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 LXIII

БРОЙ 8 (3760)

4 МАРТ 2021 ГОДИНА

Профилактика
на
общественото
здраве
2 стр.

Не на тормоза
в училище
2 стр.

Спортни
новини
4 стр.

Трети март – велика дата! При нас дошла е свободата!
С поклонение пред два от
паметниците в центъра на
град Генерал Тошево – на Император Александър Втори и
на Генерал Стефан Тошев,
беше отбелязана 143-годишнината от Освобождението
на България.
На 3 март – Националния
празник на България, Генерал Тошево бележи възкресението на българската държава, която близо 500 години е без своя политическа и

духовна свобода. На 3 март
отпразнувахме най-големия
национален празник в съвременната ни история. Денят на Освобождението на
България от османско владичество. Трети март е денят,
когато празнуваме свободата. Свободата да съхраняваме културата си, да спазваме
традициите си, да изповядваме вярата си и да се наричаме българи, гордо и без
страх.

Тази дата е изключително важна. Не само защото е
празник на свободата, която
българският народ е извоювал след векове на робство,
белязали националния ни
характер завинаги. Не само
защото е еманация на борбения български дух, който
обединява и води в преломни моменти на трудности,
трагедии, но и триумф. Трети март е велика дата, защото тя носи в себе си основ-

ното нещо, което е правило
народа ни велик и което може да го направи велик отново – чувството за съпричастност, чувството за принадлежност, чувството за обединение.
Българският народ винаги е изумявал себе си и света, когато се е надигал като
един. Българският дух не е
просто една химера, за която четем в учебниците по
история и в романите. Ние
имаме късмета да принадлежим към народ и то не какъв да е. Народ древен, смел
и мъдър. Народ, който много
пъти е патил и чиято съдба е
била такава, че да се сблъска с много трудности и трагедии през живота си. Народ, който обаче, притиснат до стената, събира сили
и прави лъвски скок напред,
защото няма какво да губи.
Народ достоен, открит и добър. Народ, родил Аспарух и
Самуил, Ботев и Левски, Опълченците на Шипка.
В своето слово към присъстващите, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров заяви, че всички ние трябва да помним заветите на прадедите ни, които с кръвта си са извоювали
свободата на България.

И тази година Баба Марта не ни подмина
На 1 март, рано сутринта,
Баба Марта посрещна всички
служители на Общинска администрация Генерал Тошево на
входа на институцията с много усмивки и ведро настроение. Пръв, с ръчно изработена мартеница, беше закичен
и поздравен кметът Валентин
Димитров, след това неговите заместници и всички служители.
Закичвайки традиционната червено-бяла мартеница
на всички, Баба Марта пожела
здраве, мир, любов и усмивки
на всички граждани със заръка да сме истински българи.
Инициативата е на НЧ „Светлина – 1941“ в града.
В навечерието на 1 март
ЦПЛР – Център за работа с деца – Генерал Тошево пък изненадаха всички, като поставиха атрактивни пана на Пижо и
Пенда на входа на Общинска
администрация, където минувачите могат да си направят снимки. По традиция деца от Общински младежки съвет в града накичиха с мартенички и едно от дръвчетата на

централния площад.
Според една от легендите първата мартеница е направена от Ахинора, жената
на хан Аспарух, през втората

половина на седми век, когато Аспарух преминал Дунава
и открил за българите земите
около Балкана. Ахинора дълго
чакала своя любим и накрая

завързала на крачето на лястовичка пресукан бял и червен конец и пуснала птичката да предаде посланието ѝ за
здраве и любов.

Баба Марта посети Общинска администрация и накичи с мартенички служителите за здраве и
професионални успехи.

На днешната дата изпитваме смесени чувства – и радост, и тъга. Днес отбелязваме деня
в българската история, увековечил безсмъртните пориви за свобода и достойнство. Изпитвам
тъга, но и безкрайна почит към националните
герои, към всички жертви, платили с времето,
с имената, с живота си за онази висша ценност
- свободата.
Наш дълг е да я пазим дори с изборите, които
правим всеки ден. Така ще осъзнаем стойността и и ще можем да се отблагодарим на онези
славни родолюбци, отдали живота си за нея. Така символично ще почетем светлата им памет.
Нека помним делото им!
Честит 3-ти март!
Честит празник!
Гордейте се!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево
До самодейците в община Генерал Тошево
Уважаеми самодейци,
От името на Общинска администрация Генерал Тошево и
от свое име Ви поздравявам по повод 1-ви март – Ден на любителското художествено творчество.
В основата на националната идентичност лежи народната култура, затова е толкова важно да има хора като Вас,
които я обогатяват, пазят и развиват, при това с най-чисти подбуди.
С любов и огромно желание Вие самодейците се отдавате
на творческа дейност, с която обличате в цветове еднообразното ни ежедневие, напълно безвъзмездно. Вие сте съхранители на нашата култура, съхранители на българщината,
обединени от любов към творчеството и красотата към българския фолклор и изкуството, вдъхвате нов живот на забравените традиции, поддържате старите такива и ги популяризирате, с което давате своя дан за българщината.
Искам да Ви пожелая здраве и нестихващ ентусиазъм, за
да продължават да пазят и предават на бъдещите поколения
мъдростта и ценностите, дълбоко вкоренени в същността на
изкуството и културата като цяло!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево
В началото на миналата седмица от РЗИ – Добрич пуснаха
официално съобщение до всички граждани в областта, касаещо ваксинирането срещу COVID – 19. На телефон 058/588
614 всеки желаещ може да получи информация за имунизацията и да запише своя час за ваксиниране. В момента имунизирането се извършва с ваксина „Астра-Зенека“. Директорът на здравната инспекция и секретар на Областния координационен щаб д-р Светла Ангелова обяви, че от 22-23
февруари флакони с дози от ваксината ще бъдат разпределени сред общопрактикуващите лекари в областта. „От следващата седмица (началото на март – б.р.) и записалите се за
ваксиниране при своя личен лекар ще могат да се ваксинират, с което се стартира мащабна кампания по имунизиране
на населението“ – добави д-р Светла Ангелова.
Приемат се заявки от живеещи в цялата област и вече е
създадена организация за имунизационни кабинети във всяка община.
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Община Генерал Тошево и Медицински център 1 си Не на тормоза в училище
партнират с цел профилактика на общественото здраве

И тази година в бюджета на Общината са предвидени средства за
обезпечаване на целеви програми за профилактика на общественото здраве
Община Генерал Тошево ще
сключи договор с Медицинския център в града за изпълняване Общински програми
за профилактика на общественото здраве. Те са насочени към превенция на различни
социално значими заболявания във всички възрасти. Общият брой на приетите програми е 11. Това са Общинска програма „Профилактика
на детското зрение”, Общинска програма „Превенция на
заболяванията на слуха в дет-

ската възраст”, Общинска програма „Добър естетически вид
и комфорт, чрез профилактика и лечение на гръбначни изкривявания и ранно откриване
на вродени заболявания на опорно двигателния апарат”, Общинска програма „Профилактика за рак на маточната шийка”, Общинска програма „Профилактика за ранно откриване на диабет на лица над 18
годишна възраст”, Общинска
програма „Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свър-

заните сърдечно-съдови и метаболитни заболявания”, Общинска програма „Профилактика и превенция на захарния
диабет и неговото усложнение
диабетна полиневропатия”,
Общинска програма „Профилактика и превенция на артериалната хипертония за деца
над 10 годишна възраст”, Общинска програма „Профилактика и превенция на заболяванията на млечните жлези и
малкия таз при жените”, Общинска програма „Профилак-

тика на очните заболявания за
граждани над 55 годишна възраст” и Общинска програма
„Профилактичен преглед при
специалист от „МЦ 1 Генерал
Тошево“ ЕООД по избор на пациенти в неравностойно положение”.
Акцент в тазгодишната програма е програмата „Профилактичен преглед при специалист от „МЦ 1 Генерал Тошево“
ЕООД по избор на пациенти в
неравностойно положение”
(лица с неплатени здравни
осигуровки). Програмата осигурява достъпност до всички медицински специалисти в
МЦ 1 (терапевт, невролог, очни болести, УНГ, кардиолог,
гинеколог, ортопед) и включва
първичен и вторичен преглед в
рамките на 3 месеца. Целта е
да бъдат обхванати лица, които нямат достъп до регулярни
медицински услуги на територията на цялата община.
За изпълнението на всички дейности по програмите са
предвидени 45 000 лв. общински средства до края на настоящата календарна година. Миналогодишните програми за
профилактика на общественото здраве обхванаха 1 392 пациенти по десет програми.

През 2021 г. се честват 80 години от създаването на ДЗИ
80 години от полагане на основите на земеделската наука
в Добруджа и 70 години от основаването на Добруджанския
земеделски институт край
град Генерал Тошево се навършват през 2021 година. Годишнините ще бъдат отбелязани през месец юни, по време на традиционния Открит
ден на пшеницата в института,
съобразно пандемията. В този
ден ще бъде организиран нау-

чен семинар.
Проф. Иван Киряков, ръководител на отдел „Селекция на
зърнено-житни и бобови култури“ в научното звено припомни, че през 1941 година е основана т.н. опитна станция в Добрич, а десет години по-късно
– през 1951 година, е създаден
Добруджанският селскостопански научно-изследователски
институт. По-късно той е преименуван на Институт по пше-

ницата и слънчогледа /ИПС/,
а от началото на 2001 година,
след провеждане на структурна
реформа в земеделието на Република България, ИПС “Добруджа” приема името Добруджански земеделски институт.
Благодарение на широкообхватната си дейност, ДЗИ вече
седем десетилетия се ползва с
висок национален и международен престиж, а създадените в него многобройни научни

продукти са ценени и търсени
в цял свят.
През 2020 година ДЗИ регистрира и вписа в сортовата
си листа три сорта обикновена
пшеница – „Шибил“, „Чудомира“ и „Цвета“, два сорта ечемик – „Ларимар“ и Брилянт“,
и един сорт фасул. Очаква
се през пролетта в сортовата листа да бъде вписан един
сорт зимен фуражен грах „Добротица“.

Всяка година, в последната сряда на месец февруари, по цял свят се отбелязва Международния ден
за борба с училищния тормоз. Училищата в нашата
община също се включиха
в тази толкова важна кампания, организирайки различни инициативи.
В ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ отбелязването на този ден премина
под мотото „Посади дърво,

организиран от двама ученици – Дейвид Шепърд и
Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да символизират своята позиция и
неприемане на тормоза в
училище. При откриването
на учебната година в тяхното училище група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че бил облечен
с розово поло, докарвайки
го до плач. На следващия

Ученици от ПГ по земеделие засаждат дръвче в двора на
учебното заведение по време на инициативата
„Не на тормоза в училище“.

а не омраза“. Преди учениците от учебното заведение да посадят малко дръвче в двора, те запълниха огромно розово сърце с позитивни послания, записани
на малки бележки.
Подобна
инициатива
имаше и в СУ „Никола Й.
Вапцаров“. Децата от различните класове изработиха розови тениски със свои
позитивни и добри послания. Там мотото беше „Не
на тормоза, но не за ден!“.
Световният ден против
тормоза в училище, известен още и като „Ден на розовата фланелка“ се отбелязва всяка година в последната сряда на месец
февруари. За пръв път „Денят на розовата фланелка“
е проведен в Канада през
2007 година като протест,

ден Дейвид и Травис купили
и раздали на съучениците
си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното дете.
Тази инициатива бързо става популярна сред учениците от други училища и държави.
Изследване върху здравето и поведението на децата в училищна възраст, проведено от Института за изследване на населението и
човека в сътрудничество с
УНИЦЕФ, показва тревожни данни: Учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани
страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“.
Дискомфортът и отчуждението от училище, ниският
успех и тормозът утвърждават рисковите поведения
сред юношите.

Няма измръзнали пшеници в Добруджа Училищно състезание
„Spelling Bee“
Снегът е добре дошъл за пшеничните посеви и
вече има влага в дълбочина

Студът, който беше обхванал Добруджа до 21 януари
на този етап не е необичаен и
ниските температури няма да
се отразят върху пшеницата.
Това коментира проф. Иван
Киряков от Добруджанския
земеделски институт пред областните медии.
Окончателното състояние

на посевите със зърнено-житни култури ще може да се прецени след 10-15 дни. Като цяло пшениците са добре и няма предизвикани от студовете
измръзвания. Общо 1 млн. 200
хил. дка са площите в Добричка област.
„Дали растенията ще се
справят със зимните усло-

вия, зависи от дълбочината
на сеитбата. Знаете, че през
есента условията бяха много
тежки“, допълни още ученият. Според него температури
от -6 до -10 градуса няма да
се отразят отрицателно върху състоянието на пшеницата.
„Притеснения може да има за
тези площи, на които беше за-

За първи път от три години насам зимата беше благоприятна за есенниците и в земята има
достатъчно влага.

почнало разкаляването и беше тръгнала вегетацията. Това се случи в топлите дни от
Коледа но 10 януари“, каза
още проф. Иван Киряков.
Валежите през януари и
първата половина на февруари донесоха дългоочакваната почвена влага. И учени, и
земеделски стопани са категорични, че през последните
3 години не е имало подобни
количества валежи под формата на дъжд или сняг. Именно липсата на зимна влага се
оказа решаваща през тежката 2020 г., когато сушата редуцира многократно добивите от основните полски култури. След затопляне на времето земеделските стопани могат да започнат с торенето на
пшеничните посеви, съветва
професорът.
Според него първото третиране трябва да е с ниски дози, поне една трета от планираните торови норми. Ученият обобщава, че земеделските
стопани се опариха през предходните години, взеха си поука от грешките и сега ще бъдат внимателни с количествата азотни торове.

На 26.02.2021 година се
проведе училищният кръг
на състезанието Bulgarian
National English Spelling Bee,
което се провежда за 11-ти
път в нашата страна и за 5-ти
път в ОУ „Хр. Смирненски“.
Състезанието се провежда в
подкрепа на обучението по
английски език като чужд в
българските училища. Негова
основна цел е да развива допълнителни знания и умения
по английски език, умения за
представяне пред публика и
да мотивира учениците.
След дълга самоподготовка, списък от 500 познати и

непознати думи, състезателите премериха сили. Победител за 3-та поредна година и напълно заслужено стана Вяра Атанасова Кирчева от
6 клас, а на второ място остана нейната съученичка Жени
Красимирова. И двете момичета продължават подготовката си за регионалното състезание с допълнителен списък
от 200 нови думи. Поздравления заслужи и най-малкият
участник в състезанието – Добромир Митев от 3 клас, който се представи чудесно и завърши на трето място.

Тъжен помен
На 28 февруари 2021 г. се
навършиха 10 години без

Григор Павлов
Петров

С много обич, болка и тъга
си спомняме за теб!
От семейството
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Отново много силно представяне на ученици от ПГ Определиха състава на СИК
по земеделие „Т. Рачински“ на престижен конкурс

Ученици от X ”a” клас от
Професионална гимназия по
земеделие „Тодор Рачински“
– град Генерал Тошево, завоюваха престижното второ място на Националния кръг от
Международния конкурс за
статистически плакат. В конкуренция от 34 отбора от цялата страна, Стела Евтимова, Златина Няголова, Полина Красимирова и Иван Йорданов, с ментор на отбора г-н
Станислав Георгиев – преподавател по Приложни програми, се класираха втори с общ
сбор от 95 точки, като изпревариха всички учебни заведения от областите Добрич и Варна.
Със заетото второ място от
Националния кръг, учениците
ще получат по 150 лв., грамота и допълнителни материални награди. Съдействие в изготвянето на плаката оказа и
г-н Ангел Ангелов – преподавател по Икономически дисциплини.

В деня на честването на годишнината от обесването на
Васил Левски пък, редица национални телевизии излъчиха
репортажи на живо от кабинетите в гимназията, акцентирайки на уникалните чинове с образи на видни българи
– писатели, революционери и

владетели, на които се обучават децата. Изобразени са
и географски карти, известни цитати и исторически събития. Цялата страна видя, че
кабинетите са тематично обзаведени и украсени, а учениците и техните преподаватели разчитат на интерактивни

дъски и нов дигитален начин
на преподаване и изпитване.
Всичко това, заедно със
силното представяне на престижния конкурс показва за
пореден път, че обучението в
Професионална гимназия по
земеделие „Тодор Рачински“
е на много високо ниво.

Кратки новини

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
вече започнаха! Заповядайте!

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 783кв.м язовир ‚‘Дрян‘‘ - публична общинска собственост, съгласно АОС №4659 /08.07.2020г.,
вп. под №1439, том III, акт №
115 на 09.07.2020г. 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

След проведено заседание на РИК – Добрич, беше публикувано Решение № 15-НС/18.02.2021 г., с което се определя състава и ръководствата на СИК в рамките на всяка община от Осми
изборен район – Добрички, в предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. За община Генерал Тошево
решението е следното:
РЕШЕНИЕ № 15-НС Добрич, от 18.02.2021;
ОТНОСНО: определяне състава и ръководствата на СИК в
рамките на община Генерал Тошево от Осми изборен район –
Добрички, в изборите за народни представители на 4 април
2021 г. На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 4, чл. 89, чл. 92, чл. 95
и чл. 96, от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в
Осми изборен район – Добрички, реши:
ОПРЕДЕЛЯ състава на СИК както следва
(членове на СИК):
ПП ГЕРБ – 116; КОЛАИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 86; ПП ДПС
– 47; КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – 47; ПП ВОЛЯ – 47;
КП „ДЕМОКТРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – 6; Общо – 349.
ОПРЕДЕЛЯ ръководствата на СИК както следва (членове на
СИК):
ПП ГЕРБ – 47; КОЛАИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – 47;
ПП ДПС – 20; КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – 17; ПП
ВОЛЯ – 10; КП „ДЕМОКТРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – 0;
Общо – 141.

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, ша-

ран, каракуда, белица, червеноперка 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 дос-

тъп 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 Апри-

лов” № 5, в зала “Дора Габе“,
на трети етаж на 09.03.2021
г. (вторник) от 14.00часа.
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 08.03.2021 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 08.03.2021 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 08.03.2021г.,
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.

48-годишен мъж е задържан от полицията на 21 февруари след извършена кражба на около един кубик дърва за огрев. Дървата са задигнати от дендрариум /парк, в който се
отглеждат дървесни видове с опитна цел/ на територията
на село Петлешково, община Генерал Тошево. Дървата за огрев са установени в имота на извършителя. Той е задържан
за срок до 24 часа.

* * *

Неизвестен е потрошил предния капак на лек автомобил
„Ауди”, паркиран в Генерал Тошево. Сигнал за умишлено увредения автомобил е получен в полицията на 21 февруари,
около 8:00 часа. При извършеният оглед е установено увреждане на преден капак. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

Наркотични вещества са открити в частен имот в Генерал
Тошево, обитаван от 53-годишен мъж. Дрогата е намерена
в рамките на специализирана полицейска операция, извършена около 11:00 часа на 19 февруари. В жилището е установена суха тревна маса с общо тегло 12 грама, реагираща
на канабис. 53-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани на прокуратурата.
По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

Моторно превозно средство – АТВ е задигнато от частен
имот в село Средина, община Генерал Тошево. По време на
влизането с взлом в имота, са откраднати още домакинско,
кухненско и санитарно оборудване, ръчни и моторни инструменти. Сигнал за произшествието е подаден на 16 февруари, около 13:00 часа. Полицията е установила, че неизвестен извършител е проникнал в имота чрез взлом на врата. По случая е образувано досъдебно производство.

Конкурс за поезия
Регионален исторически музей – град Добрич, обявява
Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2021“.
В литературната надпревара могат да участват ученици
на възраст от 13 до 19 години с до три непубликувани стихотворения, като участниците трябва да посочат трите си имена, възраст, училище, телефонен номер,
имейл и адрес за връзка. Текстовете се приемат до 11 април 2021 г. включително на адрес: 9300 гр. Добрич
Дом-паметник „Йордан Йовков”; п.к. 131 за конкурса „Възкресения 2021” или на e-mail: dobrichmuseum@abv.bg. Телефони за връзка – 058/ 602 213; 0884 311 492
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в сайта и на
фейсбук страницата на Регионален исторически музей – Добрич на 28 април 2021 г

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.
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Изненадваща загуба беляза старта на „Спортист – 2011“
в пролетния дял на шампионата в Трета лига

Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) започна по кошмарен начин втория полусезон в първенството
на Североизточната Трета лига. Възпитаниците на треньора Димчо Филев допуснаха изненадваща домакинска загуба от последния в класирането
тим на „Интер“ (Добрич) с 0:2.
По-притеснителното обаче е
не толкова лошият резултат и
поражението, а напълно безличната и лишена от всякаква
идея и тактическа мисъл игра.
Още първите минути на двубоя показаха, че той няма да
бъде никак лесен за домакините от Генерал Тошево, въпреки сериозните закани за убедителна победа при подновяването на шампионата. Гостите от Добрич владееха топката
по-често, разиграваха спокойно и успяваха бавно и плавно с продължителни подавания да изграждат своите атаки. Момчетата на „Спортист

– 2011“ от своя страна трудно организираха играта си. В
центъра на терена често оставаха големи празни пространства и атаките бяха прекъсвани от противника още в зародиш. Без кое знае какви сериозни положения, в средата на

първото полувреме гостите откриха резултата, след поредица от грешки в отбраната на
„Спортист – 2011“, завършили
с нелеп автогол на централния
бранител и капитан на отбора
в този двубой Михаил Желев.
През втората част ситуаци-

Загубата от „Интер“ (Добрич) дойде колкото изненадващо,
толкова и закономерно, с оглед показаното на терена.

ята на терена не се промени.
Домакините станаха по-нервни в играта си и притеснени от
пасива в резултата, започнаха
да допускат още повече неточности в отиграванията. Гостите от своя страна добиха нужното самочувствие и създадоха няколко чисти положения,
които по чудо не се превърнаха в гол. Все пак малко преди
края на двубоя „Интер“ стигна
до второ попадение, с което си
осигури първата победа в Трета лига.
За отбелязване е фактът, че
за всичките 90 минути, момчетата на „Спортист – 2011“ не
успяха да създадат нито едно
чисто положение за гол и нямаха нито един точен удар във
вратата на гостите от Добрич.
Победата на „Интер“ пък освен, че е първата през сезона,
им осигури общ актив от 4 точки във временното класиране
– всичките, спечелени срещу
„Спортист – 2011“.

Локдаунът в Гърция върна Аристидис
Папатеодору в родния баскетбол

Баскетболният талант от
град Генерал Тошево Аристидис Папатеодору ще доиграе
сезона в добричкия „Ънстопабъл“, който е дебютант в първенството на родната „А“ група. Новината беше потвърдена
от президента и старши треньор на тима Кирил Киров. Както е известно до този момент
Ари защитаваше цветовете на
гръцкия втородивизионен „Лефкипос“ (Ксанти), но заради наложения пълен локдаун в
южната ни съседка и официалното прекратяване на първенството във втория ешалон на
местния баскетбол, Аристидис
се завърна в родния град.
Сега 18-годишният младеж продължава индивидуално
своето образование в СУ „Никола Й. Вапцаров“ и вече повече от месец тренира с новия си
тим, за да влезе в оптимална
форма. На 14 март в добричката зала „Добротица“ „Ънстопабъл“ ще бъде домакин на „Шабла“ в двубой от 14 кръг на Зона „Изток“ в мъжкото първенство.
Визитката на Аристидис Папатеодору е впечатляваща. Той
е играл за мъжкия отбор на

„Балкан“ (Ботевград), професионалния гръцки „Лефкипос“
и юношеските национални отбори на България до 15 и до 17
години. „Чувствам се отлично
в „Ънстопабъл“. В отбора има
предимно млади момчета и се

разбираме много добре. С натрупването на тренировки и мачове ще влезем в ритъм“, заяви Ари.
202-сантиметровото крило ще играе за мъжкия отбор
в „А“ група, за дублиращата

формация в „Б“ група, както и
за юношите на клуба. Амбициите му се простират надалеч –
един ден иска да заиграе баскетбол на високо европейско
ниво и да облече екипа на любимия „Олимпиакос“.

Футболът в областните групи
се завръща на 13/14 март

Пролетният полусезон в Областната футболна група – Добрич, Зона „Изток“, ще бъде
подновен в уикенда на 13 и 14
март. След повече от три месеца зимна пауза отборите
от т.н. „селска“ група, са изпълнени с желание за игра. В
надпреварата през тази година участват три клуба от община Генерал Тошево – „Партизан“ (Василево), „Дружба“

13 март от 15:00 часа на изкуственото игрище в Добрич.
Третият представител от община Генерал Тошево – „Стрела – 2020“ ще бъде домакин на
„Заря – 2006“ (Крушари), като
този двубой ще се играе на 13
март от 15:00 часа в село Присад.
За съжаление и трите тима от нашата община се намират на дъното на таблица-

Областна футболна група мъже – Зона „Изток“
О т б ор
М П Р З
ГР
Т
1. „Лозенец-2015“ - Лозенец
9 9 0 0 47:2
27
2. „Рилци“ - Добрич
9 6 1 2 23:9
19
3. „Хр. БОТЕВ“ - Стожер
9 6 1 2 25:12 19
4. „Орловец-2оо8“ - Победа
9 6 0 3 27:10 18
5. „Добруджанец“ - Овчарово
9 4 2 3 24:22 14
6. “Калиакра-1” - Каварна
9 4 2 3 15:13 14
7. „Заря-2006“ - Крушари
9 4 0 5 17:14 12
8. “Партизан” - Василево
9 2 0 7 8:22
6
9. „Дружба“ - Люляково
9 0 1 8 8:39
1
10. „Стрела-2020“ - Присад
9 0 1 8 2:53
1

(Люляково) и „Стрела 2020“
(Присад).
В първия пролетен кръг найтежка изглежда задачата на
„Дружба“. На 14 март от 15:00
часа отборът от село Люляково ще гостува на лидера „Лозенец – 2015“, който в 9 двубоя
има 9 победи при внушителната голова разлика 47:2. За отбелязване е и фактът, че първият двубой между тези два
тима завърши при резултат 7:0
в полза на „Лозенец – 2015“.
Не по-лека ще бъде срещата
и на „Партизан“. Момчетата от
село Василево гостуват на втория във временното класиране
„Рилци“ (Добрич). Мачът е на

та във временното класиране
след есенния полусезон. Въпреки това обаче емоцията и
колоритът, който привнасят
в регионалния футбол е несравним. Все пак в тези трудни пандемични времена, едно от малкото истински забавления на хората от селата се случват през почивните дни, когато здрави момчета
излизат по калните терени за
да премерят сили в онзи истински и романтичен футбол
от едно време. В съблекалните и около терените се лее бира, говорят се шеги и всеки забравя поне за два часа своите
грижи и проблеми.

Доза смях
Една блондинка:
- Докторе, искам да ми направите пластична операция.
- Но вие сте толкова красива!
- Красива - да, но не и пластична.
* * *
- Не те ли е страх да кръшкаш? А ако жената разбере?
- В добрия случай ще подаде молба за развод.
- Направо ме е страх да питам, какво ще стане в лошия случай.
- В най-лошия случай няма да подаде.
* * *
Преди избори:
- Сигурен съм, че трезвомислещите избиратели ще гласуват за нас!
- Не е достатъчно. Трябва ни мнозинство.

Ари с екипа на „Балкан“ (Ботевград) преди да приеме предизвикателството на гръцкия баскетбол.

Това е една прекрасна мартеница с фолклорни мотиви, изработена
от преподаватели и деца при ЦПЛР – Център за
работа с деца в град Генерал Тошево. В началото на миналата седмица
този шедьовър беше изпратен лично до президента на Република България ген. Румен Радев
с пожелания за крепко
здраве, много щастливи
моменти и професионални успехи.

Това което сами си направим, никой друг не може да ни го
направи…

