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Община Генерал Тошево - домакин на гости
от град Твърдица, Република Молдова

На 9 март в Община Генерал Тошево на работно посещение пристигна делегация
от град Твърдица, район Тараклия, Република Молдова.

Тричленната гостуваща група беше съставена от кмета
на град Твърдица Попов Георги Владимирович, Димов
Георги Петрович – директор

на Двореца на културата и
Исторически музей и Плагов
Николай Николаевич – координатор на бесарабските
българи – преселници за се-

Момент от работната среща

вероизточна България.
Преди работната среща
с кмета на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров и
неговите заместници, гостите от град Твърдица разгледаха Историческия музей,
библиотеката и НЧ „Светлина – 1941“. По време на
своята обиколка, делегацията беше запозната с богатата културна и фолклорна история на нашия красив добруджански рай. Гостите научиха повече и за миналото
на град Генерал Тошево, който през тази година чества
своята 60-годишнина от обявяването си за град. Разгледана беше и сградата на Общината.
След работния разговор
между екипите, гостите от
град Твърдица те се отправиха към село Красен. Там
те бяха любезно посрещнати
от кмета на селото Тошко Тачев. Той ги разведе из китното селце и им показа музеят
и старото училище, в което е
преподавал Йордан Йовков.

Напредват строителните дейности по
сградата на Районен съд – Генерал Тошево

Точно преди два месеца
– на 17 януари беше направена символична „първа копка“ по проект „Повишаване на енергийната ефективност“ в сградата на Районен

съд – Генерал Тошево, ул.
Опълченска №1 и многофамилни жилищни сгради в гр.
Генерал Тошево, с адреси:
ул. ”Васил Априлов” №4, ул.
„Трети март“ №6 и ул. „Трети

март“ №38” финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално разви-

Работата по саниране на Районен съд – Генерал Тошево

тие. Малко по-късно официално беше открита и строителната площадка на Районен съд – Генерал Тошево.
Сега, два месеца по-късно
строителните дейности са
доста напреднали, извършват се по план, като за това спомага и благоприятното време и меката зима. Основните мерки, предвидени за този обект са подмяна
на дограма, топлоизолация
на стени, хидроизолация на
покриви, ремонт и подмяна
на електрическата система
в общите части на сградата,
поставяне на енергоспестяващо осветление и допълнителни дейности, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност. Всичко това ще удължи живота на сградата като
конструкция, ще се намали
енергопотреблението в нея
и всичко това ще подобри
качеството на жизнената и
работна среда. Освен това,
ще бъде обновен екстериора
и интериора на сградата, като това ще я направи приветлива и модерна.

Осмомартенско
рали в село
Кардам
4 стр.
Заповед на кмета на Общината
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД
– 01 – 117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на областите Плевен и Габрово, препоръка на Националния
оперативен щаб и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г., считано от 08.03.2020 г.,
НАРЕЖДАМ:
1. Детските градини на територията на община Генерал Тошево да останат отворени, при задължително изискване за
медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за
почистване и дезинфекция на помещенията. По преценка на
родителите и семействата, децата може да не посещават детска градина/детска ясла в определения превантивен ограничителен период.
2. Забранява се влизането на външни лица в детските градини.
3. Да бъдат преустановени посещенията на културни и масови мероприятия, в които се събират много хора на закрито.
4. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
5. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва
без публика.
6. Народните читалища и клубовете на пенсионера на територията на общината да работят при стриктно спазване на
противоепидемичните мерки, в т.ч. засилено почистване, дезинфекция и недопускане на хора със симптоми, без провеждане на масови общи прояви.
Настоящата заповед важи до второ нареждане.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен
Мунтянов – зам. кмет на Община Генерал Тошево
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево

Съвместна инициатива

Кампания по събиране на порт до Варна, след което
дрехи, годни за употреба, ще ще се преработят/подготвят
се проведе в Генерал Тошево за повторно оползотворявана 4 април, събота. За цел- не, от фирма „Хюманита“.
та ще бъдат обособени два Изискването към текстилнипункта в града, където ще се те изделия – дрехи, домашен
събират текстилните проду- текстил, чанти и други аксекти от жителите на община- соари, е да бъдат в годно за
та. Основният пункт ще бъупотреба състояние и да са
де пред Общинска администрация Генерал Тошево - от прилежно опаковани в тор10:00 до 11:00 часа. Втори- бичка. С тях ще бъде създаят пункт ще бъде пред ма- ден кризисен резерв за подгазин ABC, над ЖП прелеза. помагане от БЧК на постраТам ще се приемат дрехи от дали при бедствия, аварии и
кризи и ще се извършва це11:00 до 12:00 часа.
Събраните дрехи ще бъдат лево даряване на дрехи на
извозени с общински транс- хора в нужда.
Инициативата се реализира съвместно с
местната организация на Български червен кръст и
фирма „Хюманита“
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Помощник-капитанът Симона Стоева – влюбена в океана

Защо избра кораб на
“Грийнпийс”?
Първото ми плаване с кораб на “Грийнпийс” беше
случайно. Или по-скоро интересна възможност да придобия опит и да опозная каузата на организацията. За
много кратко време установих, че животът и културата
на нашите кораби се различават от тези на останалите. Сега просто не мога да си
представя да работя на друго място.
Разкажи ни за опита ти
като
помощник-капитан.
От колко време се занимаваш, какво представлява и
включва работата ти?
Започнах в “Грийнпийс”
като кадет – доброволец, а
от две години съм помощник – капитан. Работата ми
включва основно навигиране на кораба. А поради естеството на дейността на ор-

ганизацията, имам късмета да правя това в някои от
най-красивите и предизвикателни кътчета на света.
Освен това се грижа за всички средства, свързани с безопасността на кораба. Като
офицер на “Грийнпийс” взимам участие в разнообразните акции, кампании, демонстрации. Всеки път работим
заедно с учени от цял свят и
се докосваме до най-съвременни изследователски похвати.
Какъв е екипът ви? Какво
е съотношението жени-мъже. С какво смяташ, че допринасяш ти?
Екипажите на кораби
“Грийнпийс” са формирани
от различни националности.
И всички сме равни! Организацията се старае да балансира съотношението мъже –
жени има взаимно уважение
и разбирателство между нас.

Какво в работата ти те
вдъхновява? А какви са предизвикателствата?
Вдъхновявам се всеки път
когато погледна през филистрина. Не мисля, че някога ще ми омръзне да гледам океана и живота в него.
Вдъхновявам се, когато виждам и съм част от група хора, събрани от целия свят,
които работят като екип, борейки се за по-добро бъдеще. Предизвикателства винаги ще има, но те са там, за да
бъдат преодолявани.
Как се бориш със стереотипите в работата си? Работата на кораб често е считана за мъжка. Има дори стари
приказки, че жена на кораб
носи лош късмет.
За щастие, в “Грийнпийс”, няма нужда да се боря със стереотипи. Обаче,
извън организацията съм се
сблъсквала с какви ли не коментари, остарели възприятия и ситуации, граничещи
с полова дискриминация – и
то единствено от хора, които
никога не са работили с мен.
Начинът за справяне на проблемите е да работим усилено и да се доказваме всеки
ден. Но не смятам че в 21-ви
век жените трябва да се доказваме двойно и тройно, за
да заемем позиция, която се
смята за мъжка.
За какво мечтаеш? Как изглежда за теб един по-добър
свят?
Мечтая за свят, в който ня-

В първите дни на месец
март, българските мотористи от „Кан Аспарух 681“ – Добрич, организираха мащабна
дарителска кампания – „Помощ на децата от Кардам“.
Инициативата е насочена към
семейството на 9-годишния
Стефан, който в края на миналата година почина в своя
дом в село Кардам. По време
на акцията, на многодетното
семейство бяха дарени два
телевизора, пералня, хладилник с фризер, холова гарнитура, отоплителна печка – тип
камина, както и голямо количество домашна посуда, дрехи, обувки и други консумативи, нужни на едно многочленно семейство. Освен това, самите мотористи посетиха дома, където са настанени и
живеят временно децата, за

да ги зарадват с мартеници и
сладки лакомства.
По време на кампанията
мотористите от „Кан Аспарух
681“ предадоха и сумата от
480 лв. събрана от дарители

по време на турнир по стрелба с бойно оръжие организиран от мото клуб „Нощни вълци“ – град Варна. Сумата ще
бъде използвана за закупуване на ново жилище на децата.

Помощ за децата от Кардам

Лица в трудоспособна възраст
се обучават за озеленители

Във връзка със сключен
Административен
договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез Водено
от общностите местно развитие, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО стартира дейности за
изпълнението на проект: BG05М9ОР001-1.059 „Достъп до
заетост за търсещи работа и
неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени
от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

Първата дейност по проекта е предоставяне на обучение за повишаване на професионалната
квалификация или придобиване на нова.
В тази връзка от началото на
месец март се провеждат обучения на 30 безработни лица
на възраст от 30 до 54г вкл.,
които се обучават по следните направления: 20 броя по
професиолно направление
622 Градинарство (паркове и
градини), професия 622030
Работник в озеленяването, по
специалност 6220301 „Озеленяване и цветарство“, пър-

ва степен СПК - от Списъка на
професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и науката и 10 броя
по професионално направление 582 Строителство, професия 582080 Помощник в
строителството, специалност
5820801 Основни и довършителни работи, първа степен
СПК - от Списъка на професиите за ПОО, утвърден от Министъра на образованието и
науката. След приключване на
обученията, безработните лица ще придобият съответните
квалификации.

ма да ми бъде казвано да си
стоя вкъщи, защото мястото ми не е в морето. Свят, в
който няма мигранти, които
се дават в морета и океани,
прескачат стени и бодливи огради, сблъсквайки се с
въоръжени полицаи, с единствената цел да спасят живота си. Свят, в който политиците и всички останали признават, че сме в извънредно
положение за климата и се
борят за бъдещето на единствената ни планета Земя.
Представяйки си един по-добър свят, виждам повече състрадание към хора, животни,

природа. Също, си представям свят без каквато и да е
дискриминация.
Плаваш из целия свят,
включително наскоро беше
в Антарктида. Как се отразяват климатичните промени
на тези недостъпни места?
В Антарктида беше доста
по-топло, отколкото очаквах.
В един момент Аржентинската база записа температурен
рекорд от 20,75°С. Глобалното затопляне води до намаляване популацията на организми, които са в началото на хранителната верига, а
от там и на останалите оби-

татели на Южния океан – риби, пингвини, тюлени, китове. Изследването ни в Антарктида беше с цел преброяване популацията на пингвините и резултатът беше спад
със 70%.
Освен това събрахме сериозно количество отпадъци
достигнали бреговете на острови, за които знаем, че човешки крак почти не е стъпвал. Жалко е, че безотговорното отношение нанася
трайни увреждания и остава
следи и в най- недостъпните
и диви места в природата.
Източник: greenpeace.org

Симона в работна среда

Какво трябва да знаем за коронавирус?

От 8 март, коронавирусът
официално е в България. Това се случи след като здравните власти потвърдиха четири случая на заразени хора
в Плевен и в Габрово. Вестник „Добруджански глас“ ви
запознава с предписанията
на Националния център за
заразни и паразитни заболявания за мерките, които помагат да се предпазите от
заразяване, както и препоръчителните действия, ако усетите симптоми.
Какъв е новият коронавирус?
Коронавирусите са голямо
семейство от вируси, които причиняват заболявания,
вариращи от обикновена настинка до по-тежки заболявания. Новият коронавирус
(COV-19) е нов щам на коронавирус, който не е идентифициран по-рано при хора.
Разпространява се чрез
капчици от кашлица и кихане. Можете да получите инфекцията чрез близък контакт с човек, който има
симптоми от вируса (предимно кашлица). Симптомите са:
треска, кашлица, затрудне-

но дишане, болка в мускулите, умора.
Какво да правите, ако се
разболеете?
Ако сте били в засегнат
район с риск за експозиция
от COVID-19 и в рамките на
14 дни внезапно развиете
кашлица, треска или задух:
Веднага се обадете на
здравния номер на страната, в която сте, за съвет; не
забравяйте да споменете, че
сте били в район с предаване
на заболяването. Номер за
България, на който да се обадите, ако имате съмнения за
коронавирус: 02 807 87 57.
Обадете се предварително, ако трябва да посетите
вашия лекар или спешна помощ, и посочете историята
на пътуването си, преди лично да потърсите медицинска
помощ.
Как можете да се предпазите от инфекция?
Коронавирусът: как да се
предпазите и как да действате при зараза. Избягвайте контакт с болни хора, поспециално с такива с кашлица. Кашляйте и кихайте в
свит лакът или в салфетка,

не в ръката.
Редовно мийте ръцете си
със сапун и вода или използвайте дезинфектант на алкохолна основа след кашлица/
кихане, преди ядене и приготвяне на храна, след употреба на тоалетна.
Предоставяме на вашето
внимание и шест съвета от
здравното министерство:
- Спазвайте висока лична
хигиена - мийте ръцете си
редовно. Ползвайте мокри
кърпички и дезинфекциращи гелове на спиртна основа.
- Избягвайте контакт с болни хора.
- Маски е важно да носят
болните хора, за да не заразяват околните.
- Избягвайте масови прояви и места с голямо струпване на хора.
- Не се презапасявайте с
храна и лекарства.
- Търсете информация от
компетентните институции.
Всеки, който има въпроси,
свързани с COVID-19, може
да ги задава денонощно на
информационната телефонна линия на министерството:
02 807 87 57

Димитър Алексиев от Филиала на
центъра за спешна медицинска помощ
отново съдейства на родилка

Здраво момченце се е родило в село Изворово, под наставленията на Димитър Алексиев – фелдшерът, който през юли 2018 година бе в екипа, изродил по спешност бебе с
тегло 850 грама и спасил неговия и на майка му живот. Този път случаят е с 30-годишна

майка, която започнала да ражда у дома си.
Близките й потърсили Филиала на центъра за
спешна медицинска помощ. Отзовал се екип
с фелдшер Димитър Алексиев, който помогнал за раждането. Бебето е момченце с тегло
2 640 грама. Това е второ раждане за жената.
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Тодоровден в село Кардам
За поредна година в село
Кардам се организира празник, вдъхновен от Конския Великден. То ще се проведе на
стадиона в селото на 21 март

(събота), когато се отбелязва
Тодоровден по стар стил, ако
се отмени забраната за масови мероприятия.
За трети път надпревара-

та ще се състои извън пределите на града. 15-то издание
на турнира по конен спорт е
в памет на народния представител от областта доц. Тодор

Подобни изпълнение ще могат да се видят на 21 март от 11:00 часа на стадиона в село Кардам

Тодоров. Организатори са Община Генерал Тошево, кметство село Кардам и СККС
„Класика“ – град Добрич.
В 11:00 часа ще бъде даден старт на състезанията,
в които жребци от клубове в
Бургас, Варна, Добрич и Шумен ще премерят сили. Повече от 20 ездачи с над 30 елитни коне и кобили ще се включат в надпреварата. Жокеите ще участват в пет паркура
от най-масовата, но и най-интересна дисциплина в конния
спорт – прескачане на препятствия (конкур-ипик).
В надпреварата по прескачане на препятствия те ще
премерят сили в “Х” паркур
(тренировъчен) за млади коне, паркур за аматьори и любители, паркур за деца и юноши, два паркура с нарастваща
височина на препятствията и
отворен паркур с еднократен
бараж. Най-атрактивни и интересни ще са последните три
дисциплини, а при паркура за
млади коне се очаква да се
включат и много деца, повече
от които момичета.
В рамките на турнира ще
се проведат и пословичните
за добруджанския край кушии – гладко надпрепускване и надбягване с местни коне и каруци.

Успешно представяне на учениците от ПГ по земеделие „Тодор Рачински”
на Европейската олимпиада по статистика за ученици

В конкуренцията на 1090
ученици от 114 училища и 43
града в България, разпределени в 412 отбора, учениците на
ПГ по земеделие „Тодор Рачински” отново показаха знания и умения в състезанието
по статистика.
Състезанието се проведе
в два етапа, а учениците бяха разделени в две категории
: Категория А - ученици от Х ХII клас и Категория Б - ученици от VIII - IX клас. В първия етап учениците решаваха
тест, а във втория всеки отбор трябваше да направи ана-

лиз на статистически данни
под формата на презентация
въз основа на подготвена за
олимпиадата база със статистически данни в областта на

туризма.
Първият етап на националния кръг завършиха успешно
226 отбора от Категория А и
82 отбора от Категория Б.
Във втория етап презентации направиха 185 отбора от
Категория А и 64 отбора от
Категория Б.
Учениците на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” отново се представиха най-добре сред училищата в област
Добрич. Отбор RACHINSKIC в
състав: Красимира Николова,
Жени Димитрова и Янислава

Куртева от 9 а клас заеха 19то място в конкуренцията на
82 отбора. Отбор RACHINSKIB
в състав: Симона Николова,
Димитрина Великова и Василка Тодорова от 11 а клас, заеха 33-то място от 226 отбора от цялата страна в категория А. Успешно се представиха и другите отбори от 12а
клас, както и 9а клас. Ментори на отборите бяха преподавателите: Ангел Ангелов и София Ангелова. Методическа
помощ оказаха и преподавателите Станислав Георгиев и
Янка Стоянова.

Редакцията на вестник „Добруджански глас“ поднася извинения на своите читатели за допусната грешка в материал от
предния брой. В информацията, касаеща обучение на болногледачи, е посочено, че обучението е приключило, което не отговаря на истината. В момента обучението продължава и ще
продължи до 16 април 2020 година.

Изгодни оферти

Покана
за с ъбрание
Управителният съвет на Кооперация „Демокрация“ ЕИК

834003178, със седалище и адрес на управление град Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ 8, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно Общо събрание на кооператорите на 04.04.2020 г. от 09:00 часа в залата на НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 г.
3. Отчетен доклад на КС за 2019 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г. и одиторския доклад за 2019 г., приемане на
решение относно финансовия резултат на кооперацията за
2019 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2019 г.
6. Избор на одитор на кооперацията за 2020 г.
7. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден от 10:00 часа, на същото
място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

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.

ТЪРГ

ТПК „Труд“ – град Генерал Тошево обявява публичен търг с
явно наддаване на следните недвижими имоти:
1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 23 732 кв. м.
на стойност 314 074 лв. без ДДС.
2. Масивна сграда на три етажа с разгърната площ 578.40
кв. м. и прилежащ двор от 820 кв. м. на стойност 90 288 лв.
без ДДС.
Огледът ще се извършва всеки работен ден от 16.03.2020 г.
до 14.04.2020 г. Търгът ще се проведе на 15.04.2020 г. в сградата на кооперацията от 10:00 часа.
За информация може да търсите председателя на кооперацията – инж. Р. Христов на тел. 0885/61 51 75.
ЗК „Пастир“ търси да назначи служител на длъжността касиер-домакин. Молбите за работа и необходимите документи
се подават на адрес: гр. Генерал Тошево, кв. Пастир – Стопански двор, до 20 март 2020 г.
Изисквания към кандидатите:
Минимум средно образование
Компютърна грамотност
Работа с първични счетоводни документи
Допълнителна информация може да получите на място.

Заповед с указания на Министъра
на образованието и науката във
връзка с регистрирани остри
респираторни заболявания

На основание чл. 251, ал. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри
респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен мащаб
НАРЕЖДАМ:
1.Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите в помещенията в сградите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование задължително най-малко два пъти на смяна, а на санитарните помещения и коридорите - след всяко междучасие.
2.Да се осигури дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете за всяка класна стая и за помещенията за деца в детските градини.
3.Да се инструктират учениците за безопасно ползване
на дезинфектантите. Дезинфекцирането на ръцете да става под наблюдението на учител, а на децата в детските градини - само с помощ от учителите.
4.В началото на всеки учебен час в училище и на всяка
педагогическа ситуация в детската градина съответният
учител да напомня за стриктно спазване на изискванията
за лична хигиена - да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и др.
5.Директорите на образователните институции да създадат организация за информиране на родителите, че болни
деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове.
При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет или в
друго определено за целта помещение и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от образователната институция.
6.Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73
от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за
предотвратяване и ограничаване на разпространението на
COVID-19 и на други вирусни заболявания е цел осигуряване на живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалиста и другите служители в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование чрез регионалните управления на
образованието.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня
Михайлова - заместник- министър на образованието и науката.

Покана за с ъбрание

Управителният съвет на Училищното настоятелство при
ОУ „Васил Левски“, село Преселенци, община Генерал Тошево, кани членовете на УН и всички учители на отчетно – изборно събрание на 20 март 2020 година от 11:30 часа в учителската стая при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УН за 2018 – 2019 година.
2. изслушване и приемане на ГФО на УН за 2019 година.
3. Изменение на чл. 35 от устава на УН.
4. Освобождаване членовете на УС на УН.
5. Избор на нови членове на УС на УН.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място в същия ден от 12:30 часа.
От УС на УН

Обява
На 19 март 2020 г. /четвъртък/ от 13:00 часа в залата на
Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2020 г.
На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.
Кмета на Община Генерал Тошево – Валентин Димитров,
кани жителите на общината, представителите на бизнеса,
НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници, ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства и цялата общественост
да вземат участие в обсъждане на промените в бюджета и
капиталовата програма на Община Генерал Тошево, приети с решение № 1-16/ 05.02.2020 г. на Общински съвет
Генерал Тошево.
Информация за публичното обсъждане е публикувана
на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
toshevo.org в раздел „Съобщения”.
Предложения във връзка с публичното обсъждане се
приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок
до 10:00 на 18.03.2020 г.

4

17 МАРТ 2020 Г. БР. 11 (3716)

Дами демонстрираха майсторски
умения зад волана в село Кардам
Ясни са победителките в първото издание на осмомартенското рали в село Кардам, община Генерал
Тошево, което се проведе в
двора на ОУ „Христо Ботев“
по случай празника. Общо
седем състезателки пока-

заха завидни умения и майсторско управление на автомобил.
Дамите, които спечелиха призовите места са 1-во
място зае Галина Иванова,
2-ро място за Тяна Лозанова
и 3-то място за Димитрина

Стоянова. Те бяха наградени
от кмета Георги Събев, който изтъкна, че това е началото на още една добра традиция в селото.
Организатори на събитието бяха кметство с. Кардам и
НЧ „Пробуда-1941“.

Докоснете се до Йовковата Добруджа! Къмпинг село Красен приема гости целогодишно. Къмпингът
разполага четири четириместни бунгала, включващи всекидневна с кухненски бокс, две спални, баня,
цифрова телевизия, паркинг и тераса с барбекю.
За резервации: 0889 320 643; 0895 083 664

Изложба на мартеници от конкурс
Победителките в първото осмомартенско рали в Кардам

Достойно представяне на щангистите
от спортен клуб „Генерал Тошев“

В дните между 4 март и 8
март в Асеновград се проведе Държавно отборно
първенство по вдигане тежести. Спортен клуб по вдигане на тежести „Генерал
Тошев“ участва с осем състезателя. Петима участника се явиха във възраст до
13 години, един в кадети до
15 години и двама в кадети
– 17 години. На етап 13 годишни Атанас Атанасов зае
шесто място в категория 30

кг. До категория 35кг. в отбора участваха двама състезатели. Румислав Иванов завърши 15-ти, а Алдин
Неазиев на десето място.
Следващият участник Сертан Исмет завърши на десето място. Последният състезател до 13 годишни бе
Жан Добрев, който остана
извън класирането. При поголемите кадети – 15, отборът имаше само един участник - Мартин Маринов. Той

участва в категория до 49кг.
и завърши на 12 място. На 6
март трябваше да участват
двама състезатели - Иън
Хартунг и Есер Исмаил. Със
заповед от Министерството
състезанието беше прекратено и двамата състезатели
не можаха да вземат участие в състезанието. Следващото първенство е в град
Хасково на 6 май. Там очакваме по-добри резултати и
медали.

Турнир по мини футбол „Toshevo Cup” 2020

Част от мартениците в изложбата

Изложба от мартеници, обемни кукли и мартенски пана беше подредена в Актовата зала на Община Генерал
Тошево по случай празника Баба Марта. Експонатите,
участващи в изложбата, са за
организирания от Община Генерал Тошево и ЦПЛР-Център за работа с деца конкурс

за мартеници „Да сме бели и
червени, като мартеничките
засмени“.
За съжаление поради обявената на 6 март в цяла България грипна епидемия и
последвалите ограничения,
свързани с разпространението на коронавирус в страната, официална церемония по

награждаването не се състоя. Това обаче не пречи да
се отбележи, че направените мартенички бяха изключително красиви и креативни. Всички участници са се
постарали максимално и са
вложили много труд и любов
в изработването на своите
експонати за изложбата.

Ва ж но!

В периода 23.03.2020 г. - 27.03.2020 г.
от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: село Дъбовик, част
от село Пчеларово, Кравекомплекс Дъбовик, БКТП Агро,
„Агро Сип“ ООД, и Помпена станция Дъбовик.

Попитай кмета

Футболен клуб “Спортист
– 2011” и Община Генерал
Тошево организират турнир
по футбол на малки врати
(5+1) “Toshevo Cup” 2020.
Надпреварата ще предложи много емоции на всички
обичащи тази игра и тръпката от спортното съперничество.
Турнирът ще се проведе
по официалните правила на
мини футбола, като двубоите ще се играят на изкуствения терен в градския парк
на Генерал Тошево. Отборите ще бъдат в състав от 5+1 –
петима полеви футболисти и
един вратар с до 4 резерви.
Една среща ще бъде с продължителност от 2 полувре-

мена по 25 минути. Схемата
на надпреварата зависи от
броя на участващите отбори.
Необходимата информация за записване за участие
включва име на отбора, имена на футболистите и дата
на раждане. Всеки тим има
право да картотекира минимум 6 и максимум 10 футболисти. Лица които не са навършили 16 години нямат
право да участват, както и
картотекирани футболисти
в “А”, “Б” или “В” футболна
група.
В това второ издание на
турнира отпада забраната за
участие на до трима (3) футболисти, участващи в “А” Областна футболна група – Зо-

на “Изток” или Зона “Запад”.
Сега един отбор може да бъде съставен от неограничен
брой футболисти, състезаващи се в последното ниво
на футбола в България.
Правилата и условията за
провеждане на надпреварата ще бъдат раздадени на капитаните на отборите при
записване и допълнително разяснени на специална
пресконференция, по време
на теглене на жребия, датата на която предстои да бъде
уточнена.
Контакт за допълнителна
информация и записване:
0888/56 52 56. Срок за подаване на заявки за участие:
16.04.2020 г.

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров кани всички граждани,
които имат въпроси и предложения към него и екипа
му, на публична среща „Попитай кмета”, която ще се
проведе на 31 март (вторник), от 10:30 часа в Клуб
на пенсионера №2 на ул. „П.
Д. Петков“. Това ще бъде поредната среща с жители на
град Генерал Тошево от втория мандат на управление
на кмета.
Целта на кампанията „Попитай кмета” е чрез диалог
да направи гражданите реални участници в управлението. В рамките на ежемесечната среща те ще могат
да отправят питания и предложения към кмета на Общината и неговите заместници. Въпроси ще могат да
се задават и предварително. Адреси за изпращане:
mail@toshevo.org или на тел:
0887/820611.

Актуална доза смях…

