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50% повече валежи в Добруджа в сравнение с миналата
година
2 стр.

Площадката за скейтборд и ролери вече
очаква любителите на екстремни спортове

На съвсем нова скейтборд
площадка вече ще могат да се
радват младежите в град Генерал Тошево. Съоръжението
е изградено на площ от близо 220 кв. м. в градския парк
(пространството зад пощата)
и съдържа общо седем уреда
за различни видове трикове –
двойна рампа с парапет, чет-

върт тръба – 4 бр., обикновена
рампа 260/125 см. и единична рампа с парапет. Самите
уреди са заводски, изработени от съвременни материали и с повърхност за каране
от професионален композитен материал, изработен специално за скейткаране. Те са
анкерирани директно към на-

стилката от шлайфан бетон
и отговарят на всички изисквания за безопасност. Трябва
да се отбележи, че идеята за
реализирането на това ново
място за създаване и усъвършенстване на умения за каране на скейтборд, ролери, велосипеди и тротинетки, е на
децата и младежите от град

Площадката за скейтборд в парка на града предоставя още една възможност
за спортуване на младежите.

Продължават ремонтните дейности в сградата на бившата ЖП гара в град Генерал Тошево. Както е известно, след
решение на Министерски съвет, взето на 27.02.2019 г., Община Генерал Тошево придоби собствеността върху имота и
според Закона за държавната собственост, сградата трябва
да бъде реновирана. Съобразно обществената потребност
и изпълнението на транспортната схема на БДЖ, беше запазена и обновена чакалнята за пътуващи, която в момента
се поддържа от Община Генерал Тошево. Останалата част от
първия етаж сега се ремонтира и се обособяват помещения
за нуждите на общинска администрация.
Основната идея на предприетата мярка е засилване социалната роля при управление на публичната собственост и
предоставянето на публични услуги в синхрон със стратегическите приоритети на общината. Иначе самата инициатива
за прехвърляне на собствеността на настоящата ЖП спирка
от държавата върху общината, дойде след множество запитвания от граждани за окаяното състояние на двуетажната
постройка в центъра на града.

Районния съд в
града продължава
с образователните инициативи
сред учениците

Общински
конкурси за
мартеници и
рецитация
2 и 3 стр.

Генерал Тошево.
Освен за скейтборд площадката дава възможност на
децата да упражняват и други
видове екстремни спортове
като каране на ролери, тротинетки и дори колела трикове. Уредите пък са с различни
нива на трудност. Площадката е разположена между дърветата в парка, които създава естествена зелена преграда от основните алеи. В бъдеще около нея ще бъде изградена обособена зона с пейки
и осветление.
С поредното съоръжение
изградено от Община Генерал
Тошево на територията на
градския парк, той се превръща във все по-удобно и предпочитано място за практикуване на различни спортове и
тренировки за малки и големи. Освен скейтконструкцията в парка има още изкуствено игрище за мини футбол,
игрище за баскетбол и волейбол, площадка за безопасност
на движението и много съоръжения за най-малките.
Общата стойност на договора за изготвянето на проекта и строително-монтажните дейности е 34 300 лв. с
ДДС.

4 стр.

Има опасност учениците
отново да се върнат у дома

През последните дни има
много подадени заявления
от родители децата им да
останат на обучение в онлайн среда. Към момента
близо 1200 ученици ще останат вкъщи. Това съобщи
просветният министър Красимир Вълчев в края на миналата седмица. Тогава около 2400 бяха карантинираните деца и ученици в страната. Опасността учениците
отново да се върнат у дома
обаче остава, предупреди
просветният министър.
„Февруари и март са рискови месеци за вирусните заболявания. Няма как
обаче да спрем да живеем,
учим и да се движим. Заради образованието си заслужава да предприемем премерен риск. Ако ситуацията се влоши, мерките отново ще се затегнат. Всичко
е възможно. Всеки говори
за наближаваща трета вълна. Нищо не се знае. Ще видим какво ще се случи.“, каза министър Вълчев.
Той обаче отново категорично заяви, че не се предвижда следващата учебна
година да започне по-рано.
„Всяко разхлабване на мерките няма как да не допри-

несе за разпространението на заразата. По-големият риск е свързан с мутациите на щама. Виждате, че в
момента страните, които
са предприели най-строги
мерки, имат най-много заразени. Ситуацията за съжаление остава непредвидима“, добави още той. По
думите му мотивацията на
учениците да учат в електронна среда с времето отслабва.
Близо 24% от учителите са пожелали да се ваксинират, което е около 22 500
души. Отделно има и непедагогически персонал, който се ваксинира.
В същото време здравните власи у нас прогнозират
нов пик на заболеваемостта
от COVID-19. Това обяви началникът на Националния
оперативен щаб генералмайор Венцислав Мутафчийски по време на седмичния брифинг в Министерския съвет. Той апелира
към медиците да се подготвят за „това, което ни очаква” и призова хората да
спазват мерките. Една от
основните причини за трета вълна е британският вариант на коронавируса.

100 години живот в град Генерал Тошево
В средата на миналата седмица в град Генерал Тошево
беше отбелязана 100-годишнината от рождението на
най-възрастната жителка на
града и общината – Добра Кирова Златарова. Родена преди век, на 3 февруари 1921
г., баба Добра се чувства добре, не пие никакви лекарства и се радва на живота.
По този повод възрастната дама беше посетена от
двамата заместник-кметове
на Община Генерал Тошево –
Деян Димитров и Румен Мунтянов, които я поздравиха с
празника и поднесоха подаръци и пожелания от името на кмета Валентин Димитров.
В момента за столетницата се грижи нейната племенница, която е на 75 години. Казва, че грижите за
възрастната жена не я натоварват, а осмислят ежедневието и. Признава, че през
студените месеци на всички
им е малко по-трудно, защото стоят затворени в малките стаи на старата къща. Се-

га обаче и без това и времето било такова, че многомного не трябвало да се излиза и да се събират с други
хора. Иначе често идвали съседки и приятелки на гости.
Когато температурите се повишат обаче и навсякъде се

раззелени, баба Добра не иска и да чуе за прибиране от
двора у дома си. Постоянно върши нещо – грижи се за
градината, почиства плочника и тротоара пред къщата,
бере плодове и т.н. Разбира
се, бавно и доколкото сили-

те я държат.
Баба Добра трудно разбира, защо всички трябва да
носят маски, но се надява
всичко това да отшуми възможно най-рано и хората отново да се усмихват.
Да е жива и здрава!

Снимка за историята – баба Добра навърши 100 години.
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Валежите в област Добрич са с над
50% повече от предходната година

Дефицитът на почвена влага
при зърнените култури от края
на миналата година е преодолян, което оказа благоприятно
въздействие върху развитието
на есенните посеви. Това сочат данните от доклад, изготвен от експерти на Министерство на земеделието, храните
и горите (МЗХГ), проследяващ
въздействието на основните
метеорологични фактори върху развитието и фитосанитарното състояние на земеделските култури в страната.
Анализът сочи, че развитието на основни есенни култури, които са били засети в
оптималния агротехнически
срок през октомври – най-вече при пшеницата протича при
добро съчетание между топлина и влага. В резултат на поограниченото количество валежи през ноември височината и гъстотата на посевите със
зимни житни култури на места е неравномерна. В по-голямата част от полските райони обаче липсата на валежи е
компенсирана през следващите два месеца.
Климатичните аномалии в
началото на зимата, с дости-

гането на температури на места до 18-20°С са удължили вегетацията на зимните житни
култури в сравнение с агрометеорологичните условия през
същия период на предходната

новини за житницата на България – Добруджа.
Валежите през октомври
2020 г. в област Добрич са били 78 литра на кв. м, при 24
литра предходната година. За

Валежите през последните три месеца се отразяват много добре
на посевите.

2019 г. В почти всички измервания в страната, количествата на валежите в края на годината са значително повече
и превишават с над 50% средните количества валежи. Найчувствителна е разликата в районите на Добрич, Сливен, Видин, Плевен, Враца, Разград,
Кюстендил, а това са чудесни

ноември валежите в региона
са били 30 л, а през 2019 г. са
били 28 литра. През декември
миналата година количеството
паднали валежи в областта са
били 82 л/кв. м, а година порано са били едва 27 л.
Особено отчетлива е разликата при валежите между 2019
и 2020 г. през декември и яну-

ари. В почти всички измервания в страната, количествата на валежите през 2020 г. са
значително повече и превишават с над 50% средните количества валежи.
Развитието на пшеницата
през октомври протичаше при
добро съчетание между топлина и влага. В края на ноември
при пшеницата се наблюдават
различни фази: от „поникване – трети лист” до „братене”,
предимно при посевите засети
в оптимален агротехнически
срок – през октомври. Вследствие ограничените по количество ноемврийски валежи,
височината и гъстотата на посевите със зимни житни култури е неравномерна. Климатичните аномалии в началото на
зимата, с максимални температури достигнали на места до
18-20°С удължиха вегетацията
на зимните житни култури.
От МЗХГ напомнят, че проявлението на климатичните
елементи е ключово за сроковете за сеитба, фенологичните етапи и протичането на вегетацията при пшеницата, ечемика, рапицата и други есенни култури.

Министерството на земеделието, храните и горите
започна изкупуване на занемарени частни гори

Нова кампания – за закупуване на поземлени имоти
в горски територии, собственост на физически лица, започна на 4 февруари. Официалното съобщение дойде
от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.
При провеждането на тазгодишната кампания за държавно изкупуване на запустели горски площи, собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи,
трябва да подадат заявление
до 7 май 2021 г. Предлаганите от Североизточното държавно предприятие начини
са два – на място (в СИДП или
в съответното горско/ловно
стопанство по местонахождение на имотите) или чрез пощенска пратка/куриер. За територията на североизточна България, документи ще се
приемат в сградата на Цен-

трално управление на улица „Петра“ 1 в Шумен или в
18 териториални поделения в
областите Шумен, Търговище,
Варна и Добрич.
Както от МЗХГ обявиха в
началото на месеца, държавата отделя 2 милиона лева през тази година за изкупуването на частни гори, като кампанията стартира от 4
февруари. Сумата ще е разпределена между шестте държавни предприятия, които ще
приемат документи от собствениците, а във всяко едно териториално поделение
има служител, който ще оказва съдействие на собственици на гори, които желаят държавата да им ги купи.
Целта е към държавните
гори да бъдат присъединени
малки имоти, които не могат
да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние
от настоящите им собстве-

ници. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не поголяма от 30 декара. Това ще
позволи купуването на повече
малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще
бъдат допускани и имоти под
1 дка, в случай че такава е
площта на имота при възстановяване на собствеността
му. Държавата няма да купува
гори, които са били предмет
на покупко-продажба или заменка през последните 2 години.
Към заявлението, продавачът трябва да приложи копия
на следните документи: документ за собственост, актуална скица на имота, удостоверение за наследници /при починал собственик/ За облекчение на собствениците, от
тази година се изисква единствено скица на поземления
имот по кадастрална карта

Започна кандидатстването по
de minimis за изхранване на животни

От 2 до 15 февруари 2021
г. се отваря прием по de
minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и козимайки. Бюджетът по схемата е 22 262 000 лв. Крайният срок за изплащане на помощта е 1 март.
На подпомагане подлежат
стопани с допустими за подпомагане животни по схемите
за обвързано подпомагане за
животни или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2020. Животновъдите се подпомагат
за допустимия брой животни,
след проверка за реализация по схемите за обвързано

подпомагане за животни или
(ПНДЖ3) за Кампания 2020.
Ставките за подпомагане
са както следва:
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то
животно за млечни крави под
селекционен контрол;
• до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то
животно за млечни крави;
• до 20 лв. за млечни крави
в планински райони;
• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то
животно за месодайни крави
и/или юници;
• до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то
животно за месодайни крави
под селекционен контрол;
• до 40 лв. до 50-то живот-

но, вкл. и до 20 лв. от 51-то
животно за биволи;
• до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то
животно за овце-майки и/или
кози-майки под селекционен
контрол;
• до 10 лв. за овце майки и/
или кози майки в планински
райони;
• до 10 лв. за овце майки и/
или кози майки, за животните
по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.
Таванът за получаване на
подпомагането е до 25 000
евро за три последователни
данъчни години. Указанията
по схемата са публикувани на
сайта на ДФЗ.

или картата на възстановената собственост.
Към документите трябва да
е приложен запечатан непрозрачен плик с цената, която
собственикът иска за имота.
Най-голям брой точки – 30,
носи имот, ако граничи с държавни гори. По 15 точки ще
се добавят ако площта на масива е до 5 декара. Терените,
одобрени на първия етап, ще
бъдат оценени от лицензирани оценители. До втория етап
се допускат тези, чиято цена, обявена от собственика,
е най-близка до тази на оценителя, уточниха от ръководството на СИДП.
Повече информация желаещите могат да получат на
телефон 054/ 833 123 или в
стопанствата, като на сайта
на предприятието могат да
открият телефон на служителите от всяко едно поделение
отговорни за кампанията.

COVID-19
информация

Към дата 5 февруари пациентите с положителен
PCR-тест на територията
на община Генерал Тошево
са 5. Един от тях се намира в болнично заведение и
4 на домашно лечение. Поставените под карантина и
контактни лица са 17. Починал 1.
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!

Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца
в града, обявяват VI Общински конкурс
„Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“
Първо мартенската обредност заема важно място в годишния
зимен цикъл, с нея се отбелязва преходът от зимата към пролетта.
Преплитането на белия и червения конец е стар народен обичай,
носещ вяра в утрешния ден, превърнал се в символ на здраве и дълголетие. Закичването с мартеници на Първи март е един от българските обреди, който няма аналог сред други народи. Извън българската етническа територия мартениците се срещат само в някои
области на Румъния и Молдова, т.е. пак на места, където са живели
или живеят по-компактни групи българи. Според етнографски изследвания първите мартеници, предназначени за окичване на хората и на добитъка, са били изработвани само от червен конец и са
играели ролята на амулети. По-късно към червения конец започва
да се усуква и бял. Символиката на тези два цвята е следната: от
една страна бялото предвещава дълъг живот, а червеното – здраве
и сила. От друга страна червеният цвят се свързва с мъжкото начало, а белият – с женското. Тяхното свързване в едно е знак за хармония, разбирателство, взаимност.

Цели на конкурса:
Децата и учениците да научат повече за обредите, свързани с
празника.
Да изработят образци, съответстващи на българската традиция,
а също така децата да проявят творчество и оригиналност.
Общи условия:
До участие в конкурса се допускат желаещите от всички училища и детски градини на територията на Община Генерал Тошево.
Организаторите си запазват правата за заснемане на мартениците, паната и обемните кукли участващи в конкурса.
Регламент за участие:
Конкурсът „Да сме бели и червени, като мартеничките засмени”
е в следните раздели:
1. Най-малка мартеница.
2. Най-голяма мартеница.
3. Най-оригинална мартеница.
4. Обемна кукла.
5. Мартенско пано
Награди:
Журито ще присъди първа, втора, трета награда и по три поощрителни награди и във всички раздели на конкурса.
Всяка снимка трябва да е придружена с данни за участника. Данните трябва да съдържат: трите имена на участника, група, клас,
детска градина или училище.
Крайния срок за получаване на снимки с творбите е 19.02.2021
г. /петък/ до 17.00 ч. на e-mail: crd_gt2010@abv.bg или на страницата на ЦПЛР-Център за работа с деца в социалната мрежа Фейсбук.
Конкурсни материали, подадени след крайния срок, няма да бъдат допуснати за журиране. Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени своевременно.

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”!

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.
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.
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Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца в града, обявяват
VII Общински конкурс за рецитация на тема „За да я има България“
Общинският конкурс „За да я има България“ се организира от община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с
деца, град Генерал Тошево и е посветен
на 143-годишнината от освобождението на България от османско владичество.
За първа година конкурсът ще се реализира изцяло в електронна среда от разстояние.
Цели:
Повишаване интереса на децата и учениците към литературното творчество
на българските поети и писатели и интерпретиране на техните произведения.
Възприемане на литературата като ценност, като постижение на човешката мисъл и изпитване на потребност от общуване с нея. Да се възпита у младото поколение любов към „всичко българско и
родно“.
Общи условия:
До участие в конкурса се допускат желаещите от всички училища, детски градини и извънучилищвни организации на
територията на Община Генерал Тошево.
Регламент за участие:
Конкурсът за рецитация „За да я има
България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български
автори. Оценяването ще се извършва в
две направления:
1. Възрожденска поезия –автори и
произведения или откъси от произведения от периода на Българското възраждане, в това число и възрожденски песни.
2. Български автори – автори и произведения или откъси от произведения,
които изключват възрожденския период.
Възрастови групи:
(и за двете направления)
І възрастова група – деца от детските
градини
ІІ възрастова група – ученици от І-ви
до ІV-ти клас
ІІІ възрастова група – ученици от V-ти
до VІІ –ми клас
ІV възрастова група – ученици от ІХ-ти
до ХІІ-ти клас
Времетраене на видео
изпълненията:
І възрастова група – до 3 минути
ІІ възрастова група – до 5 минути
ІІІ възрастова група – до 7 минути
ІV възрастова група – до 8 -10 минути
Награди:
Журито ще присъди награди и двете

направления на конкурса, както следва:
І възрастова група (Възрожденска поезия) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
ІІ възрастова група (Възрожденска поезия) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
ІІІ възрастова група – (Възрожденска
поезия) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални
изпълнители
ІV възрастова група – (Възрожденска
поезия) – І,ІІ, ІІІ място за индивидуални
изпълнители

Непознато насекомо
унищожава
полезащитните
пояси в Добруджа

През цялата 2020 г. в полезащитните пояси в Добруджа се наблюдава странно
и доста притеснително явление – необичайно съхнене при дърветата, основно от
вида ясен. За това алармираха специалисти още в края на
миналата година. Сега наяве
излиза нов доклад, който потвърждава тревожната тенденция. Според него, вероятно изсъхването се дължи на
насекомо вредител, което не
е познато по нашите ширини,
но се е появило заради промените в климата и засушаването през последните две
години.

ясен.
Добрата новина е, че всеки път след валежи, състоянието на част от поясите се
е подобрило. Според окончателния доклад, процеса на
съхнене се дължи на насекомо вредител, което не е познато по нашите ширини, но
се е появило заради промените в климата и засушаването през последните две
години. Учените смятат, че
насекомото унищожава пъпките, младите клонки и листата на дърветата, което води до изсъхването им. Сега
се подготвя предложение за
борба с този нов за страна-

Необичайното съхнене е
регистрирано при близо 100
километра от полезащитните
пояси в Добруджа. Засегнати са основно насажденията
от вида ясен. Заради липсата на сняг през зимата и малкото количество валежи през
пролетта и лятото на 2020 г.,
започна обезлистване на поясите.
Екипи от Лесотехническия
университет, ИАГ и Института по гората към БАН са обследвали 365 насаждения на
територията на няколко общини в област Добрич. Дърветата в тях са били на възраст между 20 и 80 години.
Навсякъде се е наблюдавал
този процес, но главно при
планинския и американския

та ни вредител през настоящата година. Надеждите са
и за по-големи количества
валежи през годината, които
естествено да прогонят насекомото, което унищожава
поясите в Добруджа.
Според директорът на
СИДП инж. Веселин Нино
обаче трябва да се търси решение в дългосрочен план,
защото след 10-20 години
този проблем ще ескалира,
наблюдавайки постоянната
промяна на климата у нас и
все по-честите засушавания.
„Трябва да започне постепенна подмяна на влаголюбивите дървесни видове, какъвто е ясена, с видове, които са по-устойчиви при засушаване“, заяви той.

Този път конкурсът за рецитация ще бъде малко по-различен…

І възрастова група – (Български автори и произведения изключващи възрожденския период) –І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
ІІ възрастова група – (Български автори и произведения изключващи възрожденския период) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
ІІІ възрастова група – (Български автори и произведения изключващи възрожденския период) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
ІV възрастова група – (Български автори и произведения изключващи възрожденския период) – І,ІІ,ІІІ място за индивидуални изпълнители
Журито ще присъди и поощрителни награди в двете направления.
Видеото трябва да бъде в „суров вид“.
Монтажът под никаква форма не е раз-

Съдебна хроника

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновни и
осъди един турски и шест сирийски граждани за това, че на
16.12.2020 г., в землището на село Вичово, община Генерал
Тошево, област Добрич, са излезли през границите на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не
през определените за това места, като деянието е останало
недовършено в стадия на опита, поради независещи от дейците причини.
Съдът наложи наказания на подсъдимите „Лишаване от
свобода” за срок от 8 (осем) месеца като отлага изтърпяването на така наложените наказания за срок от 3 (три) години., както и „глоба” в размер на 150.00 (сто и петдесет)
лева.
Подсъдимите са осъдени и да заплатят сторените по делата разноски.

* * *

решен. Видеото трябва да бъде записано
с телефон или видеокамера в хоризонтално положение. То трябва да започва с
представяне на участника, което трябва
да съдържа имена, възраст, детска градина/училище или извънучилищна организация и населено място.
Името на файла с видеото трябва да
съдържа следната информация: име и
фамилия на участника, група, клас, детска градина/ училище или извънучилищна организация. Например: Иван Петров,
7 клас, ОУ „П. Р. Славейков“.

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.

Срок за изпращане на видеата:
24 февруари 2021 година (сряда) до
17:00 ч. в ЦПЛР-Център за работа с деца,
на страницата на ЦПЛР-ЦРД във Фейсбук
или на е-mail: crd_gt2010@abv.bg
* Информираме ви, че личните данни
на участниците в конкурса, ще бъдат обработени и използвани за целите, задачите и осъществяването на настоящата
изява, съгласно изискванията на Закона
за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент/ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год.
Относно защитата на физическите лица
и във връзка с обработването на личните данни и в съответствие с вътрешните
правила за мерките за защита на личните данни в ЦПЛР-ЦРД , град Генерал Тошево.

Покана за събрание

НЧ „Стефан Караджа – 1942“ – село Балканци, свиква
отчетно събрание, което ще се проведе на 17.02.2021 г.
от 10:00 часа в залата на културната институция в селото,
при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на читалището в периода от
01.01.2020 г. до 01.01.2021 г. Докладва Светослав Станев;
2. Доклад на проверителната комисия. Докладва Стойка Георгиева;
3. Приемане на нови членове;
4. Разни.
На събранието се канят всички членове на читалището. При липса на кворум, събранието ще се проведе същия
ден, на същото място, но един час по-късно.
Читалищно настоятелство

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.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
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
по-малко 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.

Т ъж ен по м ен
На 11 февруари 2021 г. се навършват 10 тъжни години без всеотдайната ни майка и баба Велинка Йорданова Стойкова (починала на 86 г.), а на 25 февруари
2021 г. се навършват 23 години без скъпия ни баща и дядо
Иван Христов Стойков (починал на 78 г.).


Мили майко и татко, с всеки изминал ден ни липсвате
все повече. Ние никога няма да ви забравим, защото бяхте
най-добрите, най-прекрасните родители.
С много обич, благодарности и признателност се прекланяме пред светлата ви памет!
От семейството
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Нова образователна кампания с учениците в
града започва Районен съд – Генерал Тошево
Районен съд – град Генерал Тошево, подема образователна кампания под надслов „Съдът и училището заедно срещу онлайн тормоза“,
която ще се проведе сред учениците в град Генерал Тоше-

во с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието. Партньори в кампанията са трите учебни заведения
в града – СУ „Н. Й. Вапцаров“,
ОУ „Христо Смирненски“ и
ПГЗ „Тодор Рачински“.

Целевата група са ученици
от пети до дванадесети клас.
Основна цел на кампанията е създаване и увеличаване на познанията и уменията
за предпазване от превръщането на учениците в жертви

на онлайн тормоз от страна
на техните връстници, други
подрастващи или дори възрастни. Лекциите ще бъдат
изнесени от системният администратор на съда, инж.
Димо Водкаджиев.
Като последващо събитие Районен съд – град Генерал Тошево, ще организира конкурс между учениците
от училищата взели участие
в образователната инициатива, за написване на есе на
тема: „Казвам НЕ на онлайн
тормоза“. Най-добрите творби ще бъдат публикувани на
сайта и фейсбук страницата
на съда, а техните автори ще
получат награди.
С реализирането на тази
кампания Районен съд – град
Генерал Тошево продължава
и надгражда своята добрата
практика за работа с деца и
младежи.

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

„Спортист – 2011“ приключи подготвителния лагер
край морето с контрола срещу тима на „Калиакра – 1“
Отборът на „Спортист –
2011“ – Генерал Тошево, завърши своя едноседмичен
подготвителен лагер край
морето с контролна среща,
играна в град Каварна с тима на местния „Калиакра –
1“. Двубоят завърши при резултат 2:0 в полза на отбора
от Генерал Тошево, но не това е най-важното.
Възпитаниците на треньора Димчо Филев проведоха изключително стойността
и силова подготовка, която
се състоеше от всекидневни двуразови занимания.
Сутрин момчетата правиха
своите упражнения на плажната ивица, подобрявайки
физическата си издръжливост, а привечер заниманията се пренасяха на стадиона в град Шабла, където се
работеше с топка в тактически тренировки и отиграване на заучени положения. От
клубното ръководство заявиха, че се надяват тези няколко дни край морето да окажат своята ключова роля за
това, футболистите да започнат подготвени по най-добрия начин своите двубои
от втория полусезон в шам-

пионата на Североизточната
Трета лига.
Първата среща на „Спортист – 2011“ ще се играе на
27 февруари (събота) в град

на градския стадион.
Към момента единственият по-сериозен проблем
пред треньора Димчо Филев
е контузията на ключовия за

лата със „Септември – 98“
(Тервел), завършила при резултат 0:0. Опасенията са за
дълго отсъствие от терена,
но до редакционното при-

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

Доза смях
Стои чукча на боен пост. Покрай него минава някакъв човек. Чукчата вика:
- Стой, ще стрелям!
Човекът:
- Стоя!
Чукчата:
- Стрелям!
Момент от последната до този момент контрола на „Спортист – 2011“ – победата с 2:0 като гост
на тима на „Калиакра – 1“ (Каварна).

Генерал Тошево, а опонент
на нашите момчета е добричкият „Интер“. През есента
двата тима направиха зрелищно равенство – 2:2. До
двубоя отборът ще се готви

отбора Диян Иванов. Футболистът, който може да играе
еднакво успешно и като централен бранител и като дефанзивен полузащитник получи тежка травма в контро-

ключване на броя, официално становище от клуба, все
още нямаше. Всички останали момчета са здрави, чувстват се добре и вече са готови
за двубоите през пролетта.

В края на миналата
седмица получихме този
кадър от клубното ръководство на ФК „Спортист
– 2011“ – Генерал Тошево. На снимката наставникът в школата на клуба Илиян Иванов провежда тренировка със своите
възпитаници на покрития
с над 10 см. сняг стадион в града преди десетина дни. Ето така се калява
дух и здраво тяло на един
млад спортист.

* * *

Съдията:
- Длъжен сте, в края на краищата, да си поставите една
цел - да станете друг човек! - казва съдията на подсъдимия.
- Опитах се, господин съдия, но веднага ме осъдиха за
фалшифициране на лични документи.

* * *

Една руса жена в пътническо бюро:
- Един билет за Ню Йорк!
- С чия компания искате да пътувате? Има няколко компании за Ню Йорк?
- Не искам компания, сама ще пътувам!

Ето от такива приятели има нужда човек…

