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Удари първият училищен звънец

Новата учебна 2020/21 година официално беше открита! Макар и семпло, макар и
при строго спазване на всички противоепидемични правила, макар и малко странно и с известна доза притеснение, децата в шестте общински училища и Професионална гимназия по земеделие
„Тодор Рачински“, прекрачи-

ха прага на любимите класни
стаи и чуха един позабравен
звук – този на училищния звънец. Звънецът заглъхна в средата на месец март тази година, затваряйки храмовете
на родното образование. Сега обаче учители и ученици са
изпълнени с надежда за нормализиране на обстановката
и присъствени учебни класо-

ве, за сметка на дистанционното обучение.
Както традицията повелява
откриването на учебната година навсякъде започна с издигане на националния трибагреник под звуците на химна на Република България. Музикална програма и празнични
слова посрещнаха учениците, а първият звънец пред вхо-

Тази година най-честите пожелания на 15 септември, между учители, ученици и родители,
бяха за присъствена учебна година.

да на всяко училище официално даде старт на уроците и домашните.
Кметът на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров
откри учебната година в ОУ
“Васил Левски” – село Преселенци. В словото си пред учениците той изтъкна важността
от спазването на всички противоепидемични мерки през
цялата година, за да не се повтори сценарият от пролетта и
допълни, че от образованието
на децата ни, зависи успехът
на нацията.
След краткото тържество в
двора на учебното заведение
Валентин Димитров поздрави и първокласниците в село
Преселенци, които през тази
година са 3 на брой. На кратко
тържество в първата си класна стая, първолаците получиха
поздравления от по-големите
учениците в учебното заведение и бяха зарадвани с по една книжка като подарък от Община Генерал Тошево.
Тази година в община Генерал Тошево има общо 87 първокласника. В града са 68 от
тях, като те са разпределени в
общо четири паралелки в двете училища – ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ „Н. Й. Вапцаров.

Започна новата учебна година в детските
градини на територията на общината

На 14 септември в община Генерал Тошево официално беше открита новата учебна година за детските градини. При строго спазване на
всички противоепидемични
мерки, учебните заведения
отвориха вратите си за наймалките. С весели усмивки и
много настроение децата започнаха най-странната и изпълнена с неизвестни учебна
година, която определено ще
премине под знака на условията на работа по време на
пандемия.
Тази година домакин на
тържественото събитие, даващо начало на учебния процес, беше ДГ „Първи юни“ в
град Генерал Тошево. Гости на
събитието бяха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, председателят
на Общинския съвет Яна Бонева, зам.-кметът Румен Мунтянов и Надежда Колева – началник отдел „Образование,
младежки дейности и спорт“.
За съжаление родители не
присъстваха на тържеството,
в съответствие с всички предприети мерки за спиране раз-

пространението на COVID –
19. В тази връзка и програмата на събитието беше кратка,
но за сметка на това съдържателна. Чудесно украсеният двор на забавачницата допринесе още повече за доброто настроение на деца, пер-

сонал и официални гости.
По време на събитието кметът на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров официално откри ремонтираният през
пролетта външен басейн на ДГ
„Първи юни“.
През тази учебна година,

във всички детски градини на
територията на община Генерал Тошево ще се обучават общо 293 деца. В новосформираната детска ясла „Радост“
има 30 деца, като до края на
годината техният брой ще се
увеличи с още 10-15.

Тази година ДГ „Първи юни“ беше домакин на официалното откриване на
учебната година за детските градини.

80 години от Крайовската спогодба

Тази година отбелязваме
80 години от подписването на
Крайовската спогодба, по силата на която Южна Добруджа
се връща в пределите на нашата родина. Дело, което ознаменува усилията на тогавашната дипломация и целият ни политически елит за това изконната българска земя Добруджа
да се присъедини към естествените си исторически и политически граници. В тази връзка се връщаме назад в годините, за да припомним за събитията, които са се случили
през месец септември 1940 г.
в Добруджа.
На 7 септември 1940 г. в
Крайова се подписва договор
между България и Румъния с
който Южна Добруджа се възвръща към България. Така по
дипломатически път и международно санкциониран начин
се осъществява мирна ревизия
на Ньойския договор. Крайовският договор определя като
„окончателна и вечна” новата българо-румънска граница.
Той съдържа клауза за задължителна размяна на населението, като бъдат репатрирани равен брой румънци от Южна Добруджа и българи от Северна Добруджа. Към размяна
на населението се пристъпва в
срок от три месеца след размяната на ратификационните документи, фиксирана найкъсно до 12 септември 1940 г.
Крайовският договор премахва една историческа несправедливост. Към България се възвръща територия
от 7 696 квадратни километра. Българското правителство

обособява областта в специална административно-териториална единица поради съществуващите и възникналите трудности от икономически, административен, демографски характер и особено
заради задължителната размяна на българското севернодобруджанско население с румънското колонистко население,
заселено между 1919 и 1939 г.
В нея се установява с пълна валидност законодателната система на българската държава,
наред с това управлението се
извършва въз основа на заповеди и разпоредби съобразени със спецификата в икономиката, транспорта, демографията и други на областта. Така че есенните месеци на 1940
г. представляват своеобразен
период в развитието на Южна
Добруджа, период в който тя
се приобщава към ритъма на
българското общество и българската държава.
На 21 септември 1940 г.
българската армия навлиза
в Южна Добруджа и съгласно
предварително изготвения и
утвърден план на три етапа заема територията. На 1 октомври вечерта се достига новата гранична линия. (Българските войски са посрещнати
тържествено на 25 септември
1940 г. в най-големият южнодобруджански град – Добрич, в
Тутракан и Балчик на 21 септември 1940 г. и в Силистра –
на 1 октомври 1940 г.). С това
не само договорно, но и фактически приключва румънското господство в Южна Добруджа.

Набират се преброители
за Преброяване 2021

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината,
в която искат да бъдат наети.
Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени
от сайта на Преброяване 2021
и в сайтовете на общините.
При предстоящото преброяване в страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на
статистическата тайна на получената информация. За област Добрич в дейностите по
преброяване на населението
и жилищния фонд ще са нужни 621 преброители и около
160 контрольори. За Община
Генерал Тошево са съответно:
Контрольори - 17 и Преброи-

тели -67.
Най-подходящи са хора,
които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с
технически познания и практикуващи социални дейности
и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да
бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно
време” от 8.00 сутрин до 20.00
часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето,
през което те имат право да
посещават домакинствата от
техния преброителен участък.
Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250
души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко
преброители. Заплащането на
преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя
на преброените лица, жилища
и сгради.
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Приключи пълната рехабилитация на две
улици в селата Люляково и Кардам

В средата на месец септември приключи пълната рехабилитация на ул. „Втора“ в село
Люляково и ул. „Антимовски
хан“ в село Кардам. Финансирането на проекта е от Държавен фонд „Земеделие“ с договор №BG06RDNP001-7.0010149-C01/14.05.2019G.
Безвъзмездната финансова
помощ се предоставя по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони
№BG06RDNP001=7.001 – УЛИЦИ ОТ Програмата за развитие
на селските райони за периода
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските
райони. В същия проект влиза
и рехабилитацията на ул. „Васил Алексиев“ в град Генерал
Тошево, която ще бъде асфалтирана и на нея ще бъдат положени бордюри и пътна маркировка. Общата стойност на договора по проекта е в размер

на 1 117 698,78 лв.
Строителните дейности на
пътните участъци в двете села
започнаха в началото на месец
юни и продължиха през цялото лято. Улица „Втора“ е една
от най-дългите в село Люляко-

во с обща дължина от над 458
метра, започваща от ул. „Четиринадесета“ и достигаща до
ул. „Първа“. Улица „Антимовски хан“ в село Кардам също
е с дължина от около 454 метра и започва от кръстовище-

то с ул. „Червеноармейска“ до
изхода на пътя за село Огражден. И на двата пътни участъка
е положена трайна асфалтобетонова настилка, ограничителни видими бордюри и пътна
маркировка.

Напълно рехабилитираните улици придават напълно различен вид на селата.

ОИЦ – Добрич представи антикризисни
икономически мерки за бизнеса

В средата на миналата седмица Областен информационен център – Добрич проведе информационна среща за
представяне на антикризисните икономически мерки за бизнеса в общините Балчик и Генерал Тошево. Събитието се
състоя в зала „Дора Габе“ на
Община Генерал Тошево.
Експертите от центъра представиха актуалните и планирани процедури и мерки за работодатели, туристическия и
транспортен сектор за преодоляване на икономическите
последствия от COVID-19, подкрепени от Оперативните програми „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 и „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020 г.
По
проект
BG05M9OP001-1.106 „Заетост
за теб“ юридически лица и неправителствени организации,
включително читалищата могат да получат финансова подкрепа за наемане на безработни лица чрез осигуряване на
заетост за период до 3 месеца. Одобрените работодатели са длъжни да запазят заетостта на 75% от заетите работни места за период, равен на периода на субсидираната заетост. От бюджета по

проекта са заделени 50 млн.
лв. за работодатели от сферите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“,
а останалите средства за разпределен на квотен принципа по общини. За община Балчик са планирани 310 740, 27
лв., а за работодателите от община Генерал Тошево са определени средства в размер

на 230 597,68 лв. Към 10 септември в двете общини са одобрени заявки на 7 работодателя за 23 работника. Всички
документи за кандидатстване
и по двата проекта са налични на електронната страницата на Агенцията по заетостта, на следния линк: https://
www.az.government.bg/pages/
ophrd-2014-2020/.
Презентирана беше и процедурата BG05M9OP001-1.096
„Детски кътове“, чиято цел

е да увеличи възможностите
за по-добро съвместяване на
личния и професионалния живот на работниците и служителите. До 150 000 лв. могат да
бъдат вложени в адаптирането и оборудването на подходящо помещение за полагане
на почасови грижи за деца до
12 години, като за детегледачи
могат да бъдат обучени и наети безработни. Техните възнаграждения ще бъдат поемани
за период до 12 месеца.

Школа за таланти

На 1 октомври за поредна година ще отвори врати най – голямата ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ в Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца в град Генерал Тошево!
Вашите деца може да посещават БЕЗПЛАТНО заниманията,
които предлагаме:
* Школа „Младежки съвет“ с ръководител Елена Дочева;
* Клуб „Компютърен свят“ с ръководител Гергана Георгиева;
* Школа „Графичен дизайн“ за учениците от четвърти и пети клас с ръководител Веселина Кулева;
* Школа по изобразително и приложно изкуство „Палитра“
с ръководител Веселина Кулева;
* Кръжок „Сръчни ръце“ за ученици от първи клас с ръководител Веселина Кулева;
* Клуб „Творилница“ за учениците от втори клас с ръководител Веселина Кулева;
* Клуб „Театър и традиции“ за учениците от четвърти клас
с ръководител Веселина Кулева;
* Школа „Фолклорни традиции“ с ръководител Веселина
Куцарова;
* Детски театрален състав „Слънчице“ с ръководител Венета Йорданова
* Клуб по латино танци „Алегрия – ГТ“ с ръководител Стоян Стоянов‘
* Клуб по модерен балет с елементи от художествената
гимнастика „Танцуващи звездички“ с ръководител Павлета
Петрова;
* Клуб по хип-хоп танци „NNS Crew - GT“ с ръководител
Миглена Георгиева
ОЧАКВАМЕ ВИ!
ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА, гр. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
9500 гр. Генерал Тошево, ул. „Г. С. Раковски“ №14
crd_gt2010@abv.bg, директор: 0889344320

Акция на КАТ

Децата тръгват на училище!
Да ги пазим на пътя!

По традиция, на 15 септември у нас се открива тържествено новата учебна година. 2020 година няма да бъде изключение от правилото. Както и в предходни години, на този ден институциите призовават шофьорите за повече отговорност и бдителност на пътя, най-вече в населените места
и районите на учебните заведения.
От началото на месец септември до 31 октомври е в ход
традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. От отдел „Пътна полиция“ на
ГДНП увериха, че са проведени срещи с Регионалните управления на образованието и училищните ръководства, проверени са пътните знаци и пътната маркировка около училищата и при необходимост се налагат предписания.
Практически препоръки за
безопасност на пътя към шофьорите,
от “Пътна полиция”
ВАЖНО! Децата са част от движението на пътя и все още
се учат да се пазят сами.
ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ покрай детско или учебно заведение:
♦♦ Винаги спазвай забраните и ограниченията, за да
предпазиш себе си и останалите от пътен инцидент.
♦♦ Винаги бъди в готовност да спреш. Децата се движат
на групи, но често някое от тях изостава, после бърза
да настигне другите и забравя, че е на пътя, а там има
други правила.
♦♦ Никога не забравяй, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
♦♦ Никога не спирай върху или непосредствено преди пешеходната пътека. Това кара децата да търсят
друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

От ОИЦ – Добрич представиха антикризисни икономически мерки в помощ на бизнеса.

Обществено порицание

На 29.07.2020 г. беше разгледано НОХД №00122 по описа за 2020 г. срещу подсъдимия Юнус Джан Мерт, роден на
27.12.2002 г. в Република Турция, живущ в село Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, български гражданин, с
основно образование, неженен, неосъждан, ученик.
Съдът признава подсъдимият Юнус Джан Мерт за виновен в
това, че на 17.04.2019 г. без надлежно разрешително придобил и държал високо рисково наркотично вещество – изсушена зелена маса от растението – Херба Канабис Индика Сатива (Марихуана), с тегло 0.20 грама, с активно действащ компонент тетрахидроканабинол – 8.45%, на стойност 01,20 лева, представляващо маловажен случай – престъпление по чл.
354а, ал. 5, във връзка с ал, 3, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т.
5 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1, във връзка с чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 63,
ал. 1, т. 5, освобождава Юнус Джан Мерт от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Обществено порицание“.

Кратки новини

През изминалата седмица на
територията на СИДП са горели четири пожара. Стихията е
засегнала широколистни гори в
ДГС-Нови пазар, ДГС-Смядово и
ДГС-Генерал Тошево, а в ДГС-Цонево пламъците са тръгнали от
запалено стърнище и са спрени в
близост до горските територии.
Огънят е потушен благодарение
на пожарникарите и горските,
като в четирите участъка и днес
има дежурни, които следят да не
се възобновят пламъците.

* * *

Районен съд - Генерал Тошево
призна за виновна и осъди подсъдимата С.Г.С., за виновна в това, че на обществено място - в

двора на ОУ „Х.С.“, извършила
непристойни действия - саморазправила се, карала се и искала
обяснения от малолетните ученици Е.А.А. и А.Р.Н.,***, за това,
че обидили внучката й, и ударила два пъти с ръка по лицето малолетният ученик А.Р.Н., които
действия са грубо нарушаващи
обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото.
Съдът ОСВОБОЖДАВА подсъдимата С.Г.С. от наказателна отговорност и й налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/лева.
Съдът осъжда подсъдимата
С.Г.С. да заплати сторените по
делото разноски.

ПРЕМИНАВАНЕ покрай спирка на масовия градски
транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ
♦♦ Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената.
Децата се движат към или стоят на спирките на групи
и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
♦♦ Винаги бъди в готовност да спреш. Децата внезапно
променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не
помнят и не спазват правилата за безопасно поведение.
♦♦ Винаги давай предимство на децата, които пресичат
на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил,
подай разбираем за водача му знак, че също трябва да
спре и да изчака преминаването на децата.
♦♦ Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да
подадат сигнал с ръка.
♦♦ При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон
112.
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Добруджа е най-силно
засегната от сушата

Най-силно засегнати от сушата са земеделските култури в областите Добрич, Варна,
Шумен, Сливен и Бургас съобщават от Министерството на
земеделието. Оттам предоставят официални данни за есенниците. 4 626 318 тона е произведената пшеница за 2020
година. Това сочат официалните данни при 100 % реколтираните 1 176 048 ха площи в страната. Средният добив е 393 кг/дка. Предварителният анализ за качеството
на зърното показва, че то е с
високи хлебопекарни качества. Най-високи добиви от над
500 кг/дка са отчетени в областите Монтана, Видин, Велико
Търново, Плевен и Ловеч. При
ечемика прибраното количество от тазгодишната реколта
е 560 037 тона, при реколтирани 138 059 ха. Средният добив за страната е 406 кг/дка.
Основните поражения при
есенниците са нанесени от
есенното и пролетно засуша-

ОБЯВА

ване. Към 31 август 2020 г. по
данни на Областните дирекции
„Земеделие“ в страната, заради настъпили неблагоприятни
климатични събития от засушаване, измръзване и градушка, са издадени 350 констативни протоколи за 107 108 дка,
които са със 100% пропаднала площ. Пропадналите на 100
% площи с пшеница са 84 892
дка, което представлява 0,7
% от общата площ в страната.
Пропадналите площи с пшеница под 100 % са 953 968 дка.
При ечемика са издадени констативни протоколи за
4228 дка на 100% пропаднали
площи, което е 0,331% от общата площ в страната и обикновени протоколи за 41 999
дка с под 100 % нанесени щети. За рапицата има издадени
констативни протоколи за 17
989 дка на 100% пропаднали
площи, което е близо 1,5 % от
общата площ в страната. За 41
999 дка са издадени протоколи
с поражения под 100 %.

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по
оферти на следния недвижим имот:
* „Почивна база” в гр. Шабла с подобекти както следва:
1. Сграда 83017.506.146.1, със застроена площ 665 кв. м.,
масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа
сграда, построена през 1976 г.
2. Сграда 83017.506.146.2, със застроена площ 58 кв. м.,
масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа
сграда, построена през 1979 г.
3. Сграда 83017.506.146.3, със застроена площ 226 кв. м.,
масивна конструкция, двуетажна, курортна, туристическа
сграда, построена през 1983 г.
4. Сграда 83017.506.146.5, със застроена площ 85 кв. м.,
масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа
сграда, построена през 1986 г. и
5. Сграда 83017.506.38.4, със застроена площ 102 кв. м.,
масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа
сграда, построена през 1983 г., при следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване под наем на имущество
– частна общинска собственост, за извършване на туристически и курортни услуги.
2. Срок за ползване – 10 /десет/ години.
3. Начална годишна наемна цена – 16 900.(шестнадесет
хиляди и деветстотин) лева без включен ДДС или 20 280.00
(двадесет хиляди и двеста и осемдесет) лева с включен ДДС.
4. Критерият за оценка на офертите e най-високата предложена годишна цена.
5. Наемателят не заплаща наем за целия срок на договора,
а инвестира в обекта сумата, представляваща 100% от предложената годишна цена за срока на договора, както следва:
5.1 В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, наемателят да инвестира 10% (десет процента) от
сумата по точка 5 (пет), за извършване основен ремонт на покрива на сградите.
5.2 В двугодишен срок от датата на сключване на договора за наем, наемателят да увеличи легловата база, чрез надстрояване на кухненски блок, като вложи инвестиции в размер на 90% (деветдесет процента) от сумата по точка 5 (пет).
6. Депозит за участие в конкурса е в размер на 1 690.00
(хиляда шестстотин и деветдесет) лв.
Конкурсът ще се проведе на 30.09.2020 г. /сряда/ от 9.00
часа в зала „Дора Габе“, трети етаж на административната
сграда на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5.
Конкурсна документация за участие се закупува срещу
20,00лв., платими в брой в касата на Община Генерал Тошево
до 12.00 часа на 28.09.2020 г. и се получава в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево.
Депозит и заявления за участие се приемат до 15.00 часа
на 28.09.2020 в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево;
Участниците в конкурса заплащат депозит за участие в размер на 1 690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лв. в касата на община Генерал Тошево, находяща се в Център за услуги и информация, първи етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 или
по IBAN сметка на община Генерал Тошево BG04 CREX 9260
3314708701, BIC код CREX BGSF при “Токуда банк” АД, офис
Генерал Тошево.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден
до 28.09.2020 г., след закупуване на тръжни документи.
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.

Пълна програма за есенния полусезон в шампионата
на Регионална футболна група – Добрич – Зона „Изток“
1 кръг

„Дружба“ - Люляково
„Партизан“ - Василево
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Заря-2006“ - Крушари
„Калиакра 1“ - Каварна

0:7
0:1
0:1
6:1
1:1

„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Рилци“ - Добрич
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Стрела-Присад 2020“ - Присад
„Добруджанец“ - Овчарово

2 кръг – резултатите от тези двубои не бяха оповестени на официалния сайт
на БФС преди края на редакционното приключване на броя!

„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Рилци“ - Добрич
„Дружба“ - Люляково
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Стрела-Присад 2020“ - Присад

19-09-2020 17:00
19-09-2020 17:00
19-09-2020 17:00
20-09-2020 17:00
20-09-2020 17:00

„Партизан“ - Василево
„Заря-2006“ - Крушари
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Калиакра 1“ - Каварна
„Добруджанец“ - Овчарово

26-09-2020 17:00
26-09-2020 17:00
27-09-2020 17:00
27-09-2020 17:00
27-09-2020 17:00

„Рилци“ - Добрич
„Дружба“ - Люляково
„Партизан“ – Василево
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер

03-10-2020
03-10-2020
03-10-2020
04-10-2020
04-10-2020

„Заря-2006“ - Крушари
„Добруджанец“ - Овчарово
„Калиакра 1“ - Каварна
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Стрела-Присад 2020“ - Присад

10-10-2020 16:00
10-10-2020 16:00
11-10-2020 16:00
11-10-2020 16:00
11-10-2020 16:00

„Рилци“ - Добрич
„Партизан“ - Василево
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Дружба“ - Люляково

17-10-2020
17-10-2020
18-10-2020
18-10-2020
18-10-2020

„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Добруджанец“ - Овчарово
„Заря-2006“ - Крушари
„Калиакра 1“ - Каварна
„Стрела-Присад 2020“ - Присад

24-10-2020
24-10-2020
24-10-2020
25-10-2020
25-10-2020

„Заря-2006“ - Крушари
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Партизан“ - Василево
„Добруджанец“ - Овчарово
„Калиакра 1“ - Каварна

3 кръг
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Рилци“ - Добрич
„Дружба“ - Люляково
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Стрела-Присад 2020“ - Присад

4 кръг
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

„Калиакра 1“ - Каварна
„Заря-2006“ - Крушари
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Стрела-Присад 2020“ - Присад
„Добруджанец“ - Овчарово

5 кръг
„Партизан“ - Василево
„Рилци“ - Добрич
„Дружба“ - Люляково
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер

6 кръг
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

„Стрела-Присад 2020“ - Присад
„Калиакра 1“ - Каварна
„Заря-2006“ - Крушари
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Добруджанец“ - Овчарово

7 кръг
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

„Рилци“ - Добрич
„Партизан“ - Василево
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Дружба“ - Люляково

8 кръг
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Дружба“ - Люляково
„Партизан“ - Василево
„Лозенец-2015“ - Лозенец
„Заря-2006“ - Крушари

01-11-2020
01-11-2020
31-10-2020
31-10-2020
31-10-2020

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

„Добруджанец“ - Овчарово
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Стрела-Присад 2020“ - Присад
„Рилци“ - Добрич
„Калиакра 1“ - Каварна

9 кръг
„Хр. БОТЕВ“ - Стожер
„Рилци“ - Добрич
„Добруджанец“ - Овчарово
„Стрела-Присад 2020“ - Присад
„Калиакра 1“ - Каварна

07-11-2020
07-11-2020
07-11-2020
08-11-2020
08-11-2020

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.
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.

14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

„Партизан“ - Василево
„Дружба“ - Люляково
„Заря-2006“ - Крушари
„Орловец-2оо8“ - Победа
„Лозенец-2015“ - Лозенец

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

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.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща на два етажа в град Генерал Тошево. Включва гараж и дворно място с две приземни помещения за живеене. За повече информация на тел.
0886/ 43 21 64 и 058/ 66 63 12.
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„Спортист – 2011“ с нова загуба в Трета лига,
„Партизан“ спечели общинското дерби с „Дружба“

Пета поредна загуба в Североизточната Трета лига
допусна отборът на „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево). Това се случи през изминалия уикенд при гостуването на „Черноломец 1919“
(Попово). За съжаление в пореден двубой от първенството проличава липсата на физическа подготовка и поражението с 0:3 е напълно логично на фона на показаната игра.
През първото полувреме
отборът на Димчо Филев допусна ранен гол след едно
изпълнение на корнер и сериозно разбъркване в собственото си наказателно поле.
До края на частта „Спортист
– 2011“ се защитава добре,
но трудно организираше играта си в атака. През вторите 45 минути, темпото на игра на момчетата от Генерал
Тошево видимо спадна, физическите сили ги изоставиха и те инкасираха нови два
гола, за крайното 3:0 за домакините. В следващия кръг
– на 26 септември (събота)
от 17:00 часа, „Спортист –
2011“ приема тима на „Топо-

ли“ 2010.
През уикенда се изиграха
и двубоите от втория кръг на
Регионалната футболна група – Добрич, Зона „Изток“.
Общинското дерби между тимовете на „Дружба“ (Люляково) и „Партизан“ (Василево)
предизвика сериозен интерес сред жителите на общината. Домакините от „Друж-

ба“ допуснаха изненадващо поражение с 2:3, въпреки
че на почивката между двете полувремена водеха в резултата с 1:0. Гостите от Василево стояха стабилно в отбрана и разчитаха единствено на грешки в играта на домакините и на мълниеносни
контраатаки. Така те вкараха
и трите си попадения за пър-

Обединена детска школа при
НЧ „Светлина – 1941“ в града ви очаква!

ви успех през сезона в групата. „Дружба“ пък вече е с две
поражение от два двубоя.
Интересно беше и в село Присад, където местния
„Стрела 2020“ изигра първия си домакински двубой.
Пред доста екзалтираната
си публика новосъздаденият
клуб загуби с 0:3 от „Калиакра“ (Каварна).

В село Присад футболът се завърна, но местният "Стрела 2020" загуби с 0:3 от "Калиакра".

Гробищният парк беше основно почистен
В началото на месеца гробищният парк на град Генерал Тошево беше основно почистен. Огромната и висока на места тревна маса близо до алеите, около и върху
самите гробни места, беше
старателно изкосена и изхвърлена. Храстите и дърветата бяха подрязани, а цялото пространство на парка беше почистено от насъбралите се боклуци. Инициативата
е на Община Генерал Тошево. По този повод в редакцията на вестник „Добруджански глас“ получихме благо-

Гробищният парк е почистен идеално.

дарствено писмо, което публикуваме без редакторска
намеса:
„При последното си посещение на гробищния парк,
останах приятно изненадана.
И друг път е имало почистване и подрязване на храсти и
дървета, но този път, бе изрядно извършено. Затова изказвам не само моята благодарност, но и тази на всички
граждани, на които близки и
познати почиват там. Огромна благодарност на Община
Генерал Тошево“.
Р.С.

СЪОБЩЕНИЕ

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.

През миналата седмица
на стадиона в село Присад беше монтиран специален контейнер, който
ще бъде използван за съблекалня. От тази година селото има футболен
отбор – „Стрела – 2020“,
който играе в Регионална
футболна група – Добрич,
Зона „Изток“ и според изискванията на БФС, трябва да има подобно съоръжение, за да бъде допуснат до участие в първенството. Първият домакински двубой на „стрелите“
в шампионата, беше в неделя срещу тима на „Калиакра 1“ (Каварна).

Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ – град
Генерал Тошево предлага обучение за деца от 5 до 18 годишна възраст. За всички форми на обучение са осигурени квалифицирани преподаватели. Заниманията са индивидуални
и групови. Школата предлага и обучение в състави за любителско и художествено творчество, участие в регионални,
национални и международни конкурси, фестивали и други
инициативи. Възпитаниците получават възможност за изява в концерти и празници на читалището, забавни и весели
състезания и шоу програми. Гарантирани са добро обучение, придобиване на нови знания, успех и настроение.
Всички желаещи ученици да се запишат в школата могат
да подадат молби за всяка една от формите на обучение,
според възможността, желанието и интересите!

С мисъл за утрешния ден…

