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Град Мурфатлар беше домакин на втората среща по проект
„Развитие и популяризиране на общото наследство”

На 22 януари град Мурфатлар беше домакин на пресконференция във връзка с проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”,

модернизирани две културни
институции в България и Румъния и ще бъде възстановен
паметник на културно-историческото наследство в Ук-

културата, както и изграждане на зона за провеждане на
събития на открито. В град
Болград пък ще бъде възстановен паметник на архитек-

Момент от втората пресконференция по проекта, която се проведе в румънския град Мурфатлар.

BSB1010 по Съвместна оперативна програма по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“,
който се реализира в сътрудничество между Община Генерал Тошево, Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна. Водещ
партньор по проекта е Община Генерал Тошево, а общата
му стойност възлиза на 1 147
440,10 евро. Размерът на финансирането от Европейския
съюз е 1 055 644,89 евро или
2 064 630,28 лева.
С подкрепата на програмата ще бъдат реконструирани/

райна.
В община Генерал Тошево ще бъде направен основен ремонт на НЧ „ Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик и
музейната експозиция посветена на именитата българска поетеса. Ще бъде доставено модерно оборудване за
НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик и Историческия
музей в града. Сумата на водещия партньор по проекта е
850 152 лева.
В град Мурфатлар ще бъде направена реконструкция
и модернизация на Дом на

турата и културно-историческото наследство от началото
на 19 век. Ще бъде възстановен и летният павилион (Къща на Малевински) на първия
ръководител на администрацията на град Болград – Сергей Николаевич Малевински.
След реставрацията част от
сградата ще стане исторически музей.
Целите и дейностите по
проекта са насочени към
следните общи проблеми и
предизвикателства:
* Разработване и пускане
на пазара на конкурентни ту-

ристически продукти, базирани на богатото природно,
културно и историческо наследство;
* Инвестиции, насочени към реставрация, реконструкция и модернизация на
обекти с културно-историческо значение и подобряване на тяхното функционално
състояние;
* Подпомагане развитието
на предприемачеството в туризма и културния сектор;
* Създаване на условия за
приемственост между поколенията чрез стимулиране на интереса и любовта на
младите хора към общото наследство.
Този проект е интегриран. Всеки от трите региона,
ще участва с различни методи и инструменти в различни дейности, но с една и съща цел: Интегриране и фокусиране върху усилията за ускоряване на регионалното и
трансграничното развитие,
повишаване на конкурентоспособността и инвестиционния рейтинг, както и развитие на туризма чрез ефективно и отговорно използване на природни, културни и
исторически ценности и развитие на алтернативни форми на туризъм.
Проектът цели да насърчи
трансграничните иновативни
възможности за бизнес и да
създаде условия за устойчиво
социално-икономическо развитие и просперитет на черноморските крайбрежни общности.

На 23 януари в зала „Йордан Йовков“ на Общинска администрация – град Генерал Тошево,
се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2021 г. За съжаление срещата не предизвика интерес сред гражданите в общината,
въпреки че всеки можеше да присъства и да изложи своите виждания и предложения за заложените средства, пред кмета Валентин Димитров и неговия екип.

Учениците се връщат
обратно в класните стаи

В средата на миналата
седмица беше взето решение, според което учениците поетапно ще се завърнат
в класните стаи за период от
по две седмици. Здравният
министър Костадин Ангелов
издаде заповед, според която от 4 до 17 февруари, присъствено ще се обучават учениците от VII, VIII и XII клас.
Обяснението за този избор
е, че на седмокласниците и
зрелостниците им предстоят изпити, а осмокласниците нямаха време да се запознаят нито с учителите, нито

143 години от освобождението на Добруджа от Османско иго

На 27 януари кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров заедно със
своя екип и служители на Общинска администрация, поднесоха цветя и венци пред
паметниците на Император
Александър II и генерала от
пехотата Стефан Тошев по
повод 143-годишнината от
освобождението на Добруджа от Османско иго.
Според официалните исторически сведения военните действия в Добруджа,
в рамките на Руско-турската освободителна война
(1877 – 1878), започват на
22 юни 1877 година с десант
на долнодунавски руски отряд на ген. лейт. Аполон Ернестович Цимерман при Бу-

Кметът Валентин Димитров, неговият екип и служители на Общинска администрация – град
Генерал Тошево се поклониха пред паметника на Император Александър II в знак на признателност.

джакския полуостров срещу
градовете Галац и Браила.
На 17 януари 1878 г. – при
тежки зимни условия, снежни бури и виелица, частите на ген. лейт. Цимерман,
разпределени в три колони,
се насочват към Хаджи-оглу Пазарджик. Отоманската
отбрана на града и околностите е много силна. Въпреки това, на 27 януари 16-и
Донски казашки полк с развети знамена първи влиза в
Хаджи-оглу Пазарджик /дн.
Добрич/. С това по-голямата част от Добруджа е освободена, включително Генерал Тошево. През следващите дни са освободени Балчик
– 31 януари, и Каварна – 8
февруари.

със съучениците си. След това, от 18 февруари до 2 март
в класните стаи ще бъдат
учениците от V, X, и XI клас,
а от 4 до 17 март, присъствено ще е обучението за VI и
IX клас.
По време на срещата на
Отрасловия съвет в системата на средното образование,
беше дискутираната и темата за възможността в по-малките населени места директорите на учебните заведения сами да решават кои класове да се върнат към присъствено обучение.

СЪОБЩЕНИЕ
НЧ „Светлина –
1941“ – град Генерал
Тошево, уведомява
всички деца и техните родители, че от
1 февруари се подновява провеждането на всички групови занятия от танцово и музикално изкуство при стриктно
спазване на всички
противоепидемични
мерки.
Решението е взето на основание заповед от 26.01.2021
г. т.5 подточка 7б
на Министерство на
здравеопазването и
Министъра на здравеопазването.
Очакваме Ви!
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61 години град Генерал Тошево
На 30 януари 2021 г. се навършиха 61 години от обявяването на Генерал Тошево за
град. На същата дата през
1960 г. е подписан Указ №38
на Президиума на Народното събрание, с който село Генерал Тошево е обявено за

град. Местните си спомнят,
че това се постига с много
труд и с усилията на всички
жители, които са искали да
покажат на цяла България, че
Генерал Тошево е населено
място с бъдеще.
За съжаление през тази го-

дина предвид строгите ограничения, свързани с пандемията от коронавирус –
COVID – 19, нямаше никакви
тържествени събития и мероприятия, свързани с бележитата за града ни дата. Въпреки това, за всички жите-

Град Генерал Тошево порасна с още една година.

ли на град Генерал Тошево,
подписването на Указ №38 е
знаменателно събитие в близо 450-годишната история
на общинския център, чието име Семиз Касъм за първи път се среща официално
в списъка на джелепкешаните през далечната 1573 година. От тогава до сега Генерал
Тошево минава през периоди
на падения и забележителни
възходи, развива се като център на една от най-големите
общини в България с 41 населени места и територия от
над 900 000 дка, почти цялата част от които са земеделски земи. Населението създава достойни за уважение
придобивки, бит, култура и
материални блага.
В наши дни Генерал Тошево
се е утвърдил като един модерен, демократичен и с европейско лице град, в който
се търсят още по-големи възможности за динамичното му
развитие. И със сигурност те
ще бъдат намерени, защото
силата на добруджанеца е в
неговото трудолюбие, пословичната му преданост към
плодния чернозем и умението му да преодолява всички трудности, за да реализира мечтите си!

Снегът даде големи надежди за добра година на
земеделските производители в област Добрич

Снегът през миналата седмица накара голяма част от
земеделските производители
да се усмихнат доволно и да
очакват по-спокойно настъпващата пролет. След последните сушави години – и през
зимата и през пролетта, сега
земеделците гледат с надежда към своите полета.
„Всичко, което можем да
кажем е, че сме щастливи“,
това заяви председателят на
Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. По думите й времето в областта е прекрасно
– температура от минус 1 градус и натрупал сняг. „Зимата е много по-добра от това,
което преживяхме миналата
и по-миналата година. В развитието си пшеницата е доста по-различна от това, което
беше през януари 2020 година. Поне засега нямаме притеснения за развитието на
пшеницата. Засега полетата
с житната култура изглеждат
много добре“, коментира Радостина Жекова.

Тя посочи още, че пшеницата е в различни фенологични
фази – има братили, има и небратили пшеници. „Тази година пшеницата тръгна трудно,
но дъждовете, които паднаха,
помогнаха много. Поне засега годината е по-добра от това, което беше 2020 г. Включително и като валежи, ка-

то зимна покривка. Миналата
година въобще нямаше зимна
покривка, а тази година вече
за втори път се образува такава. Днес, гледайки снега, сме
спокойни“, каза още Радостина Жекова.
В област Добрич са засети около 1,2 млн. дка площи
с пшеница. Падналите вале-

жи от дъжд по-рано през зимата и снеговете сега, дават
предпоставки за добра земеделска година. По полетата
има дълбочинна влага и нивите изглеждат коренно различно от това, което представляваха през миналата година по
същото време.

Пшеницата сега изглежда доста по-добре сравнение с миналата година по това време, а това дава
надежди на земеделците.

Разхлабването на мерките
става с три нови заповеди
В средата на миналата седмица здравният министър
проф. Костадин Ангелов подписа три нови заповеди за
разхлабване на мерките. С
една от тях той удължава срока на въведените в страната
временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април.
С друга заповед на министъра се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас
при спазването на специално
изготвен график (информация за него може да намерите на 1 стр.)
От 1 февруари се разрешават посещенията в кината,
както и участието в занятия
на творческото, танцовото и
музикалното изкуство, при
използване на 30% от капаци-

лица имат право да ги посещават, само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
Считано от 29 януари (петък) до 30 април се въвежда изискването пристигащите у нас да предоставят документ за отрицателен резултат
от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCRтест. Българските граждани и
лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.
Изключение от изискването
за отрицателен резултат от
PCR-тест се допуска за водачите на автобуси, извършва-

тета на помещения и спазване на физическа дистанция.
От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.
До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за
дома и офиса. Изключение от
забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.
От 1 март се допускат посещенията в заведения за
хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, барклубове, пиано-барове, барвариете и нощни барове, при
използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5
м. между облегалките на столове на две съседни маси и
носене на защитни маски за
лице от персонала. От началото на февруари работата
си възобновяват и търговските центрове, и моловете, като
малолетните и непълнолетни

щи международен превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или приключващи международен превоз,
екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни
средства, пограничните работници и транзитно преминаващите през страната.
От 1 февруари до 30 април
всички граждани, които се
намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице.
Същото изискване важи и за
откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде
избегнато. Това означава, че
отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата. Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене
и питейните заведения, когато посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и т.н.

И пак за лавандулата – продават се ниви с насаждения, но купувачи няма
Бизнесът с лавандула е в
криза, а причините са няколко – лоша стопанска 2020 година, ниски добиви, срината
цена на лавандуловото масло и липсата на пазар. Неведнъж и на страниците на нашия
вестник е коментиран този
сектор от земеделието, който
разцъфтя преди повече от 10
години, разви се, но претърпя
сериозен спад през последните две години. Близо 40% от
производството на лавандула в страната е съсредоточено в област Добрич, което беше и причината къде шеговито, къде не Добруджа да бъде
наричана вместо „житницата“ – „лавандулницата на България“.

В област Добрич през миналата година площите, засадени с лавандула, бяха 78
530 декара. Добивите от качествените сортове бяха около 10 кг. масло от дка, масово
обаче стопаните изкараха по
2-3-4 кг/дка, тъй като в много полета има смесени сортове, или такива, които не пускат масло. Като добавим към
това и изключително тежката суша, картинката става
кристално ясна. Освен това
в района има много залежало
произведено масло – има непродадени количества отпреди 2-3 години. Цената му в
началото на 2021 година беше ударила дъното – падна на
40-50 лв./кг., ако въобще се

намери кой да купи. Сравнението с 2018 година е направо отчайващо – тогава продуктът отбеляза бум, като достигна 250-280 лв./кг. Периодът е много тежък за бранша
и може да доведе до фалити,
особено за по-дребните земеделци, които разчитат само на производство на етерично масло, нямат насаждения с други култури, не могат да покрият разходите си и
задлъжняват, коментират от
Асоциацията на производителите на етерични масла.
Води ли всичко това до желание у някои земеделци да
се отърват от нивите си с лавандула, има ли повече предложения за продажби и сдел-

ки за полета, засадени с лилавата култура? Преглед на
интернет обявите показва, че
се предлага земя с лавандула
– обикновено трета и четвърта категория, в различни землища в област Добрич. Продават се малки и средни полета – от 6-7 дка, до около 4050 дка. Цените са в диапазона
от 2300 лв./дка до 3500 лв./
дка., предлагат се площи, засадени миналата година, както и 4-5 годишни насаждения.
На пазара има и малки ниви
в рамките на община Добрич.
Обявите са за площи, засадени със сортовете „Хемус“,
„Дружба“, „Севтополис“.
Това се вижда в сайтовете
за обяви, в агенциите за не-

движими имоти обаче картината е малко по-различна. „Миналата година имаше
оферти, но продавачите искат високи цени и нямаше как
да се случат нещата. Цените при нас са по-различни от
тези в обявите. Те са на нива
1700-2000 лв./дка, максимум
до 2500 лв./дка. Ние специално до сделки не сме стигали. Възможно е да сме продали такава земя, но като обикновена земеделска, след като насажденията са били развалени. Обикновено голяма
част от собствениците обявяват земята самостоятелно,
не през агенции“, коментират
пред добричките медии брокери на недвижими имоти.

От много агенции, които се
занимават с продажби на земя, потвърждават, че няма пазар на полета с лавандула, като една от причините е, че се
иска висока цена.
Как ще продължи този процес, ще има ли повече стопани, които се отказват от бизнеса с лавандула и продават
земите си, предстои да разберем. Кризата с коронавируса усложни още повече състоянието на бранша, тъй като
удари и големите потребители на маслото, в сферите на
козметиката, ароматерапията, фармацевтиката и др.
По материали на
областните медии и агро
сайтовете
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Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за избор на оператор на язовирна стена

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжка и експлоатация, чрез предоставяне под наем на
Поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на село Росен, представляващ територия,
заета от води и водни обекти с площ 135 783 кв. м. - язовир „Дрян“ - публична общинска собственост, съгласно
АОС №4659/08.07.2020 г., вп. под №1439, том III, акт №
115 на 09.07.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София,
за срок от 10 /десет/ години, при начална годишна наемна
цена – 3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС или 4 320.00 (четири хиляди триста и двадесет)
лева с включен ДДС, при следните условия:
1. В конкурса могат да участват лицата, отговарящи на
изискванията за „оператор на язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите
по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна
стена и на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние „Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния
план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.
2. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната
годишна цена.
3. Гратисен период на плащане на наема е 1 /една/ година, считано от датата на сключване на наемния договор.
4. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, спечелилият участник да извърши зарибяване на язовира (сом, шаран, каракуда, белица, червено-

перка и други) на стойност не по-малка от годишния наем.
5. Спечелилият участник се задължава да извърши следните дейности в имота:
- да осигури свободен достъп до зони и условия за отдих
и спортен риболов на населението, като представи тарифа за предлаганите услуги;
- да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски фолклорен събор „Край язовира“ и други общински мероприятия, включени в културния календар на общината.
6. Спечелилият участник се задължава да изпълни за
своя сметка всички предписания, касаещи наетия имот,
дадени от оторизираните институции.
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 10.02.2021 г. (сряда) от 09:00 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 08.02.2021 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 08.02.2021 г. включително. Участниците в
конкурса заплащат депозит за участие в размер на 360.00
(триста и шестдесет) 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 08.02.2021 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 05731/20-20, вътр. 39.

Технически паспорт на всички сгради до края на 2022 г.
До края на следващата година всички сгради в България трябва да имат технически паспорт, който да
удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново
отлагане на крайния срок
не се очаква. Техническите паспорти са задължение

на собствениците на сградите и ако не се спази срокът, ще има санкции. Идеята на паспортизацията на
сградите е да се види какво е състоянието на сградния фонд.
По закон изготвянето на
паспорт на сградата е задължение на нейните собственици. Ако те не го из-

министър в МРРБ.
Според експерти техническото обследване на една сграда струва между 3
и 10 лева на квадрат в зависимост от това колко от
документите й са налични.
Енергийният и техническият паспорт стават неразделна част от сградата при имотни сделки.

НОВО!!!

Абонирайте се!

Уважаеми читатели, абонаментната кампания на общинския седмичен вестник “Добруджански глас” за 2021 година
вече започна. Отново ще бъдат издадени общо поне 48 броя
от любимия ви вестник. Абонирането става в пощенските
станции на общината и страната, при пощальоните и в редакцията на вестника. Цената е следната – за 1 месец – 2 лева,
за 6 месеца – 9 лева и за 12 месеца – 18 лева. При абониране, съдействие може да потърсите при кметовете и кметските наместници на населените места в общината.
Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали събития на територията на общината, за взетите от Общинския
съвет и Общинска администрация решения – абонирайте се за
вестник “Добруджански глас”!

Конкурс за най-добро
домашно вино

НЧ „Светлина – 1941“, с
подкрепата на Община Генерал Тошево, по повод 14
февруари – празника „Трифон Зарезан“, обявява конкурс за най-добро домашно
вино.
Мострите за участие ще се
приемат само в рамките на
три дни – на 8, 9 и 10 февруари от 09:00 до 18:00 часа в културната институция
в града. Както всяка година
и през тази конкурсът ще бъде напълно анонимен. Всеки участник ще получи номер
на своята бутилка, а компетентно жури ще оцени всички мостри. Конкурсът е раз-

пълнят до 31 декември 2022
година, следват и санкции.
Глобите за юридически лица са между 1000 и 10 хиляди лева. „Предвидено е там,
където не са възложени,
кметовете да възложат изготвянето на тези паспорти
и след това по някакъв начин да си съберат парите“,
каза Валентин Йовев, зам.-

делен на три категории – за
бяло вино, за червено вино
и за розе. Ще бъде избран и
Винар на годината 2021.
Наградите ще бъдат обявени на празничния 14 февруари. От НЧ „Светлина –
1941“ съобщават, че предвид динамичната ситуация
в страната във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19, все още няма яснота, дали традиционното отбелязване на празника със зарязване на лози, ще
се състои или само ще бъдат
обявени победителите в конкурса. За това ще има допълнително съобщение.

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.
Тренировъчните занимания за новата 2021 година започват на 2 февруари, а спортният клуб продължава да набира нови таланти. Всички деца на възраст над 6 години,
които имат желание да тренират карате, могат да заповядат в спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ на първата тренировка.

За шеста поредна година през 2021 г. цените на е-винетките остават непроменени. Собствениците или водачите на леки автомобили ще може да купят годишната, както и досега,
за 97 лв., тримесечната – за 54 лв., месечната – за 30 лв., седмичната – за 15 лв., и уикенд винетката – за 10 лв. Шофьорите
могат да купят и проверят валидността на електронната винетка на сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение БГТОЛ.
През януари и февруари 2021 г. изтича срокът на над 800 хил.
годишни е-винетки за леки автомобили.

През миналата седмица децата от Център за подкрепа и личностно развитие – Център за работа с деца в град Генерал Тошево, вдъхновени от обилния снеговалеж и образуваната снежна покривка, имаха за задача да направят апликация на тема
„Зимен пейзаж“. Благодарение на богатото си въображение децата създадоха истински шедьоври на белите листи, а в творенията им пролича, колко много им липсва истинската зима с
много сняг.

Кратки новини
Пенсионерите ще получат добавка от 50 лева към пенсиите и през април, съобщи социалният министър Деница Сачева по време на заседанието на парламентарната комисия по
труда и социалната политика, миналата седмица. По думите на Деница Сачева добавката е свързана с епидемичната
обстановка и ще се дава до момента, до който е нужна. Министърът припомни още, че през април 392 000 пенсионери
с пенсии от 300,01 лв. до 369 лв. ще получат еднократна добавка от 120 лв. Предстои да се уточни дали тези пенсионери ще получат и добавката от 50 лева.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият Д.П.А за ВИНОВЕН в това, че управлявал
моторно превозно средство - лек автомобил след употреба на наркотични вещества – амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check 3000”. На подсъдимият са наложени следните наказания: една година лишаване от свобода,
като изтърпяването се отлага за изпитателен срок от три години, глоба в размер на 700/седемстотин/ лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 /седем/ месеца. Възпитателна работа по отношение на подсъмият се възлага на районния инспектор от РУ на МВР по местоживеене.

Покана за събрание

Съобразно мерките по отношение на пандемичната обстановка в България и при спазване на всички бъдещи заповеди и изисквания, които предстоят, настоятелството на
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, свиква редовно отчетно събрание, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона
на НЧ, което ще се проведе на 8 февруари 2021 г, от 17:30
часа в залата на културната институция, при следния дневен ред: : 1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Светлина –
1941” за 2020 год.;
2. Доклад на проверителната комисия за 2020 год.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на читалището
за 2020 год.;
4. Приемане на бюджет на читалището за 2021 год.;
5. Избор за попълване състава на читалищното настоятелство;
6. Културен календар за 2021 год.;
7. Текущи;
Каним всички читалищни членове да си заплатят читалищния членски внос в оставащото време до събранието.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, но един час по-късно – от
18:30 часа.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община
Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон
за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент
(110 кв. м.) с маза, таванско помещение и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4.
Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ –
в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402,
етаж 4, може да пуснете своите обяви за покупка
или продажба, както и да рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см.
рекламна площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не помалко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се
заплаща в касата на Община Генерал Тошево и се
представя на главния редактор на вестника.
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Искат отвод на съдията по
Делото за добив на газ

В този брой решихме да ви представим
красотата на зимната
приказка, която снегът нарисува в града ни през миналата седмица. Показваме ви подобна снимка не за друго, а защото през последните
години, такива кадри
в нашата община буквално липсват. Зимите с обилни и продължителни снеговалежи
изчезнаха. Дори зимите с поне мъничко
сняг и за кратко вече ги няма. Последният път, когато общината беше скована от
снежната прегръдка
на зимата, беше преди точно… 3 години.

В средата на месец януари в Административен съд – Варна се
проведе поредното дело за добива на газ в Добруджа. Искане за
отвод на съдията и отхвърлена от граждани и адвокати съдебноекологична експертиза бяха два от ключовите моменти в продължилото над 5 часа днес дело. То е образувано във връзка с намеренията на „Русгеоком БГ” ЕАД да добиват газ в района на община Генерал Тошево. Делото е образувано по жалба на компанията
против Решение по ОВОС на Директора на РИОСВ – Варна, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за разработване и усвояване на находище „Спасово“ в блок
„Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“,
„Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ.
Притеснение от евентуален лош изход на делото, десетки граждани от Генерал Тошево, Добрич и Варна се събраха пред сградата на Административния съд, за да изразят своята позиция против добива на газ в житницата на България. Те заявиха готовност
да излязат на протест, за да опазят земята и водата на Добруджа.
Искането на отвод на съдия Дарина Рачева е с мотива, че тя „води процеса тенденциозно“, а действията й по делото „недвусмислено показват, че е взела страната на инвеститора, което е недопустимо“.

Баскетболът в града се завърна

На 24 януари в спортната
зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ се изиграха първите за
годината срещи от различните турнири за подрастващи на
Българска федерация по баскетбол. Пандемията от коронавирус – COVID – 19 и всички ограничителни мерки удариха сериозно по всички видове спорт, практикуващи в
зала, като баскетболът не направи изключение. През цялата есен на 2020 година турнирите бяха отменени и чак сега
децата се завърнаха на паркета във вече напълно обновената зала.
Първите двубои за 2021 година бяха между отборите от
Регион „Добруджа“ – Група
„В“ за момчета до 14-годишна възраст. В Генерал Тошево пристигнаха тимовете на
„Дунав“ (Русе), „Варнабаскет“
(Варна) и „Вихър 2002“ (Вълчи дол), които заедно с домакините от „Спортбаскет ГТ“
изиграха няколко двубоя помежду си.
Ето и резултатите:
„Спортбаскет ГТ“ – „Дунав“
45:74;
„Варнабаскет“ – „Дунав“

26:100;
„Вихър 2002“ – „Варнабаскет“ 52:47;
„Спортбаскет ГТ“ – „Вихър
2002“ 62:42.
Седмица по-късно – на 30
януари отново в спортната зала в Генерал Тошево се
изиграха още шест двубоя.
Два от тях бяха от шампионата за момчета до 12-годишна

възраст – Регион „Добруджа“,
Група „С“ и четири от I Дивизия за юноши до 19 години,
Регион „Добруджа и Загоре“,
Група „В“. Ето и резултатите:
Момчета до 12 години:
„Вихър 2002“ (Вълчи дол) –
„Черноморец“ (Балчик) 27:24;
„Спортбаскет ГТ“ (Генерал
Тошево) – „Вихър 2002“ (Вълчи дол) 29:49;

Юноши до 19 години:
„Спортбаскет ГТ“ (Генерал Тошево) – „Кария“ (Шабла)
70:47;
„Добрич 93“ (Добрич) –
„Черноморец“ (Балчик) 36:74;
„Кария“ (Шабла) – „Черноморец“ (Балчик) 23:74;
„Спортбаскет ГТ“ (Генерал
Тошево) – „Добрич 93“ (Добрич) 66:48;

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 на територията на общината към 29 януари. Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест на територията на община Генерал Тошево са 10. Двама от тях се намират в болнично заведение и 8 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 27.
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!

ПОМЕН

На 2 февруари 2021 г. се навършват две години от кончината на Дяко Дяков. Той ни напусна през 2019
г. на 63-годишна възраст след кратко боледуване.
Дяко Дяков прекарва цялата си
журналистическа кариера във вестник „Добруджански глас“ (първо „Ленински зов“). Започва работа през далечната 1975 г., а за 45
години на работното място е издал
над 1700 броя от вестник „Добруджански глас“.
Всички го помним като достоен и добър човек с изключително чувство за хумор.
От колегите в Общинска администрация Генерал Тошево

Доза смях
В рамките на два последователни уикенда спортната зала в града прие редица баскетболни двубои от
регионалните първенства при подрастващите.

„Спортист – 2011“ вече изигра една контрола и
отиде на подготвителен лагер край морето
Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) замина на подготвителен лагер в
Шабла преди началото на пролетния полусезон в Североиз-

COVID-19

точната Трета лига. Този етап
от зимната подготовка край
морето ще продължи до края
на седмицата (7 февруари),
като по време на лагера се на-

бляга предимно на занимания, подобряващи физическата кондиция на футболистите. Тренировките са двуразови, като сутрин се провеждат

Кадър от първата контрола на „Спортист – 2011“, загубена с 1:2 от юношите на „Спартак“ (Варна).

бегови и силови упражнения
за издръжливост, а привечер
на стадиона в Шабла се работи с топка и се изпълняват тактически указания.
Както вече писахме в предния брой на вестник „Добруджански глас“, „Спортист –
2011“ започна тренировки
след зимната пауза на 18 януари. Ръководството ще има общо месец и половина да подготви момчетата за пролетните мачове в третия ешалон на
родния футбол.
Още след първите тренировки наставникът на тима Димчо Филев организира спаринг
срещу юношите до 19-годишна възраст на „Спартак“ (Варна), в който да бъде проверено функционалното състояние
на отбора. Двубоят се игра на
стадиона в град Генерал Тошево и беше загубен с 1:2. В момента се договарят още приятелски срещи, които обаче ще
бъдат изиграни чак в края на
подготовката и преди началото на официалните срещи от
първенството.

Бясна съпруга към мъжа си:
- Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при
майка си да се оплакваш!!!

* * *

Руският „Стани Богат“, жокер на втори въпрос „Обади се
на приятел“:
- Серьожа, 100 рубли стигат ли да се напием?
- Да!
- Отказвам се!

* * *

С треньора по бокс може да спори само треньора по
стрелба!

