ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЦЕНА 0,30 ЛЕВА

Адрес на редакцията: гр. Генерал Тошево, сграда на Общината, стая 402, ет. 4, тел. 05731 2020 вътр. 44;
www.generaltoshevo.bg; E-mail: mail@toshevo.org; dobrujanski_glas@toshevo.org
Главен редактор - Адриан Добрев
Ръкописи и снимки не се връщат. Авторите сами носят отговорност за изнесените факти.
Анонимни материали не се публикуват.

ГОДИНА LXII

БРОЙ 43 (3748)

17 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

ТД
„Добруджанец“
вече има нов
председател
3 стр.

Агро новини
2 стр.

Втора поредна
загуба за
„Спортист –
2011“ в
Трета лига
4 стр.

БЧК раздаде хранителни и хигиенни пакети по Въведоха нови мерки
програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България“ срещу COVID-19

През изминалата седмица Български червен кръст
(БЧК) раздаде хранителни и
хигиенни пакети на 85 лица в нужда от нашата община, засегнати от пандемията
от коронавирус – COVID-19.
Става въпрос за хора, които
през времето на върлуващата криза, са изгубили своя-

та работа и са останали без
доходи.
Хранителните пакети са
осигурени от БЧК със финансови средства отпуснати по ПМС №108 по програма „Дейности в отговор на
COVID-19 в България“. Те
съдържат 7 вида продукти с
общо тегло 17.5 кг. на стой-

ност около 32 лв. (по цени на
едро) – 2 броя олио, по 3 пакета брашно, захар, спагети,
ориз и 2 пакета зрял фасул.
Хигиенните пакети също са осигурени от БЧК, но
с финансиране от Американската агенция за международно развитие по същата програма „Дейности в

Хранителните и хигиенните пакети бяха раздадени през миналата седмица.

Официалният сайт на Община Генерал Тошево – www.
generaltoshevo.bg, спечели голямата награда в категория
Институционален сайт/НПО в конкурса Сайт на годината
2020 г. Надпреварата се провежда за поредна година, като
този път категориите бяха общо 9: най-добър фирмен сайт;
личен сайт и блог, институционален сайт/НПО, сайт на кауза, електронен магазин, медиен сайт, продуктов сайт, сайт
за услуги и mobile app.
Конкурсът е такъв, че във всяка категория се раздават две
големи награди – Награда на журито и Награда на публиката. Радващото е, че и в двете направления сайтът на Община Генерал Тошево печели първото място, отговаряйки
с най-висок резултат на следните критерии за оценка: дизайн, програмиране, маркетинг, мобилно приложение, регулаторно съответствие.
Повече подробности ще може да намерите в следващия
брой на вестник „Добруджански глас“.



Община Генерал Тошево уведомява всички заинтересовани лица, че на телефон 0883
560 603 продължава да приема заявки за предоставяне на следните услуги:
♦♦доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
♦♦заплащане на битови сметки;
♦♦заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Повече подробности за услугата може
да намерите на 3 стр.

отговор на COVID-19 в България“. Един пакет съдържа
дезинфектант за ръце – 1
бр.(100 мл.), предпазна маска за лице за многократна
употреба – 2 бр., сапун – 1
бр., четка за зъби, шампоан,
мокри кърпички със спирт –
72 бр. в един пакет, прах за
пране – 1 кутия. Всичко на
стойност 13,20 лв. (борсови цени).
Всички лица, които получиха хранителни и хигиенни
пакети са съгласувани с АСП
и утвърдени от тях, като селекцията е на Община Генерал Тошево, която се включи
активно и в самото раздаване на пакетите.
В тази връзка, д-р Артюн
Еринозов, директор на Областния съвет на БЧК – град
Добрич, използва възможността да благодари на Общинска администрация –
град Генерал Тошево и на
всички кметове и кметски
наместници в селата от общината, за отличното партньорство, бързата и добре
свършена, съвместна работа.

Габриела Димчева Господинова от град Генерал Тошево е носителят на специалната награда за мултимедийна
презентация в Областния ученически конкурс “С Йовковата бяла лястовица”. Конкурсът се провежда под патронажа
на областния управител Красимир Кирилов и част от събитията, посветени на 140-годишнината от рождението на
Певеца на Добруджа Йордан Йовков.
Всички участници, включили се в проявата получиха
грамота, подписана от Красимир Кирилов с пожелание да
развиват таланта си, да обичат Добруджа и с делата си да
помагат светът ни да бъде по-красив.
От няколко дни в двора на Исторически музей – град Генерал Тошево
са поставени нови пейки. Те са получени по проект на трансгранична програма INTERREG V-A Румъния
– България 2014-2020 „Развитие на
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“. Проектът се изпълнява в
партньорство с община Мурфатлар,
Република Румъния, като водеща организация е Община Генерал Тошево. Дейностите по неговото изпълнение включваха още основен ремонт
на сградите на читалищата в селата
Кардам и Спасово, благоустрояване
на площада пред културната институция в село Кардам, благоустрояване на прилежащото пространство
около Историческия музей в града,
както и доставка на различно оборудване за трите сгради.

На 12 ноември в сила влязоха нови противоепидемични
мерки във връзка с разпространението на коронавирус –
COVID-19 в страната, които бяха въведени със заповед на
здравния министър Костадин Ангелов. Новите ограничения ще важат до 30 ноември, а най-важните са следните:
ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения,
кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9)
могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч.
През останалите часове на денонощието се допускат само
доставки по домовете.
Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна
възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00
и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под
65-годишна възраст.
Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават
търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само
ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
ОБРАЗОВАНИЕ
Преустановяват се присъствените учебни занятия (в
т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове,
изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната
14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на
симптоми на COVID-19.
Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в
електронна среда.
БОЛНИЦИ
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични
центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и
лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и
ражданията, независимо от метода на родоразрешение,
дейностите по рехабилитация, продължително лечение и
психиатрична помощ.
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Земеделците от село Кардам и района не Наближава краят на
помнят толкова лоша стопанска година сеитбата на пшеница

Районът около село Кардам е един от най-пострадалите от сушата в област Добрич, което доведе до една
от най-лошите стопански години за живеещите там.
Над 80 000 декара е обра-

ботваемата земя в Кардам и
близките села Чернооково,
Снягово и Йовково. Именно
тези селища в община Генерал Тошево Кардам бяха найзасегнати и регистрираха
най-ниски добиви от зърнени и маслодайни култури.
„Основно препитание тук
е земеделието, всичко се
върти около него, защото нямаме работещи предприятия. Имаме десетина по-едри земеделци, а в по-дребен мащаб работят още 20-

30 семейства. Други 10-15
отглеждат пчели. Всичко се
върти около това, в района
няма какво друго да се прави“, коментира кметът на
Кардам Георги Николов.
По-възрастните хора не

помнят толкова сушава и лоша година. Случвало се е да
не стане една от основните реколтите – от пшеница,
царевица или слънчоглед.
И трите обаче да пострадат
в една и съща година не се
е случвало. „2001-2002 година пак имаше голяма суша, но пшеницата криво-ляво стана, хората ожънаха по
400 кг/дка. Тогава пък нямаше никаква царевица. Но все
пак стопанинът изкарва от
едната култура, поне се по-

Уважаеми читатели, в този брой на вестник „Добруджански глас“, продължаваме да публикуваме стихотворенията
на участниците в конкурса „60 красиви думи за моя град“,
който ЦПЛР – Център за работа с деца в града организира
по повод празника на Генерал Тошево – 8 ноември.
Мой любим град
Какво за мен е този град?
любов, живот и красота.
Запълва с радост моя сват,
отвежда ме на хиляди места.
Минавайки край старата табела,
посрещаш ти неземен рай.
Пристъпвайки напред със крачка смела,
разбираш, че животът няма край.
А центъра с величие оглася
от статуя на лястовица бяла.
И здраве във сърцата ни донася.
от град на град, на нашия се спряла!
И вече бавно остарява той.
Но туй за мене не е от значение.
Остава си вовеки само той,
душите наши пълни с вдъхновение.
За жалост нявга аз ще си замина.
На моето място някой ще се рее.
Към този някой аз молитва имам.
Завинаги в града ми да живее!
Желязко Миленов Михайлов
Този град на пръв поглед тъй малък, но
на дела и на мечти – голям.
В него има чар, омаен, заради който част от мен,
останала е там.
С красоти безкрайни от природата дарен,
пълни ми очите и стопля моя ден.
А лястовицата бяла, казва ми „Лети“!,
казва ми да диря нови върхове и за мечти.
Всяка улица дори има своята история,
разкрива съкровени тайни и съдби,
напомнящи и те сами, че някога са съществували.
Ценен ми е този малък град и знам, че дори
и скоро да си тръгна, след време ще се върна,
за да си припомня как тук се научих да мечтая,
как тук за първи път в себе си повярвах.
Теодора Радославова Щерева

крият разходите. Тази година хората, които се занимават със земеделие, не могат
да си платят разходите, направени за сеитбата. Добивът от пшеница тази година
при нас беше средно между

50 и 100 кг/дка, най-много
до 150 кг/дка. Имаше и такива, които изкараха 30 кг/
дка. Имаше и хора, които
развалиха посевите“, казва
Георги Николов, който също се занимава със земеделие. И той, както много други производители, смята, че
държавната помощ от 2 лева за декар за пострадалите
от сушата е крайно недостатъчна.
В района са прибрани 100150 кг от декар слънчоглед.

При царевицата добивите
са същите, докато миналата
година са стигали до 800, а
някъде и над 1 тон/дка. „Аз
лично съм виждал това лято комбайните да вървят цял
ден и да не могат да напълнят един бункер. Нафтата
гори, хора си наел и в крайна сметка не може да си покриеш разходите по прибирането, да не говорим за засяване, семена, препарати,
торове“, споделя Николов.
Рентите естествено няма
да са с нивата на минали години. Прогнозата е за 30 лева на декар. Повечето договори за ренти са сключени за 30-35% от добива, има
и някои с фиксирана сума,
но те са много малко. Говори се, че ще се теглят кредити, за да се изплатят рентите, но така земеделците задлъжняват за новата стопанска година.
„И за арендатора, и за
арендодателя е лошо. Цените на зърното сега са една
идея по-високи, но като няма продукция, как да се радваш на високата цена? Преди
се продаваха хиляди тонове зърно, а сега – по няколко стотин, зърнобазите са
празни“, добави още кметът
на село Кардам и припомни,
че през лятото месните правили молебен за дъжд. Веднага след ритуала паднали
валежи и… дотам. А заради
пандемията от Ковид-19 били отложени съборът и традиционния Ден на плодородието.

Рентата през 2020 г. ще
бъде около 30 лв. на дка

През последния месец в
нашият регион не спира да се
дискутира темата за размера
на рентите, които собствениците на земя трябва да получат в края на годината. Полемиката стана особено ожесточена в последните дни, когато все по-често започна да
се говори за суми, вариращи между 25 и 35 лв. на дка.
Стопанската година беше изключително тежка заради невижданата суша в Добруджа и
ниските добиви от пшеница,
царевица и слънчоглед и сега на всички е ясно, че суми
в порядъка на 80-100 лв. на
дка, каквито се изплащаха в
предишни години, сега ще бъдат само хубав спомен.
Петър Петров, който е земеделски производител със
земя в землищата на общините Балчик, Каварна и Генерал Тошево прогнозира,
че рентата през 2020 година
ще бъде 30 лв. на дка. Това
е сумата, която ще изплати
по-голяма част от агробизнеса в региона, казва той.
„Когато получените добиви са високи, то арендаторите могат да си позволят да
изплащат и по-високи ренти, но тази година е различна. Не трябва да се заблуждаваме, че сушата е само от
тази година. Сушата е още

от 2019 година, когато падналото количество валежи в
района на Балчик например,
е било около 237 л./кв. м. –
количество, много по-ниско
от очакваното и нормалното. Добивите от пшеница тогава – между 580 и 600 кг/
дка. Количество, което за
нашия регион е средно. Тази
година обаче добитото жито не надвишава 150 – 200
кг/дка. И докато през 2019
година пролетниците дават
прилични добиви и по този начин частично компенсират загубите, то през настоящата година и добивите
от тях са крайно ниски. Фермерите, дори и да не плащат
рента, са на сериозна загуба”, е мнението на Петър
Петров.
Особено тежко е положението в община Шабла. По
думите му, по всяка вероятност, някой от арендаторите
там изобщо няма да бъдат в
състояние да изплатят ренти
на своите арендодатели. Очакват се и фалити на дребни стопанства. „Тази година
собствениците на земя ще
бъдат на по-малка печалба,
а земеделците ще бъдат на
загуба“, категоричен в прогнозите си е земеделецът.
По материали на
областните медии

В следващите десет дни сеитбата на пшеница в област
Добрич трябва окончателно да приключи. По последни данни на Министерството
на земеделието, храните и горите (към дата 12 ноември), в
областта вече са засети 1 043

ва реколта и от 61 720 декара с рапица.
Есенната сеитба закъсня
заради сухото време, а цялата кампания е тежка, тъй като
обработките са трудни найвече заради локалните валежи.

510 декара с пшеница. Обичайно сеитбената кампания
в региона продължава и през
ноември, а от Добруджанския
съюз на зърнопроизводителите обявиха, че очакват и през
новата стопанска година площите с пшеница да достигнат
около 1 100 000 – 1 200 000
декара въпреки лошата реколта от отминалото лято.
Заради невижданата суша
през 2020 година земеделските стопани в Добричкия регион, който традиционно произвежда най-много зърно в
страната, добиха едва по 178
килограма пшеница средно от
декар. В областта тази есен
са засети и 28 610 декара с
ечемик, посочват от пресцентъра на министерството. През
миналата кампания масивите с ечемик в региона спаднаха до около 15 000 декара при
близо 66 000 декара преди
няколко години. Според данни
на министерството през новата стопанска година се очак-

Тази година проблем има
и със сеитбата на рапица.
Председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина
Жекова потвърди това „По
принцип културата е рискова
за региона. Тази година посмелите насяха там, където
имаше локални дъждове, но
тя е малко. Където имаше дъждове през последните дветри седмици рапицата върви
добре, но където не е валяло
в точния момент – например
в общините Генерал Тошево, Шабла и Каварна, там рапица много трудно ще има“,
коментира Радостина Жекова. Очакванията на специалистите са много от рапиците, засети тази година, да
бъдат развалени и разорани. Тези, които са поникнали
на места, са неравномерни
и редки, а по тях са тръгнали и плевели. Затова и прогнозите за рапицата са доста
скептични.

Децата видимо се забавляват в допълнителните часове към
ЦПЛР – Център за работа с деца.

И през миналата седмица преподавателите от различните
клубове към ЦПЛР – Център за работа с деца в град Генерал
Тошево, предоставиха на децата възможността за работа и
обучение в алтернативни и иновативни образователни часове, които да развиват творческите им умения.
В един от кръжоците – „Сръчни ръце“, учениците имаха за
задача да направят апликация на тема „Есенен пейзаж“. Основното тук беше да се работи колективно и всеки да дава
идеи за реализирането на проекта. В края на часа се получи
един страхотен и цветен есенен пейзаж, сякаш нарисуван от
ръцете на именит художник.
В клуб „Творилница“ пък децата пресъздадоха на белите
листи своите представи за картина на тема „Есен в гората“.
Въпреки трудните условия, в които живеем заради пандемията от коронавирус, от ЦПЛР – Център за работа с деца в град, правят всичко възможно да помагат в образованието на децата и да откриват неподозирани за самите тях
таланти и умения.
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Мартин Нонев е новият председател на Отчита се огромен интерес
ТД „Добруджанец“ – град Генерал Тошево към Националната
програма по пчеларство

На 23 октомври 2020 г. след
дълго отлагане, се проведе Отчетно-изборно събрание за работата на Туристическо дружество „Добруджанец“ през
периода 2014-2019 г.
Председателят на дружеството Димо Димов запоз-

на членовете със свършеното пред този период. Акцентът
падна беше върху съвместната
работа на ТД с ученици от общината, където чрез различните училищни клубове, бяха извършени дейности по запознаване на участниците с турис-

тически умения и сръчност,
построяване на туристически
бивак в планината, зареждане на раница, оцеляване в планината и редица други. Дейни
участници в мероприятията на
дружеството бяха учениците
от ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ

Тази снимка запаметява една от многото хубави екскурзии на ТД „Добруджанец“ през годините.

Обществено порицание

На 13.10.2020 г. беше разгледано НОХД №1065 по описа за 2020 г. срещу подсъдимия Владимир Дичев Атанасов, роден на 10.01.2003
г. в град Добрич, област Добрич, живущ в село Пчеларово, община Генерал Тошево,
българин, български гражданин, ученик в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ –
град Генерал Тошево.
Съдът признава подсъдимият Владимир Дичев Атанасов за виновен в това, че
на 17.04.2019 г. в град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл
да ръководи постъпките си,
без надлежно разрешително придобил и държал висо-

ко рисково наркотично вещество – изсушена зелена
маса от растението Херба
Канабис Индика Сатива (Марихуана) с тегло от 0,34 грама, с активно действащ компонент – тетрахидроканабинол 8,61%, на стойност 2.04
лв., като деянието представлява маловажен случай.
На основание чл. 78а, ал.
6 от НК, освобождава Владимир Дичев Атанасов, с установена по-горе самоличност
от наказателна отговорност
за извършено престъпление
по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т 1, във връзка с
чл. 63м ал, 1, т. 5 от НК, като
му налага административно
наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез публикация в
местния печат.

Фирма Bro’s Gas предлага газификация и изграждане на
отоплителни системи; безплатен оглед и изготвяне на оферта;
проектиране; съдействие при узаконяване; възможност за лизинг;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

„Никола Й. Вапцаров“ в града.
Димо Димов сподели пред
присъстващите, че част от организираните мероприятия са
включени в Националния календар на Български туристически съюз (БТС), като Поход
„По стъпките на Йовков“ и Автопоходите на дружбата Генерал Тошево – Тараклия и Генерал Тошево – Болград. Важно
събитие от дейността на дружеството е и честването на
юбилея на дружеството през
2017 г., където по подобаващ
начин с редица събития, беше
отпразнувана 60-годишнината
от основаването на ТД „Добруджанец“. Бяха отбелязани осъществените летувания с екскурзии през годините и особено интересните пътувания,
които се проведоха в Турция,

Гърция, Македония, Румъния,
Сърбия, Молдова и Украйна.
През отчетния период за активната си дейност ТД „Добруджанец“ беше наградено от
БТС с възпоменателен плакет
по случай юбилея. Беше изказана благодарност и към Община Генерал Тошево и спонсорите на дружеството „Агрис“ ООД, Братя Алексиеви,
„Геотерм“, ЕТ „Божур“ и Иван
Диков, които дариха средства,
с които бяха осъществени повече от мероприятията.
В края на своя отчет председателят Димо Димов благодари
на членовете на дружеството,
които през всичките 20 години
от неговото председателство,
бяха зад него при реализирането на мероприятията. При
гласуването на нов Управителен съвет, мандат 2020 – 2024
г. беше предложено да бъдат
избрани млади хора, любители
на туризма, които да продължат работата на дружеството
и да надграждат извършеното.
За членове на Управителния
съвет бяха предложени: Мартин Нонев, Десислава Дикова и Славка Драгнева. С голямо мнозинство те бяха избрани за нови членове на ТД „Добруджанец“.
По устав, председателя на
дружеството се избира от Общото събрание. С абсолютно
болшинство за председател на
ТД „Добруджанец“ – град Генерал Тошево беше избран Мартин Нонев. За членове на Контролния съвет бяха избрани:
Тихомир Тодоров, Татяна Щерева и Татяна Димитрова. За
делегат на Общото събрание
беше избран новият председател на дружеството Мартин
Нонев. Беше приета и програмата за работа на УС за 2021
г. и необходимите средства за
осъществяването и.
Събранието беше закрито с
приятелска вечеря на членовете на дружеството.
10.11.2020 г.
Димо Димов
Гр. Генерал Тошево

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). Услугата се извършва по проект
№BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, на обща стойност
до 101 370, 00 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, сключен между Министерството на труда и социалната политика, чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
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.
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

ДФ „Земеделие“ регистрира
огромен интерес на пчеларите към Националната програма по пчеларство за финансовата 2021 година. 1 976 земеделски стопани са заявили желание за подпомагане
на техните инвестиции. Общо
ангажираният бюджет е в размер на над 8 милиона лева.
Най-атрактивна се оказа мярката „Техническа помощ за пчелари и сдружения
на пчелари“ с подадени 1427
заявления и заявена финансова помощ от 3,6 милиона
лева, следвана от „Мерки за
подкрепа на подновяването
на пчелните кошери в ЕС“, по

която 1256 пчелари са заявили финансиране в размер на
близо 3,5 милиона лева. По
мярка „Борба срещу агресорите и болестите в кошера,
особено вароатозата“, участие за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства са заявили 900
пчелари с размер на помощта
над 1 милион лева.
Националната програма по
пчеларство за периода 20202022 г. е с общ бюджет от 19,2
милиона лева, от които 50%
са осигурени от ЕС и 50% – от
националния бюджет. Определеният за 2021 година ресурс е 6 400 203 лева.

Условна присъда за
мигранти от Мароко
Районният съд в град Генерал Тошево призна за виновни и осъди четирима нелегални мигранти, излезли
през границата на страната
без разрешение на надлежните органи на властта и не
през определените за това места. Те са осъдени условно на 6 месеца затвор с
3-годишен изпитателен срок
и глоби от по 150 лева, като ще заплатят и направените по делото разноски.
Осъдените са от групата от деветима мигранти от
Мароко, заловени в началото на месец октомври тази година. Тогава от Апелативната прокуратура съобщиха, че на 3 и 4 октомври
между гранични пирамиди
186 и 187 в землището на
село Краище, община Генерал Тошево, деветимата мъ-

же, всички от Мароко, са излезли от България в посока
Румъния, като крайната им
точка била Западна Европа.
Нито един от обвиняемите
не притежава документи за
самоличност. Мъжете са на
различни възрасти и с различно образование. Всички са заявили, че не са семейни. Пред разследващите обяснили, че са живели
известно време в Турция, а
причина да искат да заминат
за Западна Европа била икономическа.
Според съдебното решение, единият от осъдените е преминал границата на
22 септември т.г. в землището на село Рогозина. След
постановяване на присъдите мароканците са поети от
Гранична полиция за настаняване в лагер.

Община Генерал Тошево уведомява жителите на града,
че е възстановено 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.

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 камина с водна риза, помпа, три радиатора и
разширителен съд. За повече информация: 0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ фуражомелка – заводска. 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.
ПРОДАВАМ инвалидна количка с цена по споразумение. За
повече информация на тел. 0895/79 93 62.
КУПУВАМ апартамент в град Генерал Тошево на разумна и
адекватна цена. Телефон за контакти: 0896/86 17 58.
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По следите на изгубеното село Краище
Добруджанският Припят –
това е първата асоциация,
влизайки в село Краище –
населеното място без жители в община Генерал Тошево.
Само до преди половин век
стотици домове са били пълни с живот, улиците – с хора, училището – с ученици,
но днес е призрачно пусто и
тихо, а накъдето и да погледнеш, се виждат само разрушени къщи и буренясали
дворове.
„Краище се спаси от тежка
участ още през 1940 г., когато първоначално границата между България и Румъния е трябвало да преминава
през селото и да раздели семейства“, отбеляза в интервю за медийна група „Добруджа“ Георги Балабанов. Той е
роден и израснал в селото, а

през 2015 г. описва историята му в книга. По това време
в Краище са живеели последните местни жители, решили
да изживеят до край живота
си в родното село, но днес в
графата срещу население е
записана нула.
Историята на Краище датира от средата на 14 век,
като до 1820 г. населението е изцяло турско. Тогава
се обособяват първите български махали, след заселването на семейства на войници от Сливенско, участвали в
една от първите руско-турски войни.
В началото на миналия век
в селото е имало пощенска
станция и 12 кръчми, в които често се е отбивал Йордан Йовков, за да разговаря с местните хора. По дан-

ни от 1905 г. над 50% от тях
са били образовани – един
изключително висок процент
за България по това време.
През 1939 г. е регистриран
връх в населението в историята на селото – 1360 жители.
„На следващата година
Южна Добруджа празнува
връщането си към родината,
но над Краище надвисва сериозна опасност – подобна
на тази в Берлин две десетилетия по-късно. Границата е щяла да раздели селото
на две и да остави от двете
й страни семейства, роднини и приятели. Според легендата, на богато отрупана маса се водят преговори
между местното население и
румънската делегация, която е приета с топло гостоприемство и щедро нагосте-

За съжаление почти всички къщи в село Краище са в подобно състояние.

на – всеки се включва с всичко най-вкусно, което може
да приготви, обясни краеведът. И след цяла нощ ядене,
пиене и убеждаване (включително и от най-красивите
девойки), че не е редно хората да бъдат разделяни, резултатът е на лице – на сутринта румънците начертават границата с България на
около 150 метра от селото“,
разказва интересната история Георги Балабанов.
То носи името Краище от
1942 г., когато е сменено
турското Индже Хайдер (разговорно наричано и Хайдар
Енижда). Кръстено е така,
защото се намира в края на
България.
През 50-те години на миналия век селото има над
500 жители. Началото на
обезлюдяването е поставено още през 1959 г. със закриването на местното ТКЗС,
което е било обединено с това в Красен. Това съкращаване на работните места, в съчетание с отдалечеността от
градовете и инфраструктурата, кара много хора да се
изселят още през 60-те години на миналия век.
И все пак макар и да не са
регистрирани като постоянни жители, почти целогодишно в селото сега живеят местен арендатор, който обработва земи около Краище и
семейство британци – мъж
и жена от Англия, чиито добре поддържани домове рязко контрастират с апокалиптичната картина в съседните
имоти.
Материал на Информационна агенция „Добруджа“

„Спортист – 2011” с тежко поражение в село Дончево
кръг преди края на полусезона в Трета лига

Отборът на „Спортист –
2011” – Генерал Тошево допусна тежка загуба при гостуването си в село Дончево на местния „Устрем – Д”
в двубой от предпоследния
кръг на Североизточната
Трета лига.
Възпитаниците на селекционера Димчо Филев отстъпиха с 2:6, след като изоставаха с 0:2 на почивката между двете полувремена. Нашите футболисти върнаха едно попадение още

с подновяването на играта след паузата. При резултат 2:1 обаче домакините
заиграха много солидно и
бързо направиха преднината си недостижима за 5:1.
При това цифрово изражение „Спортист – 2011” вкара още един гол, но в края
на двубоя домакините рализираха ново попадение, за
да оформят крайния резултат – 6:2. За отбелязване е
и фактът, че футболистите
на „Устрем – Д” пропуснаха

и дузпа, с която можеха да
направят победата си още
по-разгромна. Вратарят на
„Спортист – 2011” Веселин
Добрев обаче спаси наказателния удар.
За победителите на два
пъти точни бяха Кристиян
Димитров и Николай Илиев,
а по веднъж се разписаха
Станимир Андонов и Ивайло Минчев. За „Спортист –
2011” головете бяха дело
на Георги Божков и Николай
Петков.

Поражението остави тима на „Спортист – 2011”
на 12 място във временното класиране с актив от 10
точки, един кръг преди края
на есенния полусезон. В последния си двубой за тази
есен, отборът от Генерал Тошево ще приеме състава на
„Шумен 2007”. Срещата ще
се играе без публика на 21
ноември (събота) от 14:00
часа, а нашите момчета ще
се опитат да завършат полусезона с домакински успех.

Тази снимка е правена
преди една седмица и показва един от входовете
на лесопарка от към улица „Витоша“. Това което се
вижда е меко казано нахално и нагло. На едно от
дърветата в ляво на снимката ясно се вижда табела с надпис: „Забранено
изхвърлянето на отпадъци. Глоба 5000 лева.“. Точно срещу табелата все още
може да се видят натрупаните отпадъци, които някой наш съгражданин съвсем спокойно е изхвърлил.
Освен зелена листна маса,
сред боклука има пластмасови бутилки, найлонови
торбички, хартия, кенчета
от бира и какво ли още не.

Пореден успех постигнаха учениците от Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в националното
онлайн ученическо състезание по „Счетоводство“. Участие в
престижната надпревара взеха 157 ученика, представители
на 28 средни училища от 26 града в България. Сред тях бяха
и Анелия Христова, Димитрина Великова и Симона Василева
от XII a клас, които завоюваха престижното трето място. Ментор на отбора беше Ангел Ангелов – преподавател по Икономически дисциплини в Иновативна професионална гимназия
по земеделие „Тодор Рачински“.
С това си участие и постигнатият резултат ученици са приети по първо желание в редовна форма на обучение в СА „Д.
А. Ценов“ – Свищов. Това е поредното доказателство, че обучението в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – град Генерал Тошево е на едно много високо ниво.

* * *

Като иновативно училище ОУ „Христо Смирненски“ – град
Генерал Тошево се включи в НП „Иновации в действие“.
Стойността на проекта е 3710 лв. ОУ „Христо Смирненски“
ще представи опита си от иновативни методи на преподаване с иновативно училище ОУ „Христо Ботев“ в град Бургас, кв. Долно Езерово и ОУ „Елин Пелин“ село Дъбник, община Поморие.
Сътрудничеството ще има за цел обмяна на опит в иновационните практики, които ще се реализират с взаимни посещения на място.
Актуална информация относно ситуацията с COVID-19
на територията на общината към дата 13 ноември.
Пациентите с положителен PCR-тест на територията на
община Генерал Тошево са 6. Един от тях се намира в болнично заведение, а другите 5 са на домашно лечение. Под
карантина са поставени 7 лица.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици на търговски обекти и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и да спазват
всички противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и здравето на местната общност!

НОВО!!!

Спортен клуб „Сейкен“ организира тренировки по киокушин карате в град Генерал Тошево. Заниманията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа в спортната зала на СУ „Никола. Й. Вапцаров“. Школата предлага
квалифицирано обучение, възможност за развитие, участие
в състезание и лагери на национално и международно ниво. Минималната възрастова граница за започване на тренировки е 6 години.
За повече допълнителна информация и записване, може
да се обаждате на телефон 0899/93 55 30 – Диян Радев, или
на e-mail: seiken@abv.bg.

Доза смях

Габровец ще продава на севлиевец трактор. Пазарили се,
пазарили, накрая стиснали ръце – утре е сделката. Разделили се. Единият тръгнал да търси пари, другият – трактор…

* * *
Жена се прибира с 12 бутилки вино, 2 бутилки уиски, 1
водка и 2 хляба. Мъжът я пита:
- Гости ли ще имаме?
- Не!
- А защо ни е толкова хляб?

Тази картина не е рисувана за деца. Рисувана е за възрастни.
За да видят как детето не бива да бъде посрещано! А че трябва да го посрещат така, както го посреща кучето. За него няма значение с какво е дошъл, с двойка или с отличен - той е приятел. Няма нужда да приемате детето според бележката. Може би вашият слаб днес ученик утре ще преобърне света с главата надолу. Ще стане министър или добър лекар. Или може би
известен хокеист. Не решават оценките, а нашето отношение
към детето.

