в
двубоите си от „А“ Областна футболна група и завърши като първенец след края на първия полусезон.
Сега съдбата на първенството е неясна.

венството окончателно спира
и повече срещи няма да се играят с надеждата от септември нормално да стартира новия сезон. В момента на прекратяването на шампионата обаче, три отбора в групата заемат първите три места
с равен брой точки и идентични показатели. Това са тимовете на „Спортист – 2011“
(Генерал Тошево), „Орловец –
2008“ (село Победа) и „Лозенец – 2015“ (село Лозенец),
които имат по 30 точки след
10 победи и 1 загуба. Разликата между тях идва само от
головата разлика. Така трите
отбора попадат точно в графата на взетото от Изпълнителния комитет решение, че
чрез класирането не може да
бъде определен първенец и
трябва да бъде насрочен бараж.
Сега топката е в ръцете
на Зоналния съвет към БФС в
град Добрич, който при първа
възможност, след приключване на извънредното положение и след консултации с Регионалните управления на образованието (РУО), трябва да
бъде насрочен бараж между
тези три отбора за определяне на първенец в групата за
сезон 2019/20.

Отбор
1. "Спортист-2011" - Генерал Тошево
2. "Лозенец-2015" - Лозенец
3. "Орловец-2оо8" - Победа
4. "Хр.БОТЕВ" - Стожер
5. "Интер" - Добрич, град
6. "Калиакра 1" - Каварна
7. "Албена-97" - Оброчище
8. "Рилци" - Добрич, град
9. "Добруджанец" - Овчарово
10. "Дружба" - Люляково
11. "Партизан" - Василево
12. "Царичино" - Царичино

Така изглеждаше временното класиране в „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“ в деня на обявяване на извънредното положение в страната на 13 март
2020 г. заради разразилата
се в световен мащаб пандемия от коронавирус – COVID
-19. Това реално е и класирането след изиграването
на всички двубои от есенния
полусезон на шампионата.
Вторият дял от първенството след зимната пауза
не можа да стартира и сега три отбора оглавяват върха с равен точков актив, което предполага насрочването
на тристранен бараж (мини
турнир) между тях за определянето на първенец в групата.
Иначе за всички останали отбори, футболът поне
до септември приключи. Освен „Спортист – 2011“ (Ге-
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нерал Тошево) в тази група
има още два отбора от нашата община. Това са тимовете на „Дружба“ (Люляково) и
„Партизан“ (Василево), които завършват съответно на
10 (7 точки) и 11 място (3
точки).
От следващия сезон съществува голяма вероятност в групата да има още
един отбор от община Генерал Тошево, след като порано през годината жителите на село Присад проведоха учредително събрание и
възродиха местния футболен клуб „Стрела“. С нелеката задача да бъде едновременно председател на
клуба, негов треньор и футболист, ще се заеме неостаряващият Ерол Мехмед, който вече близо три десетилетия радва феновете на този
спорт с фланелката на местния „Спортист“.

Защо Международният ден на книгата и Медицинският център
авторското право се чества на 23 април? разкри дарителска сметка

На 23 април светът чества Международния ден на
книгата и авторското право. За съжаление в тези тежки времена на изолация и социално дистанциране, всички културни събития са отменени и няма как подобаващо
да бъде отбелязан този хубав
и значим ден. Вестник „Добруджански глас“ обаче ще ви
разкаже историята на двама
велики писатели, заради кои-

Мигел де Сервантес

то 23 април е обявен за Международен ден на книгата.
Мигел де Сервантес и Уилям Шекспир се раждат през
16-ти век, в една бурна обстановка на Стария континент. След безпрецедентното пътешествие на Христофор Колумб и достигането на бреговете на Америка
империите в Европа започват борба за завладяването
на новооткритите земи. Фернандо Магелан осъществява
първото околосветско пътешествие, Николай Коперник
публикува хелиоцентричната си теория, а Османската
империя е в своя разцвет под
управлението на Сюлейман
Великолепни.
Испанският писател и дра-

матург Мигел де Сервантес
Сааведра се ражда през 1547
г. Годината, в която умира
един от най-познатите конкистадори – Ернан Кортес,
както и Хенри VIII, крал на
Англия и основател на англиканската църква.
Уилям Шекспир – бащата
на „Отело” и „Хамлет” пък е
роден 17 г. по-късно – през
1564 г. В същата година, когато умира един от най-великите скулптори на всички
времена – Микеланджело Буонароти.
Сервантес и Шекспир са
не само доайени в литературата за своето време, а и до
днес техните произведения
са образец и пример. Двама
гении, изпреварили времето
си и успели да оставят след
себе си класики, които ще се
помнят за вечни времена. Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес определено имат нещо общо помежду си – мисията им е била да променят
света, който ги заобикаля.
Сервантес например до
толкова повлиява върху развитието и обогатяването на
испанския език, че и до днес
той често е наричан „езикът
на Сервантес” (от испански:
la lengua de Cervantes).
Уилям Шекспир, за разлика от испанския писател и
драматург, не добива популярност приживе. Славата
му се разпространява по целия свят едва през 19-ти век,
а днес пиесите му са едни от
най-предпочитаните за пресъздаване, както на театралната сцена, така и на големия
екран.
Животът на Мигел де Сервантес преминава от малкото градче Алкала де Енарес,

намиращо се в близост до испанската столица, през Рим,
където опознава ренесансовото изкуство, битката при
Лепанто, в която взима участие, петгодишното пленничество в Алжир, раждането
на литературния му шедьовър „Дон Кихот” до един тъжен и незаслужен край на
23 април 1616г. в дома му в
Мадрид. Той оставя след себе си дълбока следа. Както
в испанската история и литература, така и в световните архиви и мемоари. А „Дон
Кихот” е роман, който всеки
трябва да прочете поне веднъж в живота си. Историята
на Дон Кихот и Санчо Панса
често е слагана в рамките на
комичното, но тя всъщност
описва най-тайните кътчета
на човешката душа. Творбата на Мигел де Сервантес е
разказ за самотата, надеждата и отношенията между хората. Неслучайно Шопенхауер определя „Дон Кихот де ла
Манча“ като един от четирите най-велики романа, писани някога.
Английският
драматург
Уилям Шекспир също напуска земния си дом на 23 април 1616г., въпреки че някои експерти спорят за съвпадението на датите на

Уилям Шекспир

Романът „Дон Кихот“

смърт на Шекспир и Сервантес. Шекспир създава едни
от най-великите си произведения в периода между 1589
г. и 1613 г. Тогава пише предимно трагедии, сред които
„Хамлет”, „Отело”, „Макбет”,
„Крал Лир” и други. Популяризирането на произведенията на Шекспир става толкова късно, тъй като самият той
никога не е проявявал интерес да публикува творбите
си. Това, което го е интересувало, е било да види пиесите си да оживяват на сцената.
На днешната дата са си
отишли двама майстори на
словото, основоположниците на съвременната европейска и световна литература. В тяхна чест през 1995г.
ЮНЕСКО обявява 23 април за
Международен ден на книгата и авторското право. Празникът се отбелязва от 1995
г., като стремежът на ЮНЕСКО е насърчаване на четенето, издателската дейност и
защитата на интелектуалната
собственост.

Въпреки усложнената ситуация в страната, медиците и
целият персонал на „Медицински център 1 – град Генерал
Тошево“ ЕООД, са изключително мотивирани да се изправят пред предизвикателствата на новата пандемия и да осигурят високоспециализирано и качествено медицинско обслужване на пациентите. За екипа на Медицинския център е
важно здравето на всички пациенти в общината. Кризата ще
отмине но затрудненията в нашата дейност ще останат с повишаващите се цени на ток, вода, консумативи, договори по
обслужване на медицинската апаратура.
Поради тези причини “Медицински център 1 – град Генерал Тошево“ ЕООД, обявява дарителска сметка за набиране
на средства за подпомагане на дейността на лечебното заведение за закупуване на консумативи и медикаменти, както и за покриването на други текущи стопански разходи, за
осигуряване на грижата за населението в региона и медицинския персонал.
Всички фирми, организации и граждани, които желаят да
дарят средства, могат да го направят с банков превод по посочената сметка:
IBAN:BG95UNCR75271045571718
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank

Битката продължава…

