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Юбилейното XX-то издание Бебе на годината
се проведе в град Генерал Тошево
В края на миналата седмица в сградата на Общинска
администрация – град Генерал Тошево, се проведе юбилейното XX-то издание на церемонията по орисване на
Бебе на годината. Хубавото
начинание е започнато през
далечната 2000 г., като до
2010 г. се орисват и награждават само първите родени
през съответната година бебета. След това традицията
е променена и в церемонията
участват и последните родини за годината деца. Това издание на официалната церемония трябваше да се състои
доста по-рано, но пандемията от COVID – 19 наложи неговото отлагане.
На юбилейното тържество
бяха орисани две прекрасни
и лъчезарни дами – последното бебе, родено през 2019 г. и

първото за новата 2020 г. На
20 декември миналата година за първи път дъх си поема
Адриана Делянова Тодорова,
а две седмици по-късно – на
3 януари, проплаква и Светлозара Деянова Иванова. По
стара двете деца бяха орисани за здраве, щастие, късмет
и дълъг живот.
На събитието присъстваха кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров и неговият заместник
Румен Мунтянов, а от Център за подкрепа и личностно
развитие – Център за работа с деца бяха подготвили
тематична програма с рецитал и наричане. В орисници
се превърнаха три млади девойки от Общински младежки съвет. С думите “Пожелаваме на детето ви да ви радва много, да ви носи само ус-

Светлозара Иванова е първото, родено бебе през тази 2020 г.

мивки и щастие! Нека да расте гордо добруджанче и да
пази християнските традиции и дух, които сме убедени, че ще им предадете!“, бебетата бяха наречени от трите орисници.
От името на Община Генерал Тошево пеленачетата и
техните родители бяха поздравени и от кмета Валентин
Димитров, който освен с хубави думи, ги дари и със специално изработени за повода
сребърни медальони, както и
парична сума. Майките пък
получиха красиви букети.
Традицията да се орисва първото бебе за годината в община Генерал Тошево датира от 2000 година,
а през 2010 година, по идея
на младите майки в общината се включва и наричане на
последното за годината бебе.

Затова тази година на церемонията присъстваха всички
орисвани деца след 2010 г.,
като те получиха специални
плакети за спомен от Община
Генерал Тошево.
Орисването на бебета е
познат ритуал от славянската митология. Орисниците са
известни още като наречници, рожделници или съдници.
Обикновено това са три сестри – феи, които се появяват
край новороденото дете и му
наричат (предсказват му съдбата). Според поверието първата фея предсказва смъртта,
втората болести, недъзи и беди, а третата – щастливите
събития от живота. Вярвало
се е, че наречниците са невидими и никой не може да ги
чуе, освен майката или друга възходяща родственица на
новороденото дете.

Адриана Тодорова е последното за 2019 г. бебе в общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Всички орисвани деца от 2010 г. насам получиха специални юбилейни плакети от
Община Генерал Тошево.

РЗИ-Добрич Ви уведомява,
че във връзка с актуалната
епидемиологична обстановка и съществуващото извънредно положение, свързана
с разпространението на коронавирус COVID 19, са осигурени следните телефонни
линии:
♦♦ 058/655 536 за въпроси
на граждани, свързани със
здравословни проблеми
♦♦ 058/655 502 за жалби, оплаквания, административни процедури и др.
♦♦ 058/655 501, 058/600 615
за въпроси на медицински
специалисти
♦♦ 058/601 078 за въпроси
свързани с медицинската
експертиза
Въпроси може да изпращате и на e-mail: rzi-dobrich@
mh.government.bg.

Седмица на пожарната безопасност и честването
на Професионалния празник на пожарникарите и
спасителите в Република България

Пожарното дело в България има богата история
и достижения, сравними в
много отношения с развитите европейски страни. Редица поколения са дали своя
принос за просперитета на
пожарната сигурност като
гаранция за ефективна борба с огнената стихия.
На 14 септември 1905 г.
се провежда Първият пожарникарски събор в България. Инициатори на събора са 27 пожарни командири
от страната със значителен
опит и професионална подготовка. По модел развит в
редица европейски държави
се приема идеята за обединяване на пожарните служби с цел подобряване и уеднаквяване на обучението,
осигуряване и развитие на
техническото въоръжение.
По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема
решение за издаване на списание “Пожарно дело” като

негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при
предложения и преговори с
държавата. Утвърждава се
традицията периодично да
се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Деветдесет години покъсно, през 1995 г. с Решение №385 на Министерския
съвет на Република България датата 14 септември е
обявена за Професионален
празник на служителите на
Главна дирекция “Пожарна
безопасност и защита на населението” – МВР.
По утвърдена традиция и
тази година от 14 до 18 септември огнеборците отбелязват своя професионален
празник със Седмица на пожарната безопасност. През
същата ще има дни на отворените врати, работни срещи и демонстрация с пожарните аварийно спасителни
техники.

Присъствените учебни
занятия се възстановяват

Присъствените учебни занятия в системата на училищното и предучилищното образование се възобновяват. Учебният процес ще
се организира и провежда в
съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на
системата на предучилищното и училищно образование през учебната 20202021 година в условията на
COVID-19.
Присъствената дейност във
висшите училища ще се осъществява според изискванията на съответното висше учи-

лище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При
възможност
обучителният
процес ще се провежда и от
разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии.
Езикови и образователни
центрове, както и занимални,
организирани от юридически
и физически лица, ще предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност
– при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на въведените противоепидемични мерки.

2

8 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. БР. 31 (3736)

От 2000 до 2009 г. в Община Генерал Тошево се провежда церемония по орисване на първото родено бебе през годината. От 2010 г. тържеството включва и последното родено бебе през съответната година. Ето и пълният списък на орисаните бебета през годините до днес:
вим Мустафа, родена на 28.12.2015 г.
Първо бебе за 2000 г. - Данаил Живков 30.11.2010 г.
Първо бебе за 2016 г. - Стелияна
Първо бебе за 2011 г. - Миглена ПлаДяков, роден на 07.01.2000 г.
Първо бебе за 2001 г. - Николай Сил- менова Георгиева, родена на 04.01.2011 Петрова Петрова, роден на 11.01.2016 г.
Последно бебе за 2016 г. - Дея Сог.
виев Димитров, роден на 01.01.2001 г.
Последно бебе на 2011 г. - Ася Славо- фия Емилова Душилова, родена на
Първо бебе за 2002 г. - Йордан Огня26.12.2016 г.
ва Ангелова, родена на 28.12.2011 г
нов Огнянов, роден на 6.01.2002
Първо бебе за 2017 г. - Георги Василев
Първо бебе за 2012 г. - Йордан Спасов
Първо бебе за 2003 г. - Мариела КаДимитров, роден на 03.01.2017 г.
лоянова Колева, родена на 01.01.2003 г. Тодоров, роден на 06.01.2012 г.
Последно бебе за 2017 г. - Дияна АнПоследно бебе за 2012 г. - Бенгюл БейПърво бебе за 2004 г. - Красимира Ваханова Ибрямова, родена на 20.12.2012 гелова Илиева, родена на 30.12.2017 г.
силева Николова, родена 02.01.2004 г.
Първо бебе за 2018 г. - Християн
Първо бебе за 2005 г. - Николай Ни- г.
Първо бебе за 2013 г. - Вяра Бисерова Петров Господинов, роден на 14.01.2018
колов Данаилов, роден на 02.01.2005 г.
г.
Първо бебе за 2006 г. - Алиджан Хюсе- Асенова , родена на 01.01.2013 г.
Последно бебе за 2018 г. - АлейПоследно бебе за 2013 г. - Дея Алекин Алиев, роден на 01.01.2006 г.
Първо бебе за 2007 г. - Йозджан Ре- сандрова Иванова, родена на 26.12.2013 на Снежанова Демирева, родена на
28.12.2018 г.
г.
фат Ферадов, роден на 03.01.2007 г.
Първо бебе за 2019 г. - Ралица НикоПърво бебе за 2014 г. - Алихан АнгеПърво бебе за 2008 г. - Ерик Алексиев
лаева Ивелинова, родена на 05.01.2019
лов Ангелов, роден на 01.01.2014 г.
Алексиев, роден на 05.01.2008 г.
Последно бебе за 2014 г. - Поли- г.
Първо бебе за 2009 г. - Димитър ВесеПоследно бебе за 2019 г. - Адрилинов Димитров, роден на 03.01.2009 г. на Петрова Йорданова, родена на
ана Делянова Тодорова, родена на
Първо бебе за 2010 г. - Стефко Петров 30.12.2014 г.
Първо бебе за 2015 г. - Янко Стелия- 20.12.2019 г.
Хаджиев, роден 19.01.2010 г.,
Първо бебе за 2020 г. - Светлозара ДеПоследно бебе на 2010 г. - Мони- нов Стоянов, роден на 08.01.2015 г.
Последно бебе за 2015 г. - Селина Не- янова Иванова, родена на 03.01.2020 г.
ка Валентинова Димитрова, родена на

Прогнозират се фалити в лавандуловия сектор

Близо месец след края на
жътвата на лавандула в Добруджа, земеделски стопани
и специалисти започнаха да
правят равносметка. В сектора отчитат изключително слаба година с ниски добиви и ниски изкупни цени на лавандулово масло.
Равносметката на производителите на лавандула за тази година не е добра – добивите са ниски, а също и цената на маслото. „Имаше индикации, че цената ще се качи, защото и във Франция добивите
бяха ниски, но това не се случи. Масово тази година се изкарваше по 2-3-4 кг. масло от

декар. Имаше и отделни полета с по 12 кг, но заради сушата
като цяло добивът падна много“, коментира председателят
на Асоциацията на производителите на етерични масла Петър Христов.
По думите му всичко зависи
от сортовете. Ако се отглежда чист сорт, добивът е висок.
В Добруджа обаче над 90% от
полетата са засадени със смесени сортове. Производителите са разочаровани и ще има
разорани ниви. „Когато е нисък добивът и цената е ниска,
не е рентабилно. Някои ще изорат и ще сеят чисти сортове –
достатъчно време мина, за да

се прецени кои пускат и кои
не. Ако не са доволни от един
сорт, ще изорат и ще засадят
друг, за да има и качество на
маслото, и количество“, допълва Петър Христов.
Цената в момента на килограм масло е 50-60 лева, а ако
продуктът е с хубави показатели от чист сорт стига до 85-90
лева. Все още има непродадено масло от миналата и по-миналата година. От тазгодишното масло се продава само качественото, от чист сорт.
„Пандемията от COVID 19
обърка много неща. Потреблението на етеричното масло
падна в световен мащаб. САЩ

Редица фактори започнаха да водят до разораване на част от площите с лавандула в Добруджа.

е основен консуматор на масла, които се използват в козметиката, ароматерапията, в
спацентровете и т.н. Заради
пандемията обаче тези сектори търпят загуби, защото много хора с ограничени доходи
не си разрешават екстри. И потреблението рязко падна“, посочва Петър Христов.
Той определя цени от 250
лв/кг масло, каквито имаше
преди две-три години, като нереални. „Тези цени може би ще
се повторят след десетина години, но това зависи от няколко обстоятелства – ако например има голямо търсене на пазара и при нас реколтата стане, а в други държави – не“,
смята производителят.
Над 78 хиляди декара в Добруджа са засадени с лавандула. Христов очаква спад на декарите през тази и следващата година, защото ще има много разорани ниви. „Хората ще
се убедят, че това което имат
насадено в полетата не е това,
което трябва да е. Трябва да
се сеят чисти сортове“, казва
Петър Христов. Той прогнозира фалити в бранша, тъй като
има много непродадено масло
и доста земеделци ще се окажат без средства.

Поставиха нова камбана на църквата в село Изворово
На 3 септември беше поставена новата камбана на църквата в село Изворово. Тя е дарение от фирма „Екомакс“
ООД – град Шумен.
В началото на месец юни
тази година неизвестен извършител задигна две бронзови камбани от храма в село Изворово. Наглото престъпление възмути жителите на селото. Всяка от камбаните тежеше около 100 кг. Те
бяха поставени на специална
дървена конструкция, издигаща се на височина от 6 метра,
в двора на църквата. Масивната камбанария е изградена
през 2012 г., а камбаните са
били над 100-годишни. Според кмета на селото Диян Димов камбаните са били стари,
колкото храмът на селото. Той
е бил построен през далечната 1908 г., в тогавашното село
Горен Извор. Църквата се подържа добре, като по празници там се отслужват литургии
от отец Тодор.
За съжаление надеждите
на всички, камбаните да бъдат намерени преди да бъдат

претопени или предадени за
скрап, не се сбъднаха. Извършителят на престъпното деяние все още не е задържан, а

от камбаните няма и следа.
Дарението на фирмата от
град Шумен е позлатено и тежи 98 кг. Този път от кмет-

ството са взели всички мерки
да предотвратят следващо подобно посегателство над църковното имущество.

Започва залесяването
на 500 дка нови гори
500 декара нови гори предстои да бъдат създадени през
следващите четири години на
територията на ДГС-Генерал
Тошево. Една от целите на
дългосрочната програма е да
бъдат създадени нови местообитания за един от застрашените местни видове – малкият креслив орел.

180 декара нови гори ще
има в стопанството благодарение и на Проекта „Мерки
за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС.
Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта
му е да бъдат създадени но-

Едно от нещата, от които Добруджа се нуждае,
са именно горите.

От Североизточното държавно предприятие информират, че през есента на
2020 година ще бъдат залесени 169 декара, като при
86 декара от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси. До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още 104 декара, като при тях залесяване
предстои през 2021 година. Средствата за дейностите са осигурени по Подмярка
8.4 „Възстановяване на щети
по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития“.

ви местообитания за малкия
креслив орел, да бъде опазен
вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на
горите в тази част на страната ни.
Залесяването ще се извърши изцяло с местни видове –
цер, планински ясен и сребролистна липа. Фиданките за
кампаниите ще бъдат осигурени от разсадниците на територията на СИДП, а при цера ще бъде използват жълъд,
който ще бъде събран от работниците и служителите на
ДГС-Генерал Тошево.

Ниски са добивите и от
слънчогледа и царевицата

Жътвата на пролетниците в региона продължава и
се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година.
Към момента средният добив
в страната при слънчогледа е
157 кг/дка, а при царевицата – 252 кг/дка. Това показват последните оперативни
данни на Министерството на
земеделието.
Специално в Добричка област средният добив от слънчогледа е 134 кг/дка. В полета край морето обаче стопаните жънат едва по 50 кг/
дка. Вече са реколтирани 254

880 дка от общо 832 150 дка
със слънчоглед в областта.
За сравнение през миналата стопанска година зърнопроизводителите в Добруджа
са добили от над 717 000 дка
средно по 263 кг/дка слънчоглед. В добрите години средният добив е достигал и 300
кг/дка.
По-слаби от миналогодишните са и добивите от първите ожънати полета с царевица. Засега се жъне средно по
420 кг/дка, докато миналата
година средният добив от царевицата е бил 734 кг/дка.

Накратко

27-годишен мъж пострада тежко и е с опасност за живота
след пътен инцидент, станал на 2 септември, около 20.30 часа на пътя между селата Петлешково и Присад в община Генерал Тошево. На място е установено, че на ляв завой водачът на
лек автомобил „Опел” е изгубил контрол над колата, която се
е блъснала последователно в две крайпътни дървета. 27-годишният мъж е настанен в МБАЛ „Св. Ана” във Варна с фрактура на шиен прешлен и наранявания, с опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

За поставянето на новата камбана на църквата в село Изворово
бяха необходими поне 5-6 здрави мъже…

Общо 1 658 заявления за плащане за близо 6 млн. лв. са подадени по Национална програма по пчеларство за 2020 година. След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще бъдат
платени до 15 октомври 2020 г. Като най-атрактивна се оказа Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ с подадени 990 заявления и заявена финансова помощ
от над 2,2 млн. лева. Националната програма по пчеларство
за периода 2020-2022 г. е с общ бюджет от 19,2 млн. лева, от
които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.
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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, проект: BG-

ОБЯВА

20 трайно безработни
лица започнаха работа в
община Генерал Тошево

05М9ОР001-1.059 „Достъп
до заетост за търсещи работа и неактивни лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи
за заетост“, Община Генерал Тошево приключи първата дейност по проекта. След

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок
от 10 (десет) години на следния недвижим имот:
Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП 583.300 кв. м., помощна сграда със ЗП 182 кв. м., лятна тераса, построени в дворно място – поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево (№200001 по КВС) – частна общинска собственост. Наетото общинско имущество ще
се използва единствено за извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
1. Начална годишна наемна цена – 14 400.00 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС или
17 280.00 (седемнадесет хиляди и двеста осемдесет) лева
с включен ДДС.
2. Гратисен период за плащане на наема е 3 /три/ години,
считано от датата на сключване на наемния договор.
3. В едногодишен срок от датата на сключване на договора
за наем, Наемателят да вложи инвестиционни разходи в размер на 17 280.00 (седемнадесет хиляди и двеста осемдесет)
лева с включен ДДС, за следните дейности в наетия имот:
- ремонт на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли;
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево ул. „Васил Априлов” № 5, в
зала “Дора Габе“, на трети етаж на 16.09.2020 г. (сряда) от
9.00 часа.
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, срещу такса от 20.00 (двадесет) лева, до 12.00 часа на 14.09.2020 г.
Документи за участие в конкурса се подават в Общинска
администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в
Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00
часа на 14.09.2020 г. включително.
Участниците в конкурса следва да заплатят гаранция за
участие в размер на 1 440.00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева в касата на община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В.
Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген. Тошево
BG04 CREX 9260 3314708701, BIC код CREX BGSF при “Токуда банк” АД, офис Генерал Тошево.
Критерий за оценка на офертите – най-високата предложена цена.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/2020, вътр. 39.

проведено обучение, 30 безработни лица на възраст от
30 до 54г вкл. придобиха
нова или повишиха професионалната си квалификация – 20 придобиха професия „Работник в озеленяването“, а 10 придобиха професия „Помощник в строи-

Стартира преброяването на
земеделските стопанства

телството“.
От началото на месец август стартира втората дейност по проекта: Наемане
на безработни лица след
преминато обучение. Сключени са 20 броя срочни трудови договора за 6 месеца с
част от обучените лица, като 15 безработни лица са
назначени на длъжност „Работник-озеленяване“ и 5
лица на длъжността „Работник-строителство“. Назначените лица ще извършват
трудовите си задължения в
следните населени места:
Кардам, Йовково, Рогозина,
Спасово, Горица, Преселенци, Василево, Малина, Люляково, Конаре, Писарово и
Равнец.
Изпълнението на проекта цели осигуряване на заетост и създаване на възможности за трудова и социална
интеграция на безработни
лица, отдалечени от пазара
на труда, намаляване на безработицата в общината, разкриване на работни места в
общополезни дейности, подобряване на условията на
живот и жизнената среда на
населените места на територията на общината.

Кратки новини
Районен съд – Генерал Тошево призна за виновен и осъди
подсъдимият Д. И. (X. I.) за това, че в землището на село Йовково, община Генерал Тошево, между 124-125 гранични пирамиди, е излязъл през границата на страната без разрешение
на надлежните органи на властта и не през определението за
това места, поради което му налага наказание „Лишаване от
свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от 3 /три/ години, както и ГЛОБА в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото
разноски.

На 1 септември 2020 г., започна преброяването на земеделските стопанства в
страната. Анкетирането ще
продължи до 18 декември и
ще се проведе на два етапа.
Първият ще обхване периода до 18 септември и ще се
извършва онлайн, чрез предоставяне на данни от земеделските стопани с помощта
на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. За регистрация и идентификация в информационната система за
агростатистика (ИСАС) е необходимо земеделските стопани да попълнят заявка за
участие в преброяване 2020
на следния линк: https://
www.agrostat.bg/ISASPublic/
FarmRegistrationRequest.
След 31 август 2020 г. ще получат линк на посочената в
заявката електронна поща за
достъп до системата.
Вторият етап ще обхване
периода от 19 септември до
18 декември 2020 г. По време на него данните ще бъдат
събирани от анкетьори чрез
интервю със стопанина или
управителя на стопанството.
Анкетирането ще се извършва чрез попълване на въпросник на хартиен носител или
чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Ще бъдат анкетирани всички стопанства, които до 18 септември не са попълнили онлайн
анкетната си карта. Анкетьорите ще имат възможност
да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за стопанина време. Те ще могат да
оставят известие за посещение, ако срещата не се е про-

вела, за насрочване на ново
посещение.
Целта на преброяването е
да се получи обобщена и изчерпателна информация за
броя, типа и размера на земеделските стопанства. Фермерите ще трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на
отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството. Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно
структурата на земеделските
стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика. То ще спомогне да се
определят насоките за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване,
прилагане и мониторинг на
националните политики и политиките на ЕС. От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и
данни, налични в административните регистри.
На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на
преброяването на земеделските стопанства през
2020 г. https://www.mzh.
government.bg/bg/statistikai-analizi/prebroyavane-nazemedelskite-stopanstvaprez-2020-g/. Допълнителни
въпроси, относно преброяването, могат да се изпращат
по електронната поща на адрес: agri-census2020@mzh.
government.bg.

* * *

Районен съд – Генерал Тошево призна за виновни и осъди
подсъдимите Х.В.Т. и Х.К.Х. за това, че на 28.07.2020г., на
ГКПП – Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич в съучастие по между си, като съизвършители, излезли през границата на страната без разрешение на надлежните органи на
властта.
Наложени са им наказания „Лишаване от свобода“ за срок
от 3 (три) месеца, като изтърпяването на наказанията се отлага за срок от три години, както и наказания „Глоба“ в размер на 100.00 (сто) лева.
Съдът осъжда подсъдимите солидарно да заплатят разноските по делото.
Община Генерал Тошево уведомява жителите на града, че
във връзка с отмяната на извънредното положение, считано
от 16 май, се възобновява извършването на превоз на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.
За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по
електронен път. Вариантите са два – единният е чрез регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който можете да намерите на последната си фактура срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054

COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване и доставка
до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти
от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства
на потребителите).
Обхватът на потребителите е :
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки, заявяване
и получаване на неотложни административни услуги (със
средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни
дни на телефонен номер: 0883 560 603.

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 пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100 кв.
м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.
КУПУВАМ запазена къща в град Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
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Лятна академия „Патиланци“ приключи

В последния ден на месец
август и само две седмици
преди първия учебен час за
новата година, Лятна академия „Патиланци“ към ЦПЛР
– Център за работа с деца

в град Генерал Тошево, беше официално закрита. Прекрасната инициатива се проведе за юбилейния десети
път в рамките на три месеца. По време на най-хубава-

та и дълга ваканция около 30
деца от града имаха възможността да разнообразят дейността си и да осмислят свободното си време в тези тежки за всички моменти на све-

И тази година всички деца си тръгнаха с хубав подарък от ЛА „Патиланци“ и
безброй незабравими спомени.

товна пандемия.
Под професионалното ръководство на преподавателите, малчуганите се забавляваха, спортуваха, твориха и
опознаваха света. За съжаление този път ваканцията премина без любимото на всички „Плувно лято“, но то беше
заменено с достатъчно други стойностни и незабравими изживявания.
Децата имаха редица занимания през лятото, които със
сигурност ще помнят поне до
следващото издание на академията. Последната инициатива, с която бяха изненадани участниците в академията, беше организираният
„Празник на таланта“. В него всеки демонстрира своите скрити заложби и умения пред приятели и преподаватели. Песните и танците
не спираха за един подобаващ край на запомнящото се
лятно преживяване. Накрая
всички получиха подаръци,
лакомства и много усмивки с
пожелания за успешна учебна година.

Жълтите контейнери са предназначени за събиране на
чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал, в това число:
хартиени и картонени опаковки, картон, опаковъчна хартия,
вестници, списания, каталози, книги, тетрадки, рекламни
брошури, календари и др., бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др., найлон, полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово фолио, алуминиеви кенове от напитки, консервени кутии, алуминиево фолио.

Освежава се пътната Историята помни
маркировка в града

През последните две седмици в град Генерал Тошево
текат дейности по освежаване на пътната маркировка с
цел безопасността както на
пешеходците, така и на водачите на МПС. Пребоядисват
се осевите линии по глав-

ват, като имат за цел да създадат навици за оглеждане в
двете посоки на хората и поспециално на малките участници в движението.
Това е първата акция по
освежаване на хоризонтална
маркировка в града в рамки-

ните пътни артерии в града и направляващите стрелки в междублоковите пространства, както и пешеходните пътеки и паркоместата в централната градска
част. С приоритет се работи по кръстовищата и зоните
със засилен поток от деца и
пешеходци. Надписите „Погледни“ в началото на пешеходните пътеки също оста-

те на 2020 г. Боята, използвана за хоризонталното маркиране на пътната мрежа,
отговаря на изискванията за
висока натовареност на движението и повишена устойчивост на автомобилни масла, а основното й преимущество е в дълготрайното запазване на белотата. Покрива и критериите на Агенция
„Пътна инфраструктура”.

Във връзка с отбелязването
на 80 години от подписването
на Крайовския, ще ви припомним събитията около тази бележита за Добруджа дата.
На 7 септември 1940 година в град Крайова между Царство България и Кралство Румъния се подписва договор за
мирно възвръщане на Южна
Добруджа в пределите на България. За подписването му съдействат всички Велики сили,
участващи във Втората световна война. Договорът има много приложения. Сред тях е протокол, според който се определя българо-румънската граница, спогодба за начините на
опразване на Южна Добруджа
от румънската администрация
и военната власт, спогодба относно размяна на българското
и румънското население, финансова спогодба, според която българското правителство
се задължава да изплати на румънското 1 милиард лева като компенсация за румънската
собственост в Южна Добруджа.
Един от най-трудните моменти по изпълнение на Крайовския договор е размяната
на населението, преселването
и изселването. Извършвало се
е на два етапа – през ноемвридекември 1940 г. и през април-май 1941 г. Преселване-

то е извършено при много лоши атмосферни условия, през
зимата, хората са били натоварени на влакове, каруци. Около 66 000 българи са изселени и настанени в Южна Добруджа, а около 108 000 румънци
и арумъни са преселени в Северна Добруджа. С много трудности успява българската държава да настани преселените в
колонистки жилища.
В началото на 1941 година се предприемат организационни и законодателни действия за решаване на аграрния въпрос. Одобрена е Наредба за окончателното настаняване и заменяне на земите на
преселците от Северна Добруджа. С поземления фонд от земите на румънските колонисти
се извършва оземляване. Търговците и занаятчиите получават безлихвени кредити от
Българска земеделска и кооперативна банка. От началото на 1942 година се легализират документите за образование на добруджанци, учили в
румънските училища.
Смесена комисия е ангажирана за прилагането на Крайовския договор и решаване
на имуществени, финансови и
правни въпроси. Някои спорни
въпроси се решават от правителствата на двете държави.

От миналата седмица
всички посетители на Исторически музей – град Генерал Тошево, имат възможността да се докоснат до
красотата на добруджанските носии и да си направят
снимки за спомен, чрез специално изработено за целта
пано. Костюмите се характеризират с ярка художествена оригиналност, изискан силует и показват усета
на добруджанката към красивото. Удобни, практични
и с богата декорация, традиционните носии присъстват в ежедневния и празничен бит и са свързани със
социална принадлежност и
семейно положение, а вече
могат да влязат и във вашия
дом, запечатани на снимка.

Зелените контейнери са предназначени за събиране на
чисти опаковки от стъкло, в това число: стъклени бутилки,
буркани и прозоречно стъкло.

В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: хранителни растителни отпадъци (плодове,
зеленчуци), хартия, картон, зелени остатъци (цветя, шума,
окосена трева), дървени стърготини, дървесни влакна, отпадъци от косене на ливади и подрязване на храсти, диворастящи треви и плевели.

Ето това е истинското дърво на живота…

